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نام درس  :مطالعات اجتماعی

پایه  :هشتم

سازمان آموزش و پرورش فارس

تاریخ امتحان 49/8/32 :

مدیریت آموزش و پرورش الرستان

شماره ردیف ...................

دبیرستان غیر دولتي کوشا (دوره اول)

شماره صفحه 1 :

مدت امتحان  23دقیقه

امیر المؤمنین علی (ع) فرمود  :از پیامبر اکرم (ص) شنیدم که فرمود  :کسی که یک مشکل از مؤمنی
رفع کند مانند کسی است که تمام عمرش را به عبادت سپری کرده است.
سواالت چهار گسینه ای
1

تؼبٍى یؼٌی :

الف) ّوفکری
2

4

ة) ّوکبری

ج) یبری رسبًذى

د) ّوِ هَارد 

ّوِ سبزهبى ّب ٍ هؤسسبت کِ ثیبری ًیبزهٌذاى ٍ حلّ هطکالت جبهؼِ ثپردازًذ ثبیستی از ارگبى زیرر هورَز
ثگیرًذ.

الف) ٍزارت تؼبٍى
3

تؼبًٍی ّب هوکي است :

الف) تَزیؼی ثبضٌذ
4

ة) خذهبتی ثبضٌذ
ة)  17سبل

ة) دٍلت ٍ سبزهبى ّبی ٍاثستِ ثِ دٍلت است
د) ٍزارت کطَر است

رئیس لَُ هوریغ :

الف) رئیس هولس است 
ج) رّجر است
7

ج)  18سبل

د)  22سبل

لَُ هوریِ ّوبى :

الف) دٍلت است
ج) هولس است
6

ج) صٌؼتی ثبضٌذ

د) هَرد الف ٍ ة

حذّالل سيّ رأی دٌّذگبى :

الف)  16سبل
5

ة) ٍزارت کطَر

ج) ٍزارت رفبُ ٍ اهَر اجتوبػی د) ٍزارت کبر

ة) رئیس جوَْر است
د) ّیچکذام

ّیئت دٍلت از همبهبت زیر تطکیل هی ضَد :

ة) رئیس جوَْر ً ،وبیٌذگبى هولس  ،هؼبًٍبى
الف) رئیس جوَْر  ،هؼبًٍبى ٍ ،زیراى
ج) رئیس جوَْر ً ،وبیٌذگبى هولس ٍ ،زیراى د) رئیس جوَْر  ،استبًذاراى ٍ ،زیراى
8

پرخبضگری ٍ ًساع ًتیوِ :

الف) کٌترل ( هْبر) ًکردى خطن است
ج) ٍاکٌص هٌبست است

ة) لذرت ٍ تَاى جسوی است
د) ّیچکذام

در جای خالی کلمات مناسب قرار دهید.
1

2

ثر عجك لبًَى ًگْذاری ٍ هخفی ًوَدى  ،خریذ ٍ فرٍش ٍ پخص  ،هصرف ٍ ٍاردات ٍ صربدرات هرَادّ هخرذر
 ..................................است.

2

 ..................................از حمَق ّوِ افراد از جولِ ًَجَاًبى حوبیت هی کٌذ.

3

یکی ا ز هْوتریي ٍظبثف  ..................................حل کردى اختالفبت هردم است.

4

ثرخی از جَاًبى ٍ ًَجَاًبى کِ جرأت ٍ هْبرت  ..................................را ًذارًذ تحت تأثیر دیگرراى لررار هری
گیرًذ ٍ فریت هی خَرًذ.
به سواالت زیر پاسخ دهید.

1

ّذف اصلی ضرکت ّبی تؼبًٍی را تَضیح دّیذ.

1.5

2

تحلیف ( سَگٌذ ) ریبست جوَْری چیست ؟

1.5

3

دٍلت ٍ هولس چگًَِ ثبّن ارتجبط ثرلرار هی کٌٌذ؟

1.5

4

لَُ لضبئیِ را تؼریف کٌیذ.

1.5

5

اًَاع دػبٍی ( اختالفبت ) را فمظ ًبم ثجریذ.

1.5

6

ػَاهلی کِ هی تَاًٌذ ًَجَاًبى را در ثراثر آسیت ّب ٍ تْذیذات هحبفظت کٌٌذ ًبم ثجریذ.

1.5

و من ا ...التوفیق

