
 

          
 

 
  
  
  
  
  

 
  
  

 
  

 
  

 
 

  
  
  

  

  
  
  
  
  

 
 
 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

200سؤال

�شولايرتعاونمدهن� ادالايرة دلاير الايرتباطاتهنقشدولت عصر قاهنون و   هنوجواهنان

  ميزان تسلط خود را با رنگ مشخص كنيد.گام اول:
  مسلط نيستم زرد:مسلطم/  نسبتاً سبز:مسلطم/  آبي:
هاي توانيد خانه هاي بعدي پيشرفت كرديد، مي اگر در گام اول دانش خود را در حد رنگ زرد ارزيابي كرديد اما در نوبت هاي بعدي: گام

  تر داريد. ها نياز به تمرين بيش شويد در كدام قسمت ها نگاه كنيد متوجه مي سبز يا آبي را رنگ كنيد. هرگاه به رنگ

كنيد. ارزيابي  را  خود  پيشرفت  به گام  درخت دانش، گام    با 

  دار سؤال شناسنامه 182
 و پرتكرار از مدارس سراسر كشور

+  
 دار تأليفي از  شناسنامهال ؤس 18

  كتاب درسي

  مدني
  دار) شناسنامه سؤال 200(

  ارتباط و رسانه) 7
)دار سؤال شناسنامه 10(

  ها در زندگي رسانه) 8
)دار سؤال شناسنامه 20( 

زرد     سبز      آبي  

 عصر ارتباطات)4
سوالي) 10پيمانه  3(

10  

10  10  

ها هاي اجتماعي و پيشگيري از آن آسيب) 5
)دار سؤال شناسنامه 30(

  قوة قضائيه) 6
)دار سؤال شناسنامه 30( 

 نوجوانان و قانون)3
سوالي)10پيمانه  6(

زرد     سبز      آبي  
10  10  10  

10  10  10  

مدهن�

  )1تعاون () 1
)دار سؤال شناسنامه 20(

  )2تعاون () 2
)دار سؤال شناسنامه 30( 

زرد     سبز      آبي  

 تعاون)1
  10  10  10سوالي) 10پيمانه  5(

10  10  

 نقش دولت در ادارة كشور)2
سوالي)10پيمانه  6(

  ساختار و تشكيالت دولت) 3زرد     سبز      آبي  
)دار سؤال شناسنامه 30(

  وظايف دولت) 4
)دار سؤال شناسنامه 30( 

10  10  10  

10  10  10  

1 موضوع



  1 درس

  

  )1تعاون (

 

  كتاب درسي) 6تا  1هاي  (صفحه

  

  مرجع   1پيمانه  

 اي دولتي شهيد قجه  نمونه - شهر زرين) كتاب درسي 2 ة(صفح  ».تعاون به زبان ساده يعني . . . . . . . «سؤاالت را كامل كنيد.1.1
  بار تكرار) 8(

) كتاب درسي 2(صفحة   تعاون يعني چه؟2.2
  97- افق -شهرضا

  بار تكرار) 14(
) كتاب درسي 2(صفحة   است؟»تعاون«كدام تصوير مصداق 3.3

  

1(     2(   
  

3(    4(  

  تأليفي

) كتاب درسي 4(صفحة   جايي كه انسان موجودي هم اجتماعي و هم مسئول آفريده شده است، . . . .  از آن 4.4
اي  خواهم زندگي آسوده جدا كند و بگويد من مي و زندگي خود را از اجتماع تواند اعمال و رفتار كس نمي هيچ )1

  باشم.  داشته
  تفاوت باشد. افتد، بي گذرد و اتفاقاتي كه براي ديگران مي چه در جامعه مي ) نسبت به آن2
  ) زندگي خود را از ديگران جدا كند.3
  موارد ة) هم4

دبيرستان حضرت  -اسالمشهر
  97- معصومه

  بار تكرار) 10(

10  
 سوال



  )1تعاون (: 1 درس
 

  

 9 كانون فرهنگي آموزش

) كتاب درسي 4(صفحة   دن جملة زير را مشخص كنيد.درست يا غلط بو 5.5
 غ ص  آفريده شده است.،موجودي اجتماعي و هم مسئولهم * انسان 

  97- حضرت زهرا - اميديه
  بار تكرار) 15(

) كتاب درسي 4(صفحة   همكاري نكردن در گناه يعني چه؟6.6
 دبيرستان حضرت معصومه -اسالمشهر

  بار تكرار) 8(
منظور از همكاري » در گناه و ستمكاري همكاري نكنيد.«فرمايد:  دو مي ةمائده، آي ةر سورخداوند د 7.7

) كتاب درسي 4(صفحة   نكردن در گناه چيست؟
  97- حضرت خديجه - پرديس

  بار تكرار) 11(

) كتاب درسي 4(صفحة   تعاون چه فرموده است؟ ةقرآن كريم دربار 8.8
 97- خواجه نصيرالدين طوسي -آستارا

  ار تكرار)ب 8(
) كتاب درسي 4(صفحة   هاي تعاون را نام ببريد.ها و شكل چهار مورد از جلوه9.9

  96- دبيرستان مريم - نمين
  بار تكرار) 8(

) كتاب درسي 4(صفحة   هاي تعاون است؟ هاي زير جزء جلوه يك از گزينه كدام 10.10
  ه معروف و نهي از منكرها، امر ب ها در گرفتاري رفع مشكالت مردم، ياري رساندن به آن )1
  ديگر ها، هديه دادن، همدلي و خوشحال كردن يك آشتي ميان انسانايجاد ) 2
  ) مشاركت كردن براي رفع نيازهاي مالي فقرا، قرض دادن، اظهار دوستي و محبت3
 موارد صحيح هستند. ة) هم4

 دبيرستان حضرت معصومه -اسالمشهر
  بار تكرار) 13(

   مرجع   2پيمانه  
) كتاب درسي 5(صفحة   شود؟همكاري و همدلي در خانواده باعث چه چيزي در بين اعضا خانواده مي11.1

  97- دبيرستان شهيد كاوه - كاشمر
  بار تكرار) 11(

) كتاب درسي 5(صفحة   همكاري و همدلي و تقسيم وظايف در خانواده چه نتايجي به دنبال دارد؟12.2
 97- هماهنگ شهرستان - كنار فريدون

  بار تكرار) 13(
) كتاب درسي 5(صفحة   مورد) 2كردند؟ ( در چه كارهايي در منزل كمك مي (ص) پيامبر اكرم 13.3

  97-امام رضا - اسفراين
  بار تكرار) 10(

) كتاب درسي 5(صفحة   باشند؟  توانند با هم همدلي و همكاري داشته طور مي ها چه قوم و خويش 14.4
 

  97- پيشگامان - بهبهان
  كرار)بار ت 13(

) كتاب درسي 4(صفحة    ؟نيستيك از موارد زير مصداق تعاون  كدام 15.5
  ) امر به معروف4  كردن) رانندگي3 ) عيادت از بيمار2 هديه دادن)1

  97- حضرت خديجه - پرديس
  بار تكرار) 11(

) كتاب درسي 6(صفحة   . . . . است. (با) هاي تعاون در مراقبت از اموال عمومي، از جلوه 16.6

 ) دوستان4  ) كالس3 ) محله2 خانواده)1
  97-امام حسين - قائنات
  بار تكرار) 14(

) كتاب درسي 6تا  2هاي  (صفحه  ؟شود نميهاي تعاون محسوب  كدام مورد از ويژگي 17.7
  ديگر ) كمك و ياري رساندن به يك2    ديگر ) همكاري با يك1
 ) سودآوري4  ) بهتر انجام شدن كارها3

  97-پويندگان -مراغه
  بار تكرار) 10(

) كتاب درسي 4(صفحة   فرمايند؟ چه مي (ص) حضرت علي (ع) در مورد تعاون از قول پيامبر 18.8
  97- افق -شهرضا

  بار تكرار) 12(
  97- پيشگامان - بهبهان) كتاب درسي 6(صفحة   در دين اسالم به محبت و توجه به . . . . سفارش بسيار شده است.19.9

  بار تكرار) 14(
) كتاب درسي 6و  5(صفحة   سؤاالت زير پاسخ دهيد.به  20.10

ديگـر قهـر بودنـد. علـي بـا تـالش ها محمد و حسين با يك در كالس آن .خواند علي در كالس هشتم درس مي
كنـد. كمك مي ،آموزاني كه در درس ضعيف هستند چنين به دانش ديگر آشتي داد و او هم ها را با يك فراوان آن

 كند. كمك ميها  به آنرود و در بعضي كارهاي منزل مثل نظافت  پدر و مادر بزرگش ميعلي هر هفته به ديدن 
  تعاون است، بنويسيد. ةدهند الف) دو مورد از كارهاي علي را كه نشان

  گذارد؟دهد چه تأثيري در روابط او با ديگران ميب) كارهايي كه علي انجام مي

  آموزشگاه حوا -خوي
  بار تكرار) 12(

  

10  
 سوال



  2 درس

  

  )2تعاون (

 

  كتاب درسي) 11تا  7هاي  (صفحه

 مرجع   1پيمانه  

) كتاب درسي 7(صفحة  زير را مشخص كنيد. هاي هيا غلط بودن جمل صحيح 21.1

 غ ص  شود. محدود مي ،تعاون تنها به خانه و مدرسه و محله الف)
 غ ص  .قرآن كريم تأكيد زيادي در مورد انفاق كرده استب) 

  97-حضرت زهرا -شبندفرا
  بار تكرار) 8(

  97- حضرت خديجه - بردسير) كتاب درسي 7 ة(صفح  انفاق را تعريف كنيد.22.2
  بار تكرار) 11(

) كتاب درسي 7(صفحة   هر يك از موردهاي زير بيانگر كدام نوع انفاق است؟  23.3

هايي را كه  اه يك بار تعدادي از لباسها هر چند م الف) خانم احساني و همسرش يك كارگاه توليدي لباس دارند، آن
  دهند . . . .  ميهديه دوزند به نيازمندان  مي

بار به آسايشگاه معلوالن برود و در حمام كردن  افراد معلول به مددكاران  ماهي يك كه ب) آقاي صديقي نذر كرده
  كمك كند . . . . . .  ،آسايشگاه

  97-پويندگان -مراغه
  بار تكرار) 10(

  97-حورا - ايذه) كتاب درسي 7(صفحة  ؟ رسد انسان چگونه به نيكي مي ،آيات قرآن كريمطبق 24.4
  بار تكرار) 8(

  97-پويندگان -مراغه) كتاب درسي 8(صفحة   نهاد را بنويسيد. مهاي مرد هدف از تشكيل سازمان 25.5
  بار تكرار) 11(

   خود از . . . . مجوز بگيرند. هاي ليتنهاد و خيريه بايد براي فعا مردمي ها مؤسسات و سازمان ةهم 26.6
) كتاب درسي 8(صفحة 

  97-حواآموزشگاه  -خوي
  بار تكرار) 11(

  گيرند؟ هاي خود از كدام وزارت خانه مجوز مي ها و مؤسسات خيريه براي فعاليت سازمان 27.7
) كتاب درسي 8(صفحة 

  دادگستريارت وز) 4  آموزش و پرورشوزارت ) 3 كشوروزارت ) 2  اقتصادوزارت  )1
  97- پيشگامان - بهبهان

  بار تكرار) 14(

  97-حضرت فاطمه -بوكان) كتاب درسي 8(صفحة  را نام ببريد. نهاد دو مورد از مؤسسات مردم28.8
  بار تكرار) 8(

