
 

 

 نمره متن سئوال ردیف

1 

 گزینه صحیح را انتخاب کنید.

 ؟جلوه های تعاون نیست(کدام مورد از 1

 عیادت از بیمارب(           قرض دادن                            الف(

 هدیه دادند(                             رعایت حجاب         ج(
 

 ؟است))مهمترین وظیفه قوه قضاییه((کدامیک بیانگر (2

 تعیین اختالفات کیفریب(            حل کردن اختالفات مردم   الف(

 مجازات مردمد(                   تعیین وکیل در اختالفاتج(
 

 ؟در یک ارتباط کالمی کدام مورد رسانه است(3

 رفتار متقابلب(                                 زبان              ف(ال

 وسایل ارتباط جمعی د(         ابزارهای الکترونیکی                ج(
 

 ؟باشد اسالمی می-کدام بناها از جلوه های شکوهمند میراث ایرانی(4

 کاروانسراهاب(                           بازارها                الف(

 آرامگاه هاد(                            پل ها                    ج(

2 

2 

 درست یا نادرست بودن جمالت زیر را مشخص کنید.

 .قوه مجریه همان دولت و سازمانهای وابسته به آن است(1

 .مالیات یعنی پیش بینی دخل و خرج دولت(2

 .مدینه امضاء پیمان نامه سیاسی بودنخستین اقدام پیامبر پس از ورود به (3

 .توان از خاندان جیهانی و خاندان بلعمی نام برد از وزیران دانش دوست حکومت ساسانی می(4

1 
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 جمالت زیر را تکمیل کنید.

 نمره( 5/0)----------------------------همکاری نکردن در گناه یعنی(1

 نمره( 5/0)-------------------------تنفیذ یعنی(2

 نمره(1).-------/------/-------و عناصر آن عبارتند از  --------------------ارتباط یعنی(3

 نمره( 5/0)--------------------------------- مهاجرین کسانی بودند که(4

 نمره( 5/0) بودند. ------------و ----------- اولین کسانی که به رسول خدا ایمان آوردند(5

 نمره(1)-------------------- در وصیت نامه خویش درباره هدف قیام خود فرمودند هدف من )ع(سین امام ح(6

4 
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 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.

 نمره( 5/0)؟موقوفات چیست(1

 نمره( 55/0)؟درآمدهای دولت به چند بخش تقسیم می شوند(2

 نمره( 5/0)؟انواع آسیب های اجتماعی را نام ببرید(3

 نمره( 55/0)؟در فاصله بین رحلت رسول خدا تا به حکومت رسیدن حضرت علی)ع(چه کسانی به خالفت رسیدند(4

 نمره( 5/0)؟پدر شعر فارسی و شاعر معروف اواخر دوره سامانی که شاهنامه را آغاز کرد نام ببرید(5
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 به سواالت زیر پاسخ کامل بدهید.

 نمره(1)چیست؟هدف از تاسیس شرکت تعاونی (1
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 نمره(1)توضیح دهید.؟منظور از استیضاح چیست(2

 

 

 نمره(1)؟چرا افراد به مواد مخدر روی می آورند(3

 

 

 نمره(5/1)؟انواع دعاوی را نام ببرید و یک مورد را توضیح دهید(4

 

 

 

 نمره(1)؟یک مورد از اثرات منفی رسانه های ارتباط جمعی را بیان کنید(5

 

 

 نمره(1)؟واقعه غدیر خم را شرح دهید(6

 

 

 

 نمره(5/1)؟چهار مورد از ویژگیهای حکومت حضرت علی)ع(را نام ببرید و یک مورد را به دلخواه توضیح دهید(5

 

 
 

 نمره(1)؟تفاوت خلفای عباسی را با خلفای بنی امیه بیان کنید(8
 

 

 

 نمره(1)؟اسالم را پذیرفتندچرا ایرانیان داوطلبانه و با روی خوش دین (9
 

 

 

 20 موفق و سربلند باشید جمع

 نمره به حروف:                                             نمره به عدد:

 


