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  بارم  آواي طبیعت دلنشین ترین صداي زندگیست با آن همراه باشید  ردیف

 . کنید رامشخص صحیح گزینه  الف

  ؟......بودجه یعنی پیش بینی. 1

 قوانین عادي) د               وهزینه هادرآمد ها )ج           برق وگاز)ب               مالیات ها)الف

  پس از ورود به مدینه چه بود؟) ص(نخستین اقدام مهم پیامبر. 2

  پیمان برادري به جاي تعصب قومی و قبیله اي) ب                                   پیمان نامه سیاسی) الف

  پیمان برادري میان یهودیان و مسلمانان) د                                                     بناي مسجد) ج

  ....تحلیف ریاست جمهوري یعنی.3

       دستور تشکیل کابینه) ب                      امضاي حکم ریاست جمهوري) الف

  از وزارت برکناري وزیر) د                                             اداي سوگند ) ج

  چه عاملی موجب کینه وحس انتقام جویی در میان قبایل عرب شده بود؟. 5

  نداشتن علم ودانش)ب                                      جنگ وخونریزي) الف

  تعصبات قبیله اي) د                                                 غارتگري) ج

2  

  غ            ص                                  .                 صحیح یا غلط بودن جمالت زیر را مشخص کنید  ب

                                                  .انجمن حمایت از  ایتام  جزء   موسسات مردم نهاد می باشد.  1

                                                                        .در ارتباط کالمی  موبایل  یک رسانه است.  2

                                                       .رسید تعیین کرده بود به خالفتابوبکر  عثمان توسط شورایی که.  3
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  من کیستم؟   ج

  

  .      ......................وخوانده مدارك می خواهممن از خواهان .فردي هستم عادل وآشنا به قوانین
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  .جاهاي خالی را با کلمات مناسب پر کنید  د

  .است..............................مهم ترین وظیفه قوه قضاییه. 1

  .نام برد..................................از خدمات دولت الکترونیک می توان از . 2

  .است..................... نتیجه کنترل نکردن پرخاشگري و نزاع .  3

  .می گویند......... به مدینه رفتند،) ص(به گروهی از ساکنان مکه که اموال ودارایی خود را رها کرده  وبا پیامبر.  4

  .وسازمان هاي وابسته به آن است...............قوه مجریه همان.  5

  .اسالمی داشتند –نقش چشمگیري در رونق وشکوفایی تمدن ایرانی .....................و..............سلسله هاي ایرانی. 6

  .درخواست وکیل کند..............اگر کسی توانایی مالی نداشته باشد که وکیل بگیرد می تواند از . 7

  .....................................تعاون به زبان ساده. 8

4  

  .زیر پاسخ دهیدبه سواالت   و

  :با توجه به سواد رسانه اي خود بگویید-  1

  .در زندگی مردم می شود.................. آگهی هاي بازرگانی باعث تشویق

  مورد1شما چه پیشنهادي براي خرید کاال به هموطنان خود می کنید؟

  

1  

او کتاب ها را به مسجد محله . کندمادر مینا می خواهد تعدادي از کتاب هاي کتابخانه شخصی خود را وقف . 2
  .برده و وقف کتابخانه مسجد می کند

  به کتاب هایی که مادر مینا وقف کرده است چه می گویند؟) الف

  به مادر مینا چه می گویند؟) ب

1  

  

  :مشخص کنید . 3

فاژ واحد آقاي سلطانی در هنگام انجام تعمیرات در داخل واحد خود به طور ناخواسته سیستم لوله کشی شو
  به نظر شما.  همسایه را خراب کرده است و بین آنها اختالف پیش آمده

  ....................................................حکم دادگاه)ب                :..................................    نوع دعاوي)الف

1  

  .سواالت زیر پاسخ دهید در مورد جنگ هاي اعراب مسلمان با ساسانیان به. 4

  یکی از  جنگ هاي بین اعراب با ساسانیان را نام برید؟) الف

  فرمانده سپاه ایران در جنگ با اعراب که بود؟) ب
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  منظور از بازخورد در ارتباط چیست؟ .5

  

  

1  
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 دشمن با کشورش از دفاع براي ها جبهه در را زیادي مدت مقدس دفاع دوران در او .جانبازاست یک حسینی آقاي. 6

 به محل رفتن براي او .است نموده نظر اظهار باره این در و نوشته مقاله جامعه در جانبازان حقوق درباره او.جنگید

 سوار هنگام در همیشه او .کند می استفاده داده قرار آنها اختیار در دولت که جانبازان مخصوص سرویس از کارش

 با. کند می کمک خود جان و سالمتی حفظ به اینکار با است معتقد و بندد می را خود ایمنی کمربند سرویس به شدن

  .بنویسید جدول در را حسینی آقاي شهروندي مسئولیتهاي و حقوق متن به توجه

  

  مسئولیت هاي شهروندي آقاي حسینی  حقوق شهروندي آقاي حسینی

    

    

    

2  

  

  

  

  مورد 2. به نظر شما چه عواملی مانع از همکاري وتعاون در بین افراد می شود؟ . 7

  

1  

  

  

  مورد2درآستانه ورود اعراب بروز چه عواملی اوضاع را در ایران بدتر کرد؟. 8
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  1  مورد 2در هنگام وارد شدن به فضاي مجازي و اینترنت چه نکاتی را باید رعایت کنیم؟ . 9

  .بوجود می آید...............................................................................در اثرپرخاشگري . 10

  مورد 2.بروز آن را بنویسید ل هايشک 

1  

  

  .رانام برید) ع(دو مورد از ویژگی هاي حکومت امام علی. 11

  

1  

  مشهورایرانی چه می دانید؟درباره خاندان برمکیان از خاندان هاي . 12
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  :درباره زبان وادبیات بعد از ورود اسالم به ایران به سواالت زیر پاسخ دهید.13

  .بود...............پس از ورود اسالم زبان اداري ایرانیان- 

  .را سرود................پدر شعر فارسی اشعار خود را سرود و در اواخر دوره سامانیان فردوسی کتاب.....................- 

  

سوادکوهی    -نورفرد)).موفق و سربلند باشید((
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