 97-هماهنگ شهرستاني - كنار فريدون) كتاب درسي 8(صفحة  ؟سازند ساز چگونه مدرسه مي خيرين مدرسه29.9
  بار تكرار) 10(

) كتاب درسي 8(صفحة  زير را مشخص كنيد. ةيا غلط بودن جمل صحيح 30.10

 غ ص  كنند. گذاري توانند مدرسه را به نام خود، نام نمي ساز خيرين مدرسه
  97-غيردولتي كوشا -الرستان
  بار تكرار) 12(

10  
 سوال



  )2تعاون (: 2 درس
 

  

 11 كانون فرهنگي آموزش

 مرجع   2پيمانه  

  97- پيشگامان - بهبهان) كتاب درسي10 ة(صفح  ؟ موقوفات يعني چه31.1
  بار تكرار) 13(

  97-امام حسين - قائنات) كتاب درسي 10 ة(صفح . . . . است. ،يكي از اقدامات بسيار خوب به منظور انفاق و تعاون در جامعه32.2
  بار تكرار) 10(

ها را به مسجد د. او كتابة شخصي خود را وقف كنهاي كتابخان خواهد تعدادي از كتاب مادر زهرا مي 33.3
) كتاب درسي 10 ة(صفح  كند. مسجد مي ةخان قف كتابحله برده و وم

  گويند؟ هايي كه مادر زهرا وقف كرده است چه مي به كتاب) الف
  گويند؟ به مادر زهرا چه مي) ب

  شود؟ ها واقع مي ج) چه شرايطي بر آن كتاب

  97- حضرت خديجه - بردسير
  بار تكرار) 12(

  ؟گيري چيست تعاوني در حق رأي و تصميمهاي غير هاي تعاوني و شركت تفاوت اعضاي شركت 34.4
) كتاب درسي 10 ة(صفح  

  97- حضرت خديجه - بردسير
  بار تكرار) 14(

  97-غيردولتي سعدي - اردكان) كتاب درسي 10(صفحة  ؟شود چگونه يك شركت تعاوني تأسيس مي35.5
  بار تكرار) 7(

) كتاب درسي 10 ة(صفح  ؟كند يبراساس قانون، هر شركت تعاوني حداقل با چند عضو رسميت پيدا م 36.6

  عضو 5) 4  عضو 17) 3 عضو 12) 2  عضو 7) 1
  96-امام حسين - قائنات
  بار تكرار) 8(

  گويند. . . . . مي ،شوند هايي كه وقف مي به اموال و دارايي 37.7

) كتاب درسي 10(صفحة   
  موقوفات) 4  انجمن خيريه) 3 واقف) 2  وقف خيرين) 1

  97- دبيرستان شهيد كاوه - كاشمر
  بار تكرار) 14(

  با توجه به متن داده شده بگوييد فعاليت زير چه نام دارد؟ 38.8
) كتاب درسي 7 ة(صفح  

ن شهرشانماهي يك بار به آسايشگاه معلوال آقاي صديقي، مردي چهل ساله و مهندس است. او نذر كرده كه«
  »كمك كند. ،ود و در حمام كردن افراد معلول به مددكاران آسايشگاهرب

  دلي هم) 4    تعاون) 3  انفاق) 2  احسان) 1

  97-حضرت معصومه -اسالمشهر
  بار تكرار) 13(

) كتاب درسي 10ة (صفح  در تعاوني . . . . . 39.9

  عضو شود، يك حق رأي دارد. م)هسرمايه (سكس با هر مقدار افراد با هم برابرند يعني هر ةهم) 1
  كنند. الش ميطور داوطلبانه براي يك هدف مشترك ت افراد به) 2
    شود. توزيع مي ،اعضا ةطور يكسان و برابر بين هم شود، به منافعي كه از همكاري و فعاليت گروهي حاصل مي) 3
  ها صحيح است. تعاوني ةموارد دربار ةهم) 4

  97-نمونه دولتي سعدي- اردكان
  بار تكرار) 13(

) كتاب درسي 10(صفحة   ؟است  تصوير زير مربوط به كدام گزينه 40.10

  سازمان اوقاف و امور خيريه) 2 بيمه مركزي) 1
  ) سازمان حج و اوقاف4 ) بازيافت3

  97-حضرت معصومه -اسالمشهر
  بار تكرار) 13(

 مرجع   3پيمانه  

  باشد، تعداد آراي اين شركت چند رأي است؟ نفر مي 10در يك شركت تعاوني كه تعداد اعضايش  41.1
) كتاب درسي 10(صفحة 

  رأي 5) 4  رأي 10) 3 نهايت بي) 2  رأي 70) 1
  97- پويندگان-مراغه

  بار تكرار) 13(

  97- حضرت زهرا - اميديه) كتاب درسي10 ة(صفح د.داقل بايد . . . . عضو داشته باشت تعاوني حكرهر ش ،براساس قانون42.2

10  
 سوال

10  
 سوال



 )6838(كد كتاب:  ) هشتم( مطالعات امتحاني هاي پرتكرار  سؤال      
  

 كانون فرهنگي آموزش 12

  بار تكرار) 14(

) رسيكتاب د 10(صفحة  صحيح يا غلط بودن جملة زير را مشخص كنيد.43.3

  است. ي آنحل مشكالت اقتصادي و ايجاد رفاه و زندگي بهتر براي اعضا (معموالً) هاي تعاوني هدف شركت
 غ ص  

  97-پويندگان -مراغه
  بار تكرار) 12(

 97- هماهنگ شهرستان -فريدون كنار) كتاب درسي 10(صفحة   مسئوليت ادارة موقوفات هر منطقه بر عهده كيست؟44.4
  )بار تكرار 14(

 است؟ نادرستكدام عبارت .45
) كتاب درسي 7(صفحة 

  انفاق فقط مالي است. ) 1
  ) در قرآن كريم به انفاق تأكيد زيادي شده است. 2
  ميسر است.   دارند،چه دوست  ) در قرآن، رسيدن بندگان به نيكي از طريق انفاق از آن3
 شود.) تعاون تنها به خانه و مدرسه و محلّه محدود نمي4

  ليفيتأ

ي حمايت از  اي نظير مؤسسهاست. مؤسسات خيريه. . .از آنِاند،گذاري مدارسي كه خيرين ساخته حقّ نام.46
مجوز بگيرند.. . .  هاي خود بايد از هاي حمايت از بيماران خاص، براي انجام فعاليت كودكان سرطاني و يا انجمن

) كتاب درسي 8(صفحة 
  ) خيرين، وزارت كشور2    هبرير مقام معظم) خيرين، 1
 ي آموزش و پرورش استان، وزارت كشور) اداره4 رهبريمقام معظمي آموزش و پرورش استان،) اداره3

  تأليفي

 ي وقف و موقوفات، كدام گزينه درست است؟درباره.47
) كتاب درسي 10(صفحة 

است. / حقّ تصرّف در آن براي وارثان  به راه افتاده 1357) امري جديد است كه پس از انقالب اسالمي سال 1
  موقوف وجود دارد. 

  ) از روزگاران بسيار قديم در ايران وجود داشته است. / حقّ تصرّف در آن براي وارثان موقوف وجود دارد.2
) از روزگاران بسيار قديم در ايران وجود داشته است. / بايد تا ابد به همان صورت كه واقف تعيين كرده است 3
  فاده شود.است
به راه افتاده است. / بايد تا ابد به همان صورت كه  1357) امري جديد است كه پس از انقالب اسالمي سال 4

 واقف تعيين كرده است استفاده شود.

  تأليفي

  . . . هاي تعاوني در شركت.48
) كتاب درسي 11و  10هاي  (صفحه

  اكنون نيز در فعاليت هستند كه شركت رسميت پيدا كرده است.  ) حداكثر هفت عضو از ابتدا در حال فعاليت بوده و هم1
  ي ايشان است. ) حقّ رأي اعضا بسته به ميزان سرمايه2
  كنند و حقّ رأي دارند. ها شركت مي گيري ي اعضا در تصميم ) همه3
 ) چيزي به عنوان هيئت مديره وجود ندارد.4

  تأليفي

 ؟نيستكار كدام فرد مصداق وقف .49
) كتاب درسي 10(صفحة 

  ) فردي مالي را براي ساخت پل يا كاروانسرا يا موارد مشابه خرج كرده و در اختيار رهگذران گذاشته است. 1
  ) فردي بنيادي تجاري تأسيس كرده و درآمدهاي آن را به افراد نيازمند كمك كرده است. 2
  قرار داده است.  ) فردي محصوالت بخشي از زمين كشاورزي خود را در اختيار مردم محتاج3
  اي پس از برداشت حقوق و مزاياي خود، هداياي مردم را بين نيازمندان پخش كرده است. ) فردي در بنياد خيريه4

  تأليفي

سهم دارد. بر اساس قانون، » ب«بيش از دو برابر آقاي»الف«در يك شركت تعاوني با بيش از ده عضو، آقاي.50
  حقّ رأي اين دو چگونه است؟ 

) كتاب درسي 10 (صفحة
  رأي آقاي الف بيشتر و بين يك تا دو برابر است. ) حق2  رأي آقاي الف دقيقاً دو برابر است. ) حق1
  رأي آقاي الف كمتر است.) حق4 رأي دو نفر يكسان است.) حق3

  تأليفي

  



  3 درس

  

  ساختار و تشكيالت دولت

 

  كتاب درسي) 17تا  14هاي  (صفحه

 مرجع   1پيمانه  

) كتاب درسي 14(صفحة  هاي زير را مشخص كنيد.صحيح يا غلط بودن جمله 51.1

غ  ص  الف) حكومت كشور ما جمهوري اسالمي است.

كنند. كشور را اداره ميديگر  كاري با يكمو بدون ه مستقلكامالً طور  هر كدام به ،هب) سه قوة مقننه، قضائيه و مجري 
غ ص 

  97-حورا - ايذه
  بار تكرار) 8(

) كتاب درسي 15 ة(صفح  شود؟هايي ميو شامل چه بخشچه ارگاني استمجريه  ةقو 52.2
 

  97- مريمدبيرستان  - نمين
  بار تكرار) 11(

) ب درسيكتا 15(صفحة  زير را مشخص كنيد.ةصحيح يا غلط بودن جمل 53.3

غ  ص  .رهبر است ،باالترين مقام رسمي كشور

 دبيرستان حضرت معصومه -اسالمشهر
  بار تكرار) 13(

) كتاب درسي 15(صفحة   . . . . . است. ،مجريه ةرئيس قو 54.4

 
  97-پويندگان -مراغه
  بار تكرار) 8(

رستان دكتر علي دبي -رومشگان) كتاب درسي 15 ة(صفح  كيست؟ةمجريه بر عهد ةرياست قو 55.5
  97-شريعتي

  بار تكرار) 9(

) كتاب درسي 15(صفحة  زير را مشخص كنيد.ةصحيح يا غلط بودن جمل 56.6

غ  ص   را بر عهده دارد.ب مجلسو قوانين مصومسئوليت اجراي قانون اساسي ،جهوررئيس

  97- حضرت خديجه - پرديس
  بار تكرار) 12(

  97-حضرت زهرا -فراشبند) كتاب درسي 15 ة(صفح  شود. و با رأي مستقيم . . . . انتخاب مي رئيس جمهور براي مدت . . . . .57.7
  بار تكرار) 13(

  97- پيشگامان - بهبهان) كتاب درسي 15 ة(صفح  شود؟ جمهور چگونه انتخاب مي رئيس58.8
  بار تكرار) 10(

