
 
 

 99/98سال تحصیلی                    2و1فصل  هشتمآزمون مطالعات اجتماعی پایه                             نام و نام خانوادگی:                      

قروهکردستان شهرستان استان   

 آموزشگاه 

 

 بارم  .بهترین شما، خوش اخالق ترینتان است پیامبر ص می فرمایند:

      .کنید مشخصدرستی ونادرستی عبارات زیر را -1

                                    غ      ص    .  دیگران به رساندن ویاری همکاری یعنی ساده زبان به تعاون -الف

                                            غ      ص    .شود می گفته انفاق نیازمندند که کسانی به خود عمر وزمان مال،علم،توانایی بخشش به-ب

                                                                                                  غ      ص       .است الزم کاری هر در تعاون قرآن فرموده به-ج

                                                                                                                غ      ص     .دارند رای حق یک وهمه برابرن هم با افراد همه تعاونی های شرکت در -د
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   عبارات مربوط به هم را به یکدیگر وصل کنید. -2
  

 جمهور ریس کمح امضاء -                                                                             1 مجریه قوه   -1     

 قانون اجرای مسولیت -                                                                                         2   تنفیذ   -2       

      ومعاونین ر،وزرا مهوج رییس -                                                                    3    وزرا به اعتماد رای -3      

مجلس شورای اسالمی                              -4          4-هیت دولت  
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   مشخص کنید. ( ×)جواب گزینه درست را با عالمت  -3

 

 چه؟ یعنی ساده زبان به بودجه -الف

        دولت خرج بینی پیش -                          2  دولت دخل بینی پیش -1

   وب الف مورد -               4 دولت های هزینه بینی پیش  -3

 آورد؟ می دست به راهی چه از را خود درآمد بیشتر ایران اسالمی جمهوری دولت-ب

     ازنفت حاصل های امد در -                         2 ازمالیات حاصل های درآمد -1 

  درآمدها سایر -        4 ....و وگاز برق ازفروش حاصل درآمد -3

 شود؟ انتخاب متوالی طور به توان می دوره چند برای جمهور رییس -ج

  دوره یک -          4دوره  چهار-          3 دوره سه-            2 دوره دو -1

 .شود می اداره...........  نظر زیر و مجریه وقوه مقننه،قضاییه قوه سه وسیله به ما کشور حکومت-د

 نگهبان  شورای مجلس رییس - 4    نگهبان شورای -       3رهبری مقام-  2     جمهور رییس -1  

 کند؟ می پیدا رسمیت عضو نفر چند با حداقل تعاونی شرکت هر -ه

  نفر دو-        4 نفر هشت -          3 نفر پنج -            2 نفر هفت -1

 بگیریید؟ مجوز باید خانه  وزارت کدام از خیریه های لیتفعا انجام برا شما -و

   کشور وزارت -           2اطالعات وزارت -1 

   ارتباطات وزارت -       4 دادگستری وزارت -3
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 : تاریخ آزمون

 هدقیق 45مدت زمان آزمون :



 
 

 سواالت زیر جواب های مناسب بنویسید. رایب 
 نمره( 1)چیست؟ موقوفات از منظور -4

 

  

 

 ببریید؟ نام را عاونت های جلوه از نمونه چهار -5
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 کنید؟ بیان مدرسه در را تعاون موارد از نمونه دو-6
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 چیست؟ تعاونی های شرکت تشکیل از هدف -7
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 بدهند؟ رای نظرشان مورد فرد وبه کرده شرکت جمهوری ریاست انتخابات در  دارند حق کسانی چه -8
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  می شودتوجه: چهار نمره جهت فعالیت ها منظور  
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