) كتاب درسي 15(صفحة  زير را مشخص كنيد.ةصحيح يا غلط بودن جمل 59.9

غ  ص  تواند براي سه دورة متوالي انتخاب شود. جمهور ميرئيس

 97- خواجه نصيرالدين طوسي -آستارا
  بار تكرار) 13(

  ؟گردد شوند، صالحيتشان توسط كدام نهاد تأييد ميافرادي كه داوطلب رياست جمهوري مي 60.10
) كتاب درسي 15(صفحة 

  قضاييهة رئيس قو) 4  ي اسالميمجلس شورا)3 شوراي نگهبان)2 مجلس خبرگان)1
  97-پويندگان -مراغه
  بار تكرار) 9(

10  
 سوال



 )6838(كد كتاب:  ) هشتم( مطالعات امتحاني هاي پرتكرار  سؤال      
  

 كانون فرهنگي آموزش 14

 مرجع   2پيمانه  

 (چهار مورد) ؟توانند استفاده كنندهايي براي تبليغات ميداوطلبان رياست جمهوري از چه روش 61.1
) كتاب درسي 15ة(صفح  

  97- حضرت خديجه - بردسير
  بار تكرار) 12(

) كتاب درسي 15(صفحة  ر را مشخص كنيد.زيةصحيح يا غلط بودن جمل 62.2
  كنند. ميجمهوري شركت كنند كه در داخل كشور زندگي  تساتوانند در انتخابات ري تنها كساني مي

غ  ص  

 97- هماهنگ شهرستان - كنار فريدون
  بار تكرار) 15(

  تأليفي) كتاب درسي 15(صفحة  ؟دهندگان چند سال تعيين شده است حداقل سن رأي63.3
  97-حضرت زهرا -فراشبند) كتاب درسي 16 ة(صفح  تنفيذ يعني چه؟64.4

  بار تكرار) 8(
  97-حوا آموزشگاه -خوي) كتاب درسي 16 ة(صفح  جمهور بايد توسط . . . . امضاء و تنفيذ شود. حكم رئيس65.5

  بار تكرار) 15(
) درسي كتاب 16 ة(صفح  شود؟جمهور توسط چه كسي امضاء و تنفيذ مي حكم رئيس 66.6

  ) رهبر4  ) شوراي نگهبان3 رئيس مجلس)2 قضائيه ةرئيس قو)1
  97-امام حسين - قائنات
  بار تكرار) 14(

  97- افق -شهرضا) كتاب درسي 16 ة(صفح  تحليف را توضيح دهيد.67.7
  بار تكرار) 15(

  97-حضرت زهرا -ندبفراش) كتاب درسي 16ة (صفح شود. . . . . و با حضور . . . . انجام ميجمهور در  مراسم تحليف رئيس68.8
  بار تكرار) 10(

 97-دبيرستان فرهنگ فخرايي - كاشمر) كتاب درسي 16(صفحة  ؟شود انجام ميچه كساني در كجا و با حضور جمهور  مراسم تحليف رئيس69.9
  بار تكرار) 8(

) كتاب درسي 16(صفحة   رئيس جمهور در برابر ملت، رهبر و . . . . مسئول است. 70.10
 

  97-آموزشگاه رازي -محالت
  بار تكرار) 14(

 مرجع   3پيمانه  

  97- حضرت خديجه - بردسير) كتاب درسي 16(صفحة  جمهور ايران در برابر چه كساني مسئول است؟ رئيس71.1
  بار تكرار) 15(

  97-طمهحضرت فا -بوكان) كتاب درسي16(صفحة   چگونگي تشكيل كابينه توسط رئيس جمهور را بنويسيد. 72.2
  بار تكرار) 12(

) كتاب درسي 16(صفحة  صحيح يا غلط بودن جملة زير را مشخص كنيد. 73.3
غ  ص  جمهور براي شروع كار خود بايد از شوراي نگهبان تأييديه بگيرد. خب رئيستوزير من

  97-حورا - ايذه
  بار تكرار) 14(

توانـد بـه عنـوان وزيـر كـار خـود رابدهند او ميكه اكثريت نمايندگان مجلس به وزيري . . . . در صورتي 74.4
) كتاب درسي 16(صفحة   شروع كند.

  97- پيشگامان - بهبهان
  بار تكرار) 8(

) كتاب درسي 16(صفحة   صحيح يا غلط بودن جملة زير را مشخص كنيد. 75.5
غ  ص  .هيئت دولت از رئيس جمهور، معاونان و وزيران تشكيل شده است

  97-حضرت زهرا -اميريه
  بار تكرار) 15(

  97- افق -شهرضا) كتاب درسي 16(صفحة   ؟هيئت دولت از چه كساني تشكيل شده است76.6
  بار تكرار) 12(

) كتاب درسي 16(صفحة   ؟خانه در سمت چپ مربوط استهر كدام از موضوعات سمت راست به كدام وزارت 77.7
  آموزش و پرورش  استفاده از آب و برق

  رسازيراه و شه  درس خواندن
  بهداشت و درمان و آموزش پزشكي  صنايع توليد سيمان
  نيرو  مراجعه به پزشك

 معدن و تجارت 

  97-حضرت زهرا -ندفراشب
  بار تكرار) 9(

  ؟مربوط به كدام وزارتخانه است،هر يك از موضوعات زير كه در زندگي روزمره با آن سر و كار داريم 78.8
  ) كتاب درسي 16(صفحة   مراجعه به پزشك و بيمارستان . . . . . . . . . )2.مصرف آب و برق . . . . . . . . . .)1

  97-پويندگان -مراغه
  بار تكرار) 8(

  97- پيشگامان - بهبهان) كتاب درسي 16(صفحة  خانه چيست؟ منظور از وزارت79.9
  بار تكرار) 10(

  97- حضرت خديجه - بردسير) سيكتاب در 17(صفحة  ها در . . . . . است. مقر هيئت دولت و وزارتخانه80.10
  بار تكرار) 11(

  

10  
 سوال

10  
 سوال



  4 درس

  

  وظايف دولت

 

  كتاب درسي) 21تا  18هاي  (صفحه

  مرجع   1پيمانه  

  97- دبيرستان مريم - نمين) كتاب درسي 18(صفحة  . . . . يك كشور هستند. ،منظور از شهروندان 81.1
  بار تكرار) 10(

  97-حضرت زهرا -اميريه) كتاب درسي 18(صفحة  شوند؟ محسوب مي يچه كساني شهروند ايران 82.2
  بار تكرار) 12(

  97-پويندگان -مراغه) كتاب درسي 18 ة(صفح  ؟شهروندان در ارتباط با دولت چه حقوقي دارند83.3
  بار تكرار) 9(

) كتاب درسي 18 ة(صفح  ؟نيستيك از موارد زير جز حقوق شهروندي  كدام 84.4

  با دولت همكاري صميمانه) 4                   انتقاد) 3 اظهارنظر) 2  آزادي بيان )1
  97- پيشگامان - بهبهان

  بار تكرار) 12(

  97-حضرت فاطمه -بوكان) كتاب درسي 18 ة(صفح  .سه مورد از وظايف شهروندان را در برابر دولت بنويسيد 85.5
  بار تكرار) 14(

هاي مختلف ارائه ايران كه در زمينه من به عنوان يك شهروند ايراني از خدمات دولت جمهوري اسالمي 86.6
چنين قوانين و مقررات كشورم را پردازم. هم هستم و با آزادي بيان در انتخابات به اظهارنظر مي مند بهره ،ودش مي
پردازم و در هنگام جنگ از هاي خود را مي كنم. به موقع ماليات شناسم و به آن احترام گذاشته و رعايت مي مي

) كتاب درسي 18 ة(صفح  كنم. كشور دفاع مي

   :با توجه به متن
  مورد از حقوق شهروندي را بنويسيد.الف) دو 

  هاي شهروندي را بنويسيد. ب) دو مورد از مسئوليت

دبيرستان دكتر علي  -رومشگان
  97-شريعتي

  بار تكرار) 10(

 97- هماهنگ شهرستان - كنار فريدون) كتاب درسي 18 (صفحة   دولت چه وظايفي دارد؟87.7
  بار تكرار) 13(

 97-دبيرستان فرهنگ فخرايي - كاشمر) كتاب درسي 18 ة(صفح  را بنويسيد.جمهور  وظايف رئيس88.8
  بار تكرار) 15(

) كتاب درسي 18(صفحة  صحيح يا غلط بودن جملة زير را مشخص كنيد.89.9

غ  ص  .وسيله رئيس مجلس شوراي اسالمي امضاء شود سفيران كشورها بايد به ةاستوارنام

 97- هماهنگ شهرستان - كنار فريدون
  بار تكرار) 11(

  هاي دولتي از وظايف . . . . است.  اجراي قوانين و مصوبات مجلس از وظايف مهم . . . . و اعطاي نشان 90.10
) كتاب درسي 18(صفحة   

  97-آموزشگاه رازي -محالت
  بار تكرار) 12(

10  
 سوال



 )6838(كد كتاب:  ) هشتم( مطالعات امتحاني هاي پرتكرار  سؤال      
  

 كانون فرهنگي آموزش 16

 مرجع   2پيمانه  

  97-حضرت زهرا -فراشبند) كتاب درسي 19ة ح(صف ها، تنظيم . . . . در امور مختلف است. يكي از اقدامات دولت91.1
  بار تكرار) 9(

  97- پيشگامان - بهبهان) كتاب درسي 19 ة(صفح  يك مورد از روابط دولت و مجلس را توضيح دهيد.92.2
  بار تكرار) 13(

 97-دبيرستان دكتر شريعتي -رومشگان) كتاب درسي 19 ة(صفح  شوند؟ شده توسط دولت براي قانوني شدن و تصويب به كجا فرستاده مي لوايح تنظيم93.3
  بار تكرار) 9(

 97- هماهنگ شهرستان - كنار فريدون) كتاب درسي 19 ة(صفح  ؟كند مجلس شوراي اسالمي چگونه بر كار دولت نظارت مي94.4
  بار تكرار) 11( 

  97- افق -شهرضا) كتاب درسي 19 ة(صفح  استيضاح را توضيح دهيد.95.5
  بار تكرار) 7(

  97-آموزشگاه رازي -محالت) كتاب درسي 20 ة(صفح  كند؟ راي چه مواردي در كشور هزينه ميبدولت 96.6
  بار تكرار) 12(

  97- افق -شهرضا) كتاب درسي 20 ة(صفح  شود؟ مي تأميناز چه طريقي  دولتدرآمدهاي 97.7
  بار تكرار) 15(

  97-حضرت زهرا -فراشبند) كتاب درسي 20ة (صفح  ؟كند ي ميهاي مثل آموزش و پرورش چه هزينه اي خانه دولت براي وزرات98.8
  بار تكرار) 13(

) كتاب درسي 20(صفحة   شود.ترين درآمد دولت از طريق . . . . تأمين مي الف) بيش 99.9
 شود.ترين درآمد دولت از طريق . . . . تأمين مي ب) كم      

  97- حضرت خديجه - بردسير
  بار تكرار) 15(

  97- دبيرستان مريم - نمين) كتاب درسي 21(صفحة  را تعريف كنيد.ماليات 100.10
  بار تكرار) 12(

 مرجع   3پيمانه  

  97-زهراحضرت  -اميريه) كتاب درسي 21 ة(صفح كند، نام ببريد. سه مورد از مواردي كه دولت از طريق ساير منابع كسب درآمد مي101.1
  بار تكرار) 11(

) كتاب درسي 21(صفحة   اسب را بنويسيد.منهاي مهلكدر جاهاي خالي 102.2
  بيني . . . .  يا همان . . . . .يعني پيشبودجه به زبان ساده 

  97-نصيرالدين طوسي خواجه -آستارا
  بار تكرار) 10(

) كتاب درسي 21(صفحة   گيرد؟بودجه توسط كدام نهاد صورت مي تنظيم اليحة 103.3
  نگهبان) شوراي 4  قضاييه) قوة3 دولت)2 مجلس)1

  97-آموزشگاه رازي -محالت
  بار تكرار) 16(

  97-آموزشگاه ؟؟ -خوي) كتاب درسي 21(صفحة  .سند بودجه بايد در . . . .  تصويب شود104.4
  بار تكرار) 7(

) كتاب درسي 21(صفحة  صحيح يا غلط بودن جملة زير را مشخص كنيد.105.5

غ  ص  .كند يك سال كشور را معين ميهايندي كه دولت در آن درآمدها و هزينهبودجه يعني س
  97- ارشاد و حجاب -دليجان
  بار تكرار) 15(

  97-حضرت فاطمه -بوكان) كتاب درسي 21(صفحة   ؟يعني چهبه زبان ساده بودجه 106.6
  بار تكرار) 14(

 نمودار زير را كامل كنيد. 107.7
) كتاب درسي 21(صفحة  

 

  97- افق -شهرضا
  بار تكرار) 13(

) كتاب درسي 21(صفحة   ؟كندت نظارت ميلهاي دوم نهاد بر درآمدها و هزينهكدا 108.8
  ) رهبر4  ) مجلس شوراي اسالمي3 هيئت دولت)2 جمهور رئيس)1

  97-پويندگان -مراغه
  بار تكرار) 11(

) كتاب درسي 21(صفحة صحيح يا غلط بودن جملة زير را مشخص كنيد.109.9

غ  ص  نظارتي ندارد.هاي دولت مجلس بر درآمدها و هزينه
  97- ارشاد و حجاب -دليجان
  بار تكرار) 10(

) كتاب درسي 21و  20هاي  (صفحه  دولت جمهوري اسالمي ايران . . .110.10

  گيرد.   بيش از نيمي از درآمد خود را مرهون مالياتي است كه از مردم مي) 1
  گذاري كند.  جاده و فرودگاه سرمايه هاي عمراني مانند ساخت پل، نيروگاه برق، ) وظيفه دارد در طرح2
  كند و درآمدي از اين بابت نداشته است و ندارد. گذاري نكرده است و نمي ) هرگز در صنايع بزرگ سرمايه3
كند، در هيئت دولت به تصويب  اي را كه از ابتدا مجلس شوراي اسالمي تنظيم مي ي بودجه ) وظيفه دارد اليحه4

 برساند و اجرا كند. 

 يتأليف
  

  

10  
 سوال

10  
 سوال

بودجه

. . . . . . . . . .
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  ها هاي اجتماعي و پيشگيري از آن آسيب

 

  كتاب درسي) 29تا  24هاي  (صفحه

 مرجع   1پيمانه  

  97-دبيرستان حضرت مريم - نمين) كتاب درسي 24 ة(صفح  بلوغ چيست؟111.1
  بار تكرار) 8(

  97- پيشگامان - بهبهان) كتاب درسي 24 ة(صفح  گويند. شوند كه به اين تغييرات . . . . مي اني دچار تغييراتي ميمنوجوانان از نظر جس112.2
  بار تكرار) 11(

  97- افق -شهرضا) كتاب درسي 24 ة(صفح فقط نام ببريد.،كندكه در بلوغ و نوجواني در افراد ظهور مي يچهار نوع خصوصيت 113.3
  بار تكرار) 13(

  97-مام رضاا - اسفراين) كتاب درسي 24 ة(صفح  ؟شامل چه گروه سني هستندنوجوانان 114.4
  بار تكرار) 10(

 97- خواجه نصيرالدين طوسي -آستارا) كتاب درسي 24(صفحة   شوند؟ وجوانان عالوه بر تغييرات جسماني دچار چه تغييراتي ميندر دورة بلوغ، 115.5
  بار تكرار) 8(

  97-زهراحضرت  -فراشبند) كتاب درسي 24 ة(صفح شود. نوجواني اغلب باعث بروز مسائل مختلف . . . . در نوجوانان مي ةتغييرات دور 116.6
  بار تكرار) 11(

) كتاب درسي 25(صفحة   اگر شما در آينده پليس شويد: 117.7
  توانيد اعمال قدرت كنيد؟ تا چه حدودي مي )الف
  كنيد؟ اي تالش مي در چه زمينه) ب
 ؟كنيد با چه افرادي برخورد مي)ج

  97- حضرت خديجه - پرديس
  بار تكرار) 11(

  97- دبيرستان شهيد كاوه - كاشمر) كتاب درسي 25 ة(صفح هاي اجتماعي را نام ببريد. سه مورد از آسيب118.8
  بار تكرار) 14(

  97- پيشگامان - بهبهان) كتاب درسي 25 ة(صفح  ؟هاي اجتماعي قرار دارند تر در معرض آسيب چرا نوجوانان بيش119.9
  بار تكرار) 8(

  97-حضرت زهرا -فراشبند) كتاب درسي 25 ة(صفح  . و . . . . زندگي است. نوجواني، فرصتي براي كسب . . .120.10
  بار تكرار) 10(

 مرجع   2پيمانه  

121.
) كتاب درسي 26 ة(صفح  ؟ چيست ةپرخاشگري و نزاع نتيج 1

دبيرستان دكتر علي  -رومشگان
  97-شريعتي

  بار تكرار) 11(
) كتاب درسي 26 ة(صفح  كنترل نكردن . . . . است.ةپرخاشگري و نزاع نتيج 122.2

 
  97-آموزشگاه رازي -محالت

  بار تكرار) 10(

) كتاب درسي 26 ة(صفح  زير را مشخص كنيد.لةصحيح و غلط بودن جم 123.3
  غ  ص     احساسي غيرطبيعي است. ،خشم و عصبانيت

  97-تزكيه -دامغان
  بار تكرار) 14(

10  
 سوال

10  
 سوال
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  97-حواآموزشگاه  -خوي) كتاب درسي 26 ة(صفح  ؟دچگونه ممكن است فردي به يك شخص پرخاشگر تبديل شو124.4
  بار تكرار) 13(

  96- حضرت خديجه - بردسير) كتاب درسي 26 ة(صفح  ؟هايي بروز كند به چه شكل ،رفتارهاي پرخاشگرانه ممكن است125.5
  بار تكرار) 8(

  فيتألي) كتاب درسي 26(صفحة   آورد؟وجود ميپرخاشگري چه مشكالتي براي نوجوانان به126.6

) كتاب درسي 27(صفحة  است؟نادرست»پرخاشگري«ي  عبارت درباره كدام127.7
  هاي جلوگيري از پرخاشگري است.  ) يادگيري چگونگيِ مهارِ خشم، از راه1
  شود.  ي نوجواني است و الزاماً پس از پايان اين دوره برطرف مي ) پرخاشگري مخصوص دوره2
  به خود و ديگران و ... همگي از اَشكال پرخاشگري است.  ادبي، آزار و اذيت، صدمه زدن  ) بي3
 . هاي كنترل عصبانيت استي اعداد و ذكر گفتن، از راههاي عميق، شمردن آهسته ) كشيدن نفس4

  تأليفي

قواعـدي راايد و از دست او عصباني هستيد در ايـن موقعيـت چـهما با خواهرتان دعوا كردهفرض كنيد ش 128.8
) كتاب درسي 27 ة(صفح  (دو مورد) ؟باشيد  تهنظر داش بايد در

  97-حضرت زهرا -اميريه
  بار تكرار) 7(

  97- افق -شهرضا) كتاب درسي 27 ة(صفح  .، بنويسيدتوان خشم و عصبانيت را مهار كرد دو نمونه از كارهايي كه به سبب آن مي129.9
  بار تكرار) 10(

مهسا بسيار خشمگين و عصباني است. مادر از او خواسته در وخواهر مهسا وسايل شخصي او را برداشته 130.10
) كتاب درسي 27 ة(صفح  چنين موقعيتي بايد سه قاعده را رعايت كند. آن سه قاعده چيست؟

  97- خديجهحضرت  - بردسير
  بار تكرار) 6(

  مرجع   3پيمانه  
  97- حضرت خديجه - بردسير) كتاب درسي 27(صفحة   مورد) وقتي كسي از دست ما عصباني است، ما چه كارهايي بايد انجام دهيم؟ (سه 131.1

  بار تكرار) 9(
 97- هماهنگ شهرستان - كنار فريدون) كتاب درسي 27(صفحة  وقتي ما از دست كسي عصباني هستيم چه مواردي را بايد رعايت كنيم؟ (سه مورد) 132.2

  بار تكرار) 8(
  97-حضرت فاطمه -بوكان) تاب درسيك 28(صفحة  شود؟ واد مخدر گفته ميبه چه موادي، م133.3

  بار تكرار) 11(
  97-امام رضا - اسفراين) كتاب درسي 28 ة(صفح اند؟ (سه مورد) علل گرايش افراد به مواد مخدر كدام134.4

  بار تكرار) 10(
) كتاب درسي 29و  28 هاي ه(صفح ي مواد مخدر و حواشيِ آن، درست است؟ كدام عبارت درباره135.5

جهـت ايجـاد درآمـد بـراي  يا مصرف مواد مخدر، كاري غيرقانوني و جرم است؛ اما صادرات آن بـه  ) واردات و1
  كشور، بالمانع است. 

2 رسمت ، كنجكاوي و خودنمايي، از داليل كشيده شدن به »نه گفتن«) نداشتنِ جرأت و مهارتمصرف مـواد مخـد
  در سنين نوجواني است. 

3ر اين است كه پس از مصرف هر يك از انواع آن، ديگر هرگز ميـل بـه مصـرف در) تنها ويژگي مثبت مواد مخد
  آيد.  وجود نمي فرد به

  شود. ) اگر از نوجواني كه زير سنّ قانوني است در انتقال مواد مخدر استفاده شود، خود نوجوان به دليلِ سنّ كم مجرم محسوب نمي4

  97-پويندگان -مراغه
  بار تكرار) 12(

  97- پيشگامان - بهبهان) كتاب درسي 28(صفحة   ر كس مالك . . . . خود نباشد، مالك . . . . خود نخواهد بود.ادق (ع): هامام ص136.6
  بار تكرار) 6(

  . . . . است. ،كندويژه جوانان را تهديد ميهايي كه در هر كشوري افراد و به يكي از آسيب 137.7
) كتاب درسي28(صفحة   

  96- حضرت زهرا - فراشنبه
  بار تكرار) 9(

) كتاب درسي 28(صفحة  كرديد؟افتاد چه مياگر مثال زير براي شما اتفاق مي 138.8
گويد اگر به حرف او  شناسيد و به شما مي خواهد دارويي را بخوريد كه نمي يكي از دوستان صميمي شما مي

  كند.با شما قطع ميرا دوستيش  ،گوش ندهيد

  97-پويندگان 13مراغه
  ر)بار تكرا 13(

  تأليفي) كتاب درسي 28(صفحة  در مورد حمل مواد مخدر توسط كودكان و نوجوانان توضيح دهيد.139.9

  بر طبق قانون، . . . . و . . . . ، . . .  . و . . . . ، مصرف و . . . . و . . . . . مواد مخدر جرم است. 140.10
) كتاب درسي29(صفحة   

 97- دبيرستان دكتر شريعتي - رومشگان
  ار تكرار)ب 14(

  

10  
 سوال
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  قوة قضائيه

 

  كتاب درسي) 33تا  30هاي  (صفحه

 مرجع   1پيمانه  

 97-دبيرستان فرهنگ فخرايي - كاشمر) كتاب درسي 30 ة(صفح  ؟كنند هاي اجتماعي محافظت مي چه كساني از نوجوانان در برابر تهديدات و آسيب141.1
  بار تكرار) 8(

) كتاب درسي 30 ة(صفح صحيح يا غلط بودن جملة زير را مشخص كنيد. 142.2
غ  ص  اما قدرت نامحدود دارد. ،كند پليس قانون وضع نمي

  97- پيشگامان - بهبهان
  بار تكرار) 11(

  97-آموزشگاه رازي -محالت) كتاب درسي 30 ة(صفح مراقبت پدر و مادر از نوجوانان را توضيح دهيد. 143.3
  بار تكرار) 13(

  97-آموزشگاه رازي -محالت) كتاب درسي 30(صفحة   نان توضيح دهيد.ت از نوجوابنقش مدرسه را در مراق144.4
  بار تكرار) 10(

  97-دبيرستان حضرت مريم - نمين) كتاب درسي 31(صفحة  قوة قضائيه چيست؟ 145.5
  بار تكرار) 10(

) كتاب درسي 31(صفحة  صحيح يا غلط بودن جملة زير را مشخص كنيد. 146.6
غ  ص  وي هستند.همة مردم در برابر قانون، مسا

  97-امام رضا - اسفراين
  بار تكرار) 8(

) كتاب درسي 31(صفحة   شود؟قضائيه توسط چه كسي انتخاب مي رئيس قوة 147.7
  شوراي نگهبان) 4  رهبر)3 مجلس خبرگان)2 جمهور رئيس)1

  97- حضرت خديجه - پرديس
  بار تكرار) 11(

  باشد؟ هايي بايد داشته شود و چه ويژگيال انتخاب ميقضائيه از سوي چه كسي و براي چند س ةرئيس قو 148.8
) كتاب درسي31(صفحة 

  97- دبيرستان شهيد كاوه - كاشمر
  بار تكرار) 11(

 97- هماهنگ شهرستان - كنار فريدون) كتاب درسي 31(صفحة   . . . . است. ،كند نظارت و با تخلفات برخورد مي ،مرجعي كه بر اجراي قوانين149.9
  بار تكرار) 8(

) كتاب درسي 31 ة(صفح كنيد.را مشخصرصحيح يا غلط بودن جملة زي 150.10
غ  ص  .پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي افراد است ،مقننه ةنهاد قو

  97-حضرت زهرا -اميريه
  بار تكرار) 12(

 مرجع   2پيمانه  

  97-پويندگان -مراغه) رسيكتاب د 31 ة(صفح  علت) 2( ؟يه بايد در جامعه وجود داشته باشدئقضا ةچرا قو151.1
  بار تكرار) 13(

 97-فرهنگ فخراييدبيرستان  - كاشمر) كتاب درسي 32 ة(صفح  .مردم استيه . . . . قضائ ةترين وظايف قو يكي از مهم152.2
  بار تكرار) 8(

  آميز و گفت و گو از چه كساني بايد كمك بگيرند؟افراد براي حل اختالفات از راه مسالمت 153.3
) كتاب درسي32 ة(صفح  

  97-آموزشگاه رازي -محالت
  بار تكرار) 15(

  97-امام حسين - قائنات) كتاب درسي 32 ة(صفح  انواع دعاوي را نام برده و يكي را به دلخواه با ذكر مثال توضيح دهيد.154.4
  بار تكرار) 10(

10  
 سوال

10  
 سوال
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 97- خواجه نصيرالدين طوسي -آستارا) كتاب درسي 32 ة(صفح  .هاي كيفري چيست؟ مثال بزنيد منظور از شكايت155.5
  بار تكرار) 7(

  97-حضرت زهرا -بندفراش) كتاب درسي 32ة (صفح  ؟چه نوع دعاوي هستند »فحاشي، خراب شدن ديوار همسايه، توهين« هر يك از موارد 156.6
  بار تكرار) 13(

  97- افق -شهرضا) كتاب درسي 32(صفحة   فرق دعاوي كيفري را با حقوقي بنويسيد.157.7
  بار تكرار) 15(

  97-حضرت فاطمه -بوكان) كتاب درسي 32(صفحة  دو نمونه از دعاوي حقوقي را نام ببريد.158.8
  بار تكرار) 9(

  يك دعاوي حقوقي هستند؟فري و كداميك دعاوي كيكدام2و1هاي با توجه به موقعيت 159.9
) كتاب درسي 32(صفحة 

 . . .) او را خراب كرده است. (. . . ةقسمتي از خان ،طور ناخواسته سازي به مانهاي آقاي احمدي در هنگام ساخت ) يكي از همسايه1
 . . . .) (. .كند.  عمراني نظارت مي ةخود را مهندس معرفي كرده و بدون داشتن مدرك از نظام مهندسي به يك پروژ شخصي)2

  97-آموزشگاه رازي -محالت
  بار تكرار) 12(

) كتاب درسي 32(صفحة   ؟موقعيت زير مربوط به كدام نوع دعاوي است160.10
 او را با لودر خراب كرده است . . . . . . ، قسمتي از خانةطور ناخواستهسازي بهيكي از همسايگان خانم شريفي در هنگام ساختمان

  97-پويندگان -مراغه
  بار تكرار) 12(

 مرجع   3پيمانه  

يك از دعاوي  كدام جزء، كند و فرد بايد خسارت را بپردازدن ضرر و زيان را تعيين ميكه دادگاه ميزا اين 161.1
) كتاب درسي 32(صفحة   است؟

  حقوقي-كيفري) 4  حقوقي)3 كيفري-حقوقي)2 كيفري)1
  97- دبيرستان شهيد كاوه - كاشمر

  بار تكرار) 14(

اسـت. دادي از مـردم كالهبـرداري كـرده   با استفاده از مدارك جعلي نيروي انتظـامي، از تعـ   )الف( شخص162.2
هـايي كـه هاي بدي به او نسبت داده است. دادگاه نيز پس از درگيري با يكي از همسايگانش، اتّهام )ب(شخص 

) كتاب درسي 32(صفحة  شود چگونه است؟ براي اين دو فرد تشكيل مي
  هر دو دادگاه از نوع دعاوي حقوقي است. )1
  از نوع دعاوي حقوقي است. دعاوي كيفري و دادگاه فرد ب  ) دادگاه فرد الف از نوع2
  ) هر دو دادگاه از نوع دعاوي كيفري است. 3
 ) دادگاه فرد الف از نوع دعاوي حقوقي و دادگاه فرد ب از نوع دعاوي كيفري است.4

  تأليفي

) كتاب درسي 33(صفحة  من كيستم؟ 163.3
  خواهم تا داليل خود را بيان كنند.ها ميكنم و از آنطالعه ميدر دادگاه، مدارك خواهان (شاكي) و خوانده را م

  97-حضرت زهرا -اميريه
  بار تكرار) 8(

  تأليفي )كتاب درسي 33(صفحة   قاضي بايد فردي . . . . . و . . . . باشد.164.4
) كتاب درسي 33(صفحة  صحيح يا غلط بودن جمله زير را مشخص كنيد. 165.5

  تأليفي غ ص  فراد حق ندارند، وكيل انتخاب كنند.ها ا در بعضي از دادگاه

  97-حضرت زهرا -فراشبند) كتاب درسي 33(صفحة   وكيل چه كسي است؟166.6
  بار تكرار) 15(

  97- پيشگامان - بهبهان) كتاب درسي 33(صفحة   اگر كسي توانايي مالي نداشته باشد كه وكيل بگيرد، چه بايد بكند؟167.7
  بار تكرار) 13(

  97-حورا - ايذه) كتاب درسي 33(صفحة   شود؟ ها توسط چه فردي انجام مي اع از حقوق ما در دادگاهدف168.8
  بار تكرار) 11(

هاي قضايي براي آگاهي از چگونگي نوشتن شكايت، با چه كسي افراد قبل از نوشتن شكايت در مجتمع 169.9
) كتاب درسي 33(صفحة   بايد مشورت كنند؟

  ) مشاور حقوقي4  ضاي دادگاهاع)3 قاضي)2 وكيل)1
  97-حضرت زهرا -فراشبند
  بار تكرار) 9(

هنگام رانندگي در اثر از دست دادن مهار خودرو، به خودرويي كه كنار خيابان توقّف كرده  )الف( شخص170.10
 ةبا جعل سند، كاربريِ يك زمينِ كشاورزي را تغيير داده است و از آن استفاد )ب(بود برخورد كرد. شخص 

) كتاب درسي 33(صفحة  شود به چه شكل است؟ هايي كه براي اين دو نفر تشكيل مي ي كرده است. دادگاهتجار
    هر دو دادگاه از نوع دعاوي حقوقي است. )1
  ) دادگاه فرد الف از نوع دعاوي كيفري و دادگاه فرد ب از نوع دعاوي حقوقي است.2
  رد ب از نوع دعاوي كيفري است.) دادگاه فرد الف از نوع دعاوي حقوقي و دادگاه ف3
 ) هر دو دادگاه از نوع دعاوي كيفري است.4

  تأليفي
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  7 درس

  

  ارتباط و رسانه

 

  كتاب درسي) 40تا  36هاي  (صفحه

 مرجع   1پيمانه  

 . . . .  يكي از نيازهاي مهم بشر است. 171.1
) كتاب درسي36 ة(صفح 

  97- پيشگامان - بهبهان
  بار تكرار) 8(

  ارتباط يعني چه؟ 172.2
) كتاب درسي36 ة(صفح

  97-حضرت زهرا -فراشبند
  بار تكرار) 11(

  ها و نيازهاي خود را به ديگران منتقل كند.شود تا خواسته. . . . قادر مي ةوسيل ن بهاانس 173.3
) كتاب درسي36 ة(صفح

  97- حضرت خديجه - بردسير
  بار تكرار) 10(

  است.فراملي)-ارتباط اينترنتي ميان مردم ايران و كشور چين، ارتباط . . . . (ملي 174.4
) كتاب درسي36 ة(صفح

  97-دگانپوين -مراغه
  بار تكرار) 7(

  .عناصر ارتباط را نام ببريد 175.5
) كتاب درسي36(صفحة 

  97-حضرت زهرا -فراشبند
  بار تكرار) 15(

) كتاب درسي 36(صفحة   در مثال زير عناصر ارتباط را مشخص كنيد. 176.6
  ناهيد به دوستش سالم كرد. 

 پيام: . . . . . گيرنده: . . . . . فرستند: . . . . . 

  97- افق -شهرضا
  بار تكرار) 13(

  .عمل بازخورد را تعريف كنيد 177.7
) كتاب درسي36 ة(صفح

  97-حضرت زهرا -اميريه
  بار تكرار) 8(

  رسانه چيست؟ 178.8
) كتاب درسي37 ة(صفح  

  97- افق -شهرضا
  بار تكرار) 15(

  گيرد؟رسانه چه ابزارهايي را در برمي179.9
) رسيكتاب د37(صفحة 

 97- هماهنگ شهرستان - كنار فريدون
  بار تكرار) 12(

  .بنويسيد ،دهد چهار مورد از خدماتي را كه وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات به مردم ارائه مي180.10
) كتاب درسي40(صفحة 

  97- حضرت خديجه - بردسير
  بار تكرار) 13(

  

10  
 سوال



  8 درس

  

  ها در زندگي ما رسانه

 
  كتاب درسي) 45تا  41هاي  (صفحه

 مرجع   1پيمانه  

 .چهار نمونه از كاربردهاي فناوري اطالعات را در زندگي روزمره نام ببريد 181.1
) كتاب درسي 41 ة(صفح 

  97- حضرت خديجه - بردسير
  بار تكرار) 13(

) كتاب درسي 41 ة(صفح  تني يا صوتي را به همراه نامه ارسال كرد.هاي م توان فايل مي. . . پست از با استفاده  182.2

  اكسپرس) 2    مخابراتي )1
  الكترونيك) 4    مالي) 3

  97-حواآموزشگاه  -خوي
  بار تكرار) 11(

  .كاربرد فناوري اطالعات را در خريد و فروش توضيح دهيد 183.3
) كتاب درسي 41 ة(صفح

 97- خواجه نصيرالدين طوسي -آستارا
  ر تكرار)با 5(

  را نام ببريد. يچهار مورد از خدمات دولت الكترونيك 184.4
) كتاب درسي 42 ة(صفح  

  97-حضرت فاطمه -بوكان
  بار تكرار) 10(

  كاربرد فناوري اطالعات را در امنيت و نظارت توضيح دهيد. 185.5
) كتاب درسي 42(صفحة 

  97-حضرت زهرا -اميريه
  بار تكرار) 7(

  كنند؟ اوري اطالعات در كالس تدريس استفاده مياساتيد چگونه از فن 186.6
) كتاب درسي 42 ة(صفح  

  97- پيشگامان - بهبهان
  بار تكرار) 7(

  كاربرد فناوري اطالعات را در عمليات بانكي توضيح دهيد. 187.7
) كتاب درسي 42(صفحة   

  97- حضرت خديجه - بردسير
  بار تكرار) 6(

  ؟تنيس ييك از خدمات دولت الكترونيك كدام 188.8
) كتاب درسي 42 ة(صفح

     نام حج و زيارت ثبت )1

  عمليات بانكي) 2
   آگاهي از ميزان ماليات تعيين شده) 3

  رزرو با خريد بليت هواپيما، قطار و . . . ) 4

  97-حضرت زهرا -فراشبند
  بار تكرار) 14(

  تواند از راه دور در چندين كالس تدريس كند. استاد مي، از طريق . . . .  189.9
) كتاب درسي 42 ة(صفح

 97-دبيرستان فرهنگ فخرايي - كاشمر
  بار تكرار) 8(

  توان از فناوري اطالعات در دسترسي به اخبار استفاده كرد؟ چگونه مي 190.10
) كتاب درسي 43 ة(صفح  

  97-آموزشگاه رازي -محالت
  بار تكرار) 10(

10  
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  ها در زندگي ما رسانه: 8 درس
 
  

 23 كانون فرهنگي آموزش

 مرجع   2پيمانه  

اش به او با سؤاالت درسي هفاطمه از مادرش خواسته كه در رابطمادر فاطمه به شهر دوري سفر كرده است و 191.1
  تواند استفاده نمايد؟ يك از كاربردهاي فناوري اطالعات و ارتباطات مي كمك كند. به نظر شما مادر وي از كدام

) كتاب درسي41 ة(صفح  

  97-آموزشگاه ؟؟ -خوي
  بار تكرار) 13(

 .باط جمعي را بنويسيدهاي ارتثرات منفي رسانهادو مورد از  192.2
) كتاب درسي44و  43 هاي ه(صفح  

  97-آموزشگاه حوا -خوي
  بار تكرار) 10(

 شود؟هايي ارائه ميهاي بازرگاني از چه راه آگهي 193.3
) كتاب درسي 44ة(صفح  

 97-دبيرستان فرهنگ فخرايي - كاشمر
  بار تكرار) 12(

 صحيح يا غلط بودن جملة زير را مشخص كنيد. 194.4
) كتاب درسي 44حة (صف

  كنند. ها را دربارة يك كاال بيان مي واقعيت ةهاي بازرگاني هم آگهي تمام
غ  ص  

  97-آموزشگاه رازي -محالت
  بار تكرار) 14(

  اي بر روي كودكان و نوجوانان توضيح دهيد.هاي رايانهدر مورد اثرات مخرب بازي 195.5
) كتاب درسي44 ة(صفح  

  97- پويندگان-مراغه
  بار تكرار) 8(

  (دو مورد) ؟دننوجوان هنگام استفاده از اينترنت چه نكاتي را بايد رعايت كنكآموزان به عنوان ي دانش 196.6
) كتاب درسي45 ة(صفح  

  97- پيشگامان - بهبهان
  بار تكرار) 15(

  در مورد تأثير منفي وسايل ارتباطي در ارتباط بين افراد و اعضاي يك خانواده توضيح دهيد. 197.7
) كتاب درسي45و  44 هاي ه(صفح  

 97-دبيرستان فرهنگ فخرايي - كاشمر
  بار تكرار) 11(

 است؟ نادرستيك  شده، كدامي معرّفيعبارات زير در فضاي مجازي منتشر شده است. با توجه به گوينده198.8
) كتاب درسي 45(صفحة 

1 (ام ختهم و از مكتب او درس آموهست قمن شاگرد مكتب ضداستعماري مصد.  
)جمال عبدالنّاصر، سياستمدار مصري(

)نويس اوژن يونسكو، نمايشنامه(                              كنم كه من ديگر دوازده ساله نيستم. ) گاهي فراموش مي2
 )اسكار وايلد، طنزپرداز(  فهمم. نميهم گويم كه حتّي خودم  اي مي هاي پيچيده ) من آن قدر باهوشم، كه جمله3
  افزارهاي فضاي مجازي پرسه نزنيد.   از اندازه در نرم  براي موفقيت در زندگي، هرگز بيش) 4

)قاجاريه ةاميركبير، سياستمدار دور(

  تأليفي

 ؟نيستو ارتباطاتاطّالعاتهايفناوريكدام گزينه از مزاياي گسترش199.9
) كتاب درسي 45(صفحة 

هاي غيرضروري  وشد يق تلفن يا اينترنت انجام دهند و در نتيجه آمدتوانند خدمات بانكي خود را از طر مردم مي )1
  شود. مردم كم مي

 شود.  تر مي راحت ،اند هايي كه براي انديشيدن بيشتر در كالس درس طرح شده ي پرسش ) پيدا كردن پاسخ آماده2
  . شود تر مي ي مكاني زيادي با ما دارند، راحت ) برقراري ارتباط با كساني كه فاصله3
 يابد.  يابد و به اين دليل بخشي از تخلّفات كاهش ميمأموران كنترل ترافيك افزايش مي هاي ) توانايي4

  تأليفي

  توان گفت ...  توانند پرواز كنند. ميكند با استفاده از كفشي كه توليد كرده است، همه مي ادعا مي شخصي200.10
) كتاب درسي 44(صفحة 

  خرد، اعتقادي به تبادل اطّالعات ندارد. گيرد و اين محصول را به هدف پرواز كردن مي ي) شخصي كه تحت تأثير قرار م1
هـاي خـرد، تـوان تحليـل پيـام     گيرد و اين محصول را به هدف پرواز كردن نمـي  ) شخصي كه تحت تأثير قرار نمي2

  بازرگاني را ندارد. 
خرد، اعتقادي به تبادل اطّالعات ندارد.  پرواز كردن نمي گيرد و اين محصول را به هدف ) شخصي كه تحت تأثير قرار نمي3
هاي  خرد، توان تحليل پيام گيرد و اين محصول را به هدف پرواز كردن مي ) شخصي كه تحت تأثير قرار مي4

  بازرگاني را ندارد.

  تأليفي
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  ميزان تسلط خود را با رنگ مشخص كنيد.گام اول:
  مسلط نيستم زرد:نسبتاً مسلطم/  :سبزمسلطم/  آبي:
هاي توانيد خانه هاي بعدي پيشرفت كرديد، مي اگر در گام اول دانش خود را در حد رنگ زرد ارزيابي كرديد اما در نوبت هاي بعدي: گام

  داريد.تر  ها نياز به تمرين بيش شويد در كدام قسمت ها نگاه كنيد متوجه مي سبز يا آبي را رنگ كنيد. هرگاه به رنگ

كنيد. ارزيابي  را  خود  پيشرفت  به گام  درخت دانش، گام    با 

  دار سؤال شناسنامه 236
 و پرتكرار از مدارس سراسر كشور

+  
 دار تأليفي از  شناسنامهال ؤس 19

  كتاب درسي

  تاريخ
  دار) شناسنامه سؤال 255(

  چنگيز و تيمور به ايران ةحمل) 15
)دار سؤال شناسنامه 30(

  پيروزي فرهنگ بر شمشير) 16
)دار سؤال شناسنامه 30( 

10  10  10  

10  10  
زرد    سبز      آبي  

 عصر مغول و تيموري)8
سوالي) 10پيمانه  6(

  جزيره عربستان ظهور اسالم در شبه) 9
)دار سؤال شناسنامه 50(

  تا قيام كربال (نينوا) پيامبراز رحلت ) 10
)دار سؤال شناسنامه 40( 

10  10  10  10  
زرد    سبز      آبي  

 از حرا تا نينوا)5
  10  10  10  10سوالي) 10پيمانه  9(

تالاير�خ

10  

  ) ورود اسالم به ايران11
)دار سؤال شناسنامه 30(

  اسالمي- عصر طاليي فرهنگ و تمدن ايراني) 12
)دار سؤال شناسنامه 30( 

 عصري تازه در تاريخ ايران)6
سوالي)10پيمانه  6(

زرد    سبز      آبي 

10  10  10  

10  10  10  

غزنويان، سلجوقيان و خوارزمشاهيان) 13
)دار سؤال شناسنامه 20(

  ميراث فرهنگي ايران در عصر سلجوقي) 14
)دار سؤال شناسنامه 25( 

5  10  10  

 از غزنويان تا هجوم چنگيزخان)7
سوالي)10پيمانه  4(

سوالي)5 پيمانه 1(

زرد     سبز      آبي  

10  10  

10  

موضوع2



  9 درس

  

  عربستان ةجزير ظهور اسالم در شبه

 

  كتاب درسي) 54تا  48هاي  (صفحه

 مرجع   1پيمانه  

  97-دولتي البرز نمونه - جهرم) كتاب درسي 48 ة(صفح  بردند، ظهور كرد. اسالم در . . . . در ميان مردمي كه در . . . . به سر مي201.1
  بار تكرار) 9(

  96بلورينمونه  -آمل) كتاب درسي 48 ة(صفح  ن چيست و در كدام قسمت آسيا واقع شده است؟عربستا ةجزير نام ديگر شبه202.2
بار تكرار) 12(  

) كتاب درسي 48 ة(صفح هاي زير را مشخص كنيد. صحيح يا غلط بودن جمله 203.3

غ  ص  العرب حدود دو ميليون كيلومتر مربع مساحت دارد. ةالف) جزير

  دهد. ها و ريگزارها و قسمت ديگري را نواحي كوهستاني تشكيل مي را بيابان ربالع ةجزيرب) بخش وسيعي از 
غ  ص 

غ  ص  است.العرب  ةجزيرج) حجاز از جمله مناطق كوهستاني واقع در شرق 

  97- غيرانتفاعي فرهنگ -گلپايگان
  بار تكرار) 8(

  أليفيت) كتاب درسي 48 ة(صفح  حجاز قرار دارند؟ ةكدام شهرها در منطق204.4

 ؟كردندخود را چگونه برطرف  ةد و نيازهاي روزانشتنزندگي صحرانشيني داعربستان چرا اغلب ساكنان  205.5
) كتاب درسي 48 ة(صفح 

  تأليفي

) كتاب درسي 48 ة(صفح  ؟جزيرة عربستان، كدام مناطق كشاورزي محدودي داشتند هنگام ظهور اسالم در شبه 206.6

  يمن و طائف) 4  طائف و مكه) 3 مكه و يثرب) 2  يثرب و يمن )1
  97- پيشگامان - بهبهان
  بار تكرار) 8(

  97- حضرت خديجه - بردسير) كتاب درسي 48 ة(صفح  دو ايستگاه مهم تجاري عربستان چه شهرهايي بودند؟207.7
  بار تكرار) 15(

كه از آن به . . اي بود  به گونه ،اوضاع و شرايط اجتماعي و فرهنگي مردم عربستان در دوران پيش از بعثت 208.8
) كتاب درسي 49 ة(صفح .شود . . ياد مي

  97-حضرت زهرا -فراشبند
  بار تكرار) 12(

  97- دبيرستان شهيد كاوه - كاشمر) كتاب درسي 49(صفحة    در دوران جاهليت بنويسيد.را هاي مردم عربستان  چهار مورد از ويژگي209.9
  بار تكرار) 10(

  ؟شده بود يگري در بين اعراب جاهل نريزي و غارتچه عواملي باعث رواج جنگ و خو 210.10
) كتاب درسي 49 ة(صفح  

  97- دبيرستان شهيد كاوه - كاشمر
  بار تكرار) 11(

10  
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 )6838(كد كتاب:  ) هشتم( مطالعات امتحاني هاي پرتكرار  سؤال      
  

 شكانون فرهنگي آموز26

  مرجع   2پيمانه  
) كتاب درسي49(صفحة   حضرت محمد (ص) در چه روزي و در چه سني به پيامبري برگزيده شدند؟ 211.1

 سالگي 23-رجب 27) 4    سالگي40-رجب27)3 الگيس40-رمضان19)2 سالگي 43 -رمضان19)1
  97-امام حسين - قائنات
  بار تكرار) 13(

) كتاب درسي49(صفحة  چه كساني بودند؟ ،ايمان آوردند (ص) نخستين كساني كه به رسول خدا 212.2

  سميه - ) ياسر2    ياسر -عمار )1
  حضرت خديجه (ع)-سميه)4 (ع)حضرت علي -(ع)) حضرت خديجه3

 97-دبيرستان فرهنگ فخرايي - شمركا
  بار تكرار) 8(

  97-امام رضا - اسفراين) كتاب درسي 49(صفحة   . . . . نام داشت. ،از زنان ثروتمند مكه كه ثروت خود را در راه اسالم خرج كرد 213.3
  بار تكرار) 10(

  يتأليف) كتاب درسي 49(صفحة   ثروت خود را در چه راهي خرج كرد؟(ع) حضرت خديجه 214.4

  ؟ندكرددم را به پرستش خداي يكتا دعوت در آغاز بعثت چگونه مر (ص) رسول خدا 215.5
) كتاب درسي49ة (صفح  

  97-حضرت زهرا -اميريه
  بار تكرار) 12(

) كتاب درسي  50 ة(صفح ؟حمد (ص)، ايشان چه مأموريتي يافتندمپس از گذشت سه سال از مبعث حضرت 216.6
 

دبيرستان دكتر علي  -رومشگان
  97-شريعتي

  بار تكرار) 11(
  97- دبيرستان مريم - نمين) كتاب درسي 50 ة(صفح  قريش چه كساني بودند و در مقابل اسالم چه نظري داشتند؟ ةبزرگان قبيل217.7

  بار تكرار) 13(
  سه مورد از اقدامات مشركان عليه پيامبر (ص) و مسلمانان را در مكه بيان كنيد. 218.8

) درسيكتاب 51و  50هاي  ه(صفح
 97- خواجه نصيرالدين طوسي -آستارا

  بار تكرار) 9(

  97-آموزشگاه رازي -محالت) كتاب درسي 51 ة(صفح  ؟چه كساني بودندنخستين شهداي اسالم 219.9
  بار تكرار) 12(

  97- شهيد كاوه دبيرستان - كاشمر) كتاب درسي 51(صفحة    نخستين شهداي راه اسالم . . . . و . . . . بودند.220.10
  بار تكرار) 10(

 مرجع   3پيمانه  

  97-افق -شهرضا) كتاب درسي 51(صفحة  در مورد تحريم اقتصادي و اجتماعي مسلمانان توضيح دهيد. 221.1
  بار تكرار) 14(

هاي اطراف . . . به نام . . . به دنبال تحريم مسلمانان، رسول خدا و يارانش به پيشنهاد . . . . به يكي از دره222.2
) كتاب درسي 51(صفحة   دند.پناه بر

- هماهنگ شهرستان - كنار فريدون
97  

  بار تكرار) 8(
) كتاب درسي 51(صفحة  صحيح يا غلط بودن جملة زير را مشخص كنيد. 223.3

  غ  كه شكنجه و سركوب مانع گسترش اسالم نشد، مشركان تصميم به مهاجرت گرفتند.ص پس از آن
  97-حورا - ايذه

  بار تكرار) 10(

  لت تحريم اقتصادي و اجتماعي مسلمانان توسط مشركان چه بود و چگونه انجام شد؟ع 224.4
) كتاب درسي51(صفحة   

  97-حضرت فاطمه -بوكان
  بار تكرار) 13(

چه روابطي با مردم مكه محـرومناز داشت،مسلماناني كه همراه با رسول خدا به شعب ابوطالب پناه بردند 225.5
) درسيكتاب   51(صفحة  ؟شده بودند

  97- حضرت خديجه - بردسير
  بار تكرار) 10(

) كتاب درسي51(صفحة  صحيح يا غلط بودن جملة زير را مشخص كنيد. 226.6

غ  ص  پنج سال طول كشيد.،ابوطالبمانان و سكونت در شعبلتحريم اقتصادي و اجتماعي مس
  97- دبيرستان شهيد كاوه - كاشمر

  بار تكرار) 14(

) كتاب درسي 51(صفحة  بنويسيد.ترتيببهروي خط زمانرا وقايع زير  227.7
  )و آشكار به حبشه، تحريم اقتصادي، آغاز دعوت همگانيمسلمانان بعثت پيامبر (ص)، مهاجرت(

 97-هماهنگ شهرستان - كنار فريدون
  بار تكرار) 8(

  97-ويندگانپ -مراغه) كتاب درسي 51(صفحة   چرا مشركان شنيدن آيات قرآن را ممنوع كردند؟228.8
  بار تكرار) 15(

) كتاب درسي 52(صفحة   نخستين اقدام مهم پيامبر (ص) پس از ورود به مدينه چه بود؟ 229.9
  سياسي نامة پيمان) 2    بناي مسجد )1
  نبردهاي دوران سياسي)4 پيمان برادري به جاي تعصب قومي)3

  97-حضرت زهرا -اميريه
  بار تكرار) 11(

  97-امام رضا - اسفراين) كتاب درسي 52(صفحة  گويند؟ ميانصار به چه كساني 230.10
  بار تكرار) 14(

10  
 سوال

10  
 سوال
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 27 كانون فرهنگي آموزش

  مرجع   4پيمانه  
 97-دبيرستان فرهنگ فخرايي - كاشمر) كتاب درسي 52(صفحة   ؟گويند هاجرين ميبه چه كساني م 231.1

  بار تكرار) 9(
ند و از مكه به مدينه رفتند به . . . .در تاريخ اسالم گروهي از مسلمانان كه اموال و دارايي خود را رها نمود232.2

) كتاب درسي 52(صفحة   معروف هستند.
 97-خواجه نصيرالدين طوسي -آستارا

  بار تكرار) 11(

  97-زهراحضرت  -فراشبند) كتاب درسي 52(صفحة   ؟پس از ورود به مدينه چه بود(ص) نخستين اقدام پيامبر 233.3
  بار تكرار) 15(

  97-آموزشگاه حوا -خوي) كتاب درسي 52(صفحة   طور كامل توضيح دهيد. شد؟ به هايي انجام مي ادت چه فعاليتدر مسجد عالوه بر عب234.4
  بار تكرار) 12(

  كار چه بود؟ دليل اين پيمان برادري به فرمان پيامبر (ص) در مدينه بين چه كساني انجام گرفت؟ 235.5
) كتاب درسي 52ة(صفح  

  97-امام رضا - اسفراين
  تكرار)بار  10(

) كتاب درسي 52(صفحة  صحيح يا غلط بودن جملة زير را مشخص كنيد. 236.6
غ  ص  تغيير نام يافت. النبيةمدين، اين شهر به پس از ورود رسول خدا به يثرب

  97- حضرت خديجه - بردسير
  بار تكرار) 14(

) كتاب درسي 52(صفحة   .اعالم كردديگر برادرپيامبر در آغاز ورود به مدينه مسلمانان را دو به دو با يك 237.7
 ؟صورت گرفتياين اقدام پيامبر به چه منظور 

  97-پويندگان -مراغه
  بار تكرار) 15(

) كتاب درسي 53و   52 هاي ه(صفح  سياسي بين . . . . بود. ةنام پيمان 238.8
  رمشركان و پيامب) 4  مسلمانان و پيامبر)3 يهوديان و مسلمانان)2 مهاجر و انصار)1

  97-حضرت زهرا -اميريه
  بار تكرار) 13(

  97- حضرت خديجه - بردسير) كتاب درسي 53و  52هاي  ه(صفح و قبايل يهود شهر مدينه بسته شد؟سياسي بين مسلمانان  ةنام چرا پيمان239.9
  بار تكرار) 12(

240.1097- افق -شهرضا) كتاب درسي 53(صفحة   ه را تعريف كنيد.غزوه و سري  
  بار تكرار) 7(

  مرجع   5پيمانه  
  97-امام حسين - قائنات) كتاب درسي 53(صفحة   فرمانروايان كدام كشورها را به دين اسالم دعوت كرد؟   ،پيامبر 241.1

  بار تكرار) 12(
) كتاب درسي 53(صفحة  ؟نبودها زمان پيامبر يك از جنگ كدام 242.2

  خندق) 4  بدر)3 صفين)2 احد)1
  97-حضرت زهرا -فراشبند
  بار تكرار) 10(

  97- پيشگامان -مراغه) كتاب درسي 53(صفحة   مورد) 2هاي پيامبر با ديگر زمامداران چه بود؟ ( تفاوت جنگ243.3
  بار تكرار) 11(

  بنويسيد. ،نمودند ها به پيروان خود توصيه ميكه پيامبر در جنگراانسانيهاي  دو مورد از ارزش 244.4
) كتاب درسي 53ة(صفح  

  97- خديجه حضرت - بردسير
  بار تكرار) 13(

) كتاب درسي 53(صفحة  صحيح يا غلط بودن جملة زير را مشخص كنيد.245.5

غ  ص  حد بود.اولين جنگ بعد از ورود پيامبر به مدينه، جنگ اُ
  تأليفي

  ليفيتأ) كتاب درسي 54(صفحة  رسول خدا به كدام صفات اخالقي آراسته بودند و چه صفاتي در ايشان راه نداشت؟246.6

  97-امام رضا - اسفراين) كتاب درسي 54(صفحة   ؟شمرد هدف از بعثت خود را چه چيزهايي ميحضرت محمد (ص) 247.7
  بار تكرار) 15(

  97-خواجه نصيرالدين طوسي-آستارا) كتاب درسي 54(صفحة   غدير خم را توضيح دهيد. ةواقع248.8
  بار تكرار) 9(

) كتاب درسي 54(صفحة  خص كنيد.هاي زير را مشصحيح يا غلط بودن جمله249.9
 گرفت. الف) حضرت محمد (ص) از اصل مشورت براي مشاركت دادن مردم در امور حكومت به خوبي بهره مي
غ  ص 

غ  ص  ب) حضرت محمد (ص) در جنگ بدر رأي جوانان را كه اكثريت بود به رأي خود ترجيح داد.

  تأليفي

  تأليفي) كتاب درسي 54(صفحة  ندق حفر شد؟در جنگ خندق به پيشنهاد چه كسي خ250.10
  

10  
 سوال

10  
 سوال



  10 درس

  

  (نينوا) از رحلت پيامبر تا قيام كربال

 

  كتاب درسي) 61تا  55هاي  (صفحه

 مرجع   1پيمانه  

) كتاب درسي 55 ة(صفح كدام گزينه صحيح است؟251.1

  هجري در مكه وفات يافت و در مدينه به خاك سپرده شد. 15صفر سال  28) حضرت محمد (ص) در 1
  سپرده شد.هجري در مدينه وفات يافت و در همان شهر به خاك  11صفر سال  28) حضرت محمد (ص) در 2
  هجري در مدينه وفات يافت و در مكه به خاك سپرده شد. 15االول سال  ربيع 17) حضرت محمد (ص) در 3
 هجري در مكه وفات يافت و در همان شهر به خاك سپرده شد.11االول سالربيع17) حضرت محمد (ص) در 4

  تأليفي

  97- افق -شهرضا) كتاب درسي 55 ة(صفح  راي سقيفه را توضيح دهيد.ماج252.2
  بار تكرار) 8(

  97-حورا - ايذه) كتاب درسي 55 ة(صفح  سقيفه با . . . . بيعت كردند. ةكنندگان در جلس شركتپيامبر (ص) رحلت بعد از 253.3
  بار تكرار) 11(

  تأليفي) كتاب درسي 55 ة(صفح جانشيني انتخاب كرد؟ابوبكر چند سال خالفت كرد و پيش از مرگ چه كسي را به254.4

255.5 97-دبيرستان فرهنگ فخرايي - كاشمر) كتاب درسي 55 ة(صفح هايي را به تصرف درآورد؟ مر چه قسمتع 
  بار تكرار) 13(

) كتاب درسي 56(صفحة  ا غلط بودن جملة زير را مشخص كنيد.صحيح ي 256.6

غ  ص  به خالفت رسيد.،ان تعيين كرده بودسوم، توسط شورايي كه عثم ، خليفةعمر

  97-حورا - ايذه
  بار تكرار) 10(

  96-پروفسور سميعي -رشت) كتاب درسي 56(صفحة  كردند؟ در زمان خالفت عثمان اطرافيان و كارگزاران خليفه چگونه زندگي مي257.7
  بار تكرار) 11(

  96-رجايي -روانسر) كتاب درسي 56(صفحة  كرد و چرا؟ يك از صحابه و ياران نزديك پيامبر را تبعيد عثمان كدام258.8
  بار تكرار) 14(

) كتاب درسي 56(صفحة  ؟نيستهاي زير در مورد امام علي (ع) صحيح چه تعداد از جمله259.9

  الف) امام علي (ع) فرزند عبدالمطلب در كعبه به دنيا آمد.
  ن آورد.ب) امام علي (ع) نخستين مردي بود كه به پيامبر اسالم ايما

  مدينه را به سوي مكه ترك كند. ،ي از مشركان) باعث شد حضرت محمد (ص) بدون آسيبج) فداكاري امام علي (ع
 صفر) 4  3) 3 2) 2  1 )1

  96-عترت - زرنديه
  بار تكرار) 8(

  97- پيشگامان - بهانبه) كتاب درسي 56(صفحة    پرداخت؟ (سه مورد) قبلي به چه كارهايي مي ةدر دوران سه خليف (ع) حضرت علي260.10
  بار تكرار) 8(

10  
 سوال
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 29 كانون فرهنگي آموزش

  مرجع   2پيمانه  

  تأليفي) كتاب درسي 56(صفحة  حضرت علي (ع) چگونه منصب خالفت را پذيرفت؟261.1

  97-آموزشگاه رازي -محالت) كتاب درسي 57و  56هاي  (صفحه  ند؟دكر طلبان با حضرت علي (ع) دشمني مي چرا رياست 262.2
  بار تكرار) 11(

) كتاب درسي 57(صفحة  با دشمنانش را نام ببريد. (ع) ضرت عليهاي ح جنگ 263.3
  97-امام رضا - اسفراين

  بار تكرار) 14(

) كتاب درسي 57(صفحة   ها را ظالمين ناميد؟ با سپاه معاويه رفت و آن كدام جنگ امام علي (ع) به مقابلة در 264.4

 ) نهروان4  ) احد3 ) جمل2  صفين )1
  97- دبيرستان شهيد كاوه - كاشمر

  بار تكرار) 8(

) كتاب درسي 57(صفحة  ا غلط بودن جملة زير را مشخص كنيد.يصحيح  265.5

غ  ص  ها را ظالمين ناميد. با سپاه معاويه رفت و آن ةدر جنگ جمل امام علي (ع) به مقابل
  97-حضرت فاطمه -بوكان

  بار تكرار) 10(

) كتاب درسي 57 (صفحة زير را مشخص كنيد. جمالتا غلط بودن صحيح ي 266.6

غ  ص  الف) سپاه حضرت علي (ع) در جنگ جمل شكست خورد.

غ  ص  ب) در جنگ صفين نيرنگ عمروعاص مانع پيروزي سپاهيان امام علي (ع) شد.

  97-حضرت زهرا -اميريه
  بار تكرار) 13(

  حكومت حضرت علي (ع) را نام ببريد. هايو دستاورد ها ويژگي 267.7
) كتاب درسي 59و  58 هاي ه(صفح

  97- افق -شهرضا
  بار تكرار) 10(

  شكنان چه كردند؟ حضرت علي (ع) در ابتداي حكومت براي دفع تهديد بيعت 268.8
) كتاب درسي 58 ة(صفح  

  97- شهيد كاوهدبيرستان  - كاشمر
  بار تكرار) 12(

) كتاب درسي 58 ة(صفح  حضرت علي (ع) شهر . . . . را مركز خالفت خود قرار داد. 269.9
  97-حضرت فاطمه -كانبو

  بار تكرار) 14(

  گري در حكومت حضرت عي (ع) را توضيح دهيد. ساده زيستي و مقابله با اشرافي 270.10
) كتاب درسي 59و  58 هاي ه(صفح

 97- خواجه نصيرالدين طوسي -آستارا
  بار تكرار) 8(

 مرجع   3پيمانه  

  97- دبيرستان مريم - نمين) كتاب درسي 58(صفحة   حضرت علي (ع) و تأكيد ايشان بر عدالت توضيح دهيد. ةدر مورد رفتار عادالن 271.1
  بار تكرار) 15(

   ترتيب چندسال حكومت كردند؟ ابوبكر، عمر و حضرت علي (ع) هر كدام به 272.2
) كتاب درسي 58و  55هاي  (صفحه  

 97- خواجه نصيرالدين طوسي -آستارا
  بار تكرار) 11(

) كتاب درسي 58(صفحة  صحيح با غلط بودن جملة زير را مشخص كنيد. 273.3

غ  ص  سال حكومت كردند. 5حضرت علي (ع) حدود 

  97-حضرت زهرا -فراشبند
  بار تكرار) 14(

  بود و پاسخ امام به او چه بود؟(ع) معاويه در چه صورت حاضر به اطاعت از امام علي  274.4
) كتاب درسي 58(صفحة 

  97- پيشگامان - بهبهان
  بار تكرار) 8(

) كتاب درسي 58(صفحة   كدام گزينه از شرايط معاويه براي اطاعت از امام علي (ع) بود؟ 275.5

  المال تري از بيت ) سهم بيش2  دريافت حكومت شام و مصر )1
  تري از غنائم جنگي ) دريافت بيش4    ) بودن در كنار امام علي (ع)3

  97-حورا - ايذه
  بار تكرار) 10(

10  
 سوال

10  
 سوال



 )6838(كد كتاب:  ) هشتم( مطالعات امتحاني هاي پرتكرار  سؤال      
  

 كانون فرهنگي آموزش30

  در مورد مدارا كردن امام علي (ع) با مخالفان توضيح دهيد. 276.6
) كتاب درسي 59(صفحة   

-دبيرستان دكتر شريعتي -رومشگان

97  

  بار تكرار) 13(

  مردم كوفه با . . . . بيعت كردند. ،.ق هـ 40سال رمضان پس از شهادت امير مؤمنان در . . . .  277.7
) كتاب درسي  59(صفحة 

 97- جه نصيرالدين طوسيخوا -آستارا

  بار تكرار) 10(

  زمان بوده است؟ اموي هم ةامام حسن (ع) با كدام خليف 278.8
) كتاب درسي 59 ة(صفح  

  97-آموزشگاه رازي -محالت

  بار تكرار) 12(

  كامل توضيح دهيد.ناچار به صلح با معاويه شد؟  (ع) چرا امام حسن 279.9
) كتاب درسي 59(صفحة   

  97- پيشگامان - بهبهان

  بار تكرار) 14(

  بعد از تحميل صلح بر امام حسن (ع) در . . . . به خالفت نشست.معاويه  280.10
) كتاب درسي 59(صفحة 

  97-امام رضا- اسفراين

  بار تكرار) 8(

 مرجع   4پيمانه  

  

  تعهدات خود پايبند ماند؟ توضيح دهيد. ةآيا معاويه در پيمان صلح با امام حسن (ع) به هم281.1
) كتاب درسي 59(صفحة 

  97- حضرت فاطمه-بوكان

  بار تكرار) 6(

  پس از مرگ معاويه . . . . طبق وصيت او به خالفت رسيد. 282.2

) كتاب درسي 59(صفحة   

  97-امام رضا - اسفراين

  بار تكرار) 15(

   چه كرد و چه قصدي داشت؟ ،كه با يزيد بيعت نكند امام حسين (ع) براي اين 283.3
) كتاب درسي 60(صفحة   

  97-حورا - يذها

  بار تكرار) 11(

  امام حسين (ع) چگونه و در چه شرايطي عازم كوفه شد؟ 284.4
) كتاب درسي 60(صفحة 

  97-امام رضا - اسفراين

  بار تكرار) 14(

  امام حسين (ع) چه كسي را قبل از خود به كوفه فرستاد؟285.5
) كتاب درسي 60(صفحة 

  96-شاهد فاطمي -اهواز

  بار تكرار) 13(

  جا منصوب كرد. دل و خونريز بود به حكومت آن د با شنيدن اخبار كوفه، . . . . را كه مردي سنگيزي286.6
) كتاب درسي 61(صفحة 

  96- شهيد اسكندري - كاشمر

  بار تكرار) 11(

) كتاب درسي 61(صفحة  زياد در كوفه به چه كارهايي دست زد؟ بن عبيداهللا287.7
  97- اي نمونه دولتي شهيد قجه-شهر زرين

  بار تكرار) 8(

288.
) كتاب درسي 61(صفحة  خويش اهداف قيام خود را چه عنوان كرد؟ ةنام امام حسين (ع) در وصيت 8

  97-امام رضا - اسفراين

  بار تكرار) 8(

) كتاب درسي 61(صفحة   اميه را بر همگان آشكار كرد؟ چگونه؟ واقعي حكومت ستمكار بني چه كسي چهرة 289.9
 97- وسيخواجه نصيرالدين ط -آستارا

  بار تكرار) 10(

290.
) كتاب درسي 61(صفحة  در مورد جنگ بين لشكريان يزيد و ياران امام حسين (ع) توضيح دهيد.10

  96-عترت - زرنديه

  بار تكرار) 9(
  

10  
 سوال


