
 

 چه؟ یعنی تعاون.1

 

 ؟ باشیم تفاوت بی افتد می دیگران برای که تفاقاتی ابه نسبت توانیم می ما آیا.2

 

 ؟ چیست همکاری و اجتماع با فرد رابطه زمینه در اسالم دین نظر .3

 

 ؟ است داده ما به را دیگران با همکاری اجازه اموری چه در خداوند .4

 

 شود؟ انجام تواند می مختلفی های شکل  چه به  همکاری و تعاون .5

 

 گیرد؟ صورت است ممکن جامعه از سطحی در  همکاری و تعاون .6

 

 ؟ چیست خانواده در همدلی و همکاری نتیجه .7

 

 ؟ کرد همکاری توان می هایی زمینه چه در مدرسه محیط در 8

 

 چیست؟ محله یک افراد بین در همکاری نتیجه ..9

 

 گیرد؟ صورت است ممکن شکلهایی چه به محله در تعاون و همکاری .10

daftar
Rectangle



 

 شود؟ می خاصی مکان به محدود وهمکاری عاونت آیا-1

 

 معناست؟ چه به انفاق-2

 

 نام را کند می فعالیت نیازمندان به کمک هدف با که را خیریه موسسات و   نهاد مردم  های سازمان از هایی نمونه -3

 ببرید

 

 معناست؟ چه به وقف -4

 

 شود؟ می گفته موقوفات اموال و داراییها کدام به -5

 

 شود؟ می تشکیل چگونه تعاونی شرکتهای -6

 

 چیست تعاونی شرکتهای ویژگیهای -7

 

 چیست؟ تعاونی غیر شرکتهای با تعاونی شرکتهای تفاوت -8

 

 

 چیست؟ تعاونی شرکتهای هدف -9
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 شود؟ می اداره چگونه و  چیست ما کشور حکومت نوع -1

 دارد؟ مسئولیتی چه و کیست  دولت رئیس یا  مجریه قوه رئیس -2

 جمهور رئیس تواند می متوالی صورت به دوره چند برای و شود می انتخاب چگونه و مدت چه برای جمهور رئیس -3

 شود؟

 است؟ چگونه جمهور رئیس عنوان به فرد یک انتخاب مراحل -  4

 باشد؟ می تنفیذ به نیاز جمهور رئیس انتخاب از ای مرحله چه در -5

 دهد؟ می انجام را) سوگند( تحلیف مراسم زمانی چه جمهور رئیس -6
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 شوند؟ کار به مشغول وزارتخانه در وزیر عنوان به توانند می صورت چه در جمهور رئیس انتخابی وزیران -8

 چیست؟ کشور در مختلف های وزارتخانه وجود ضرورت-9

 کجاست؟ ها وزارتخانه و دولت هیئت مقرّ -10
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 .شوند؟ می محسوب ایران شهروند چه کسانی -1

 باشند؟  برخوردار باید دولت با رابطه در حقوقی چه از کشور شهروندان -2

  دارند؟ دولت به نسبت مسئولیتهایی چه کشور شهروندان—3

 دارد؟ عهده بر وظایفی چه اساسی قانون براساس دولت-4

 دارد؟ اختیاراتی و وظایف چه جمهور رئیس -5

 کیست؟ عهده بر(  ها الیحه) لوایح تنظیم -6

 شود؟ می فرستاده کجا به تصویب و شدن قانونی برای دولت توسط شده تنظیم( ها الیحه) لوایح-7

 چگونه؟ کیست؟ عهده بر دولت های فعالیت بر نظارت وظیفه-8

 دارند؟ را وزیران و  جمهور رئیس از واستیضاح سوال حق کسانی چه -9

 کند؟ می هزینه اموری چه در را خود درآمدهای دولت-10

 باشد؟ می راههایی چه از دولت درآمد-11

 آورد؟  می دست به راهی چه از را خود درآمدهای بیشتر دولت -12

 کند؟ می کسب درآمد دیگری راههای چه از دولت ، ومالیات برنفت عالوه-13

 چیست؟ بودجه-14

 کیست؟ برعهده بودجه الیحه تنظیم-15 

 کیست عهده بر بودجه الیحه تصویب-16
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 دوره سنی رخ میدهد ؟بلوغ چیست و در چه  -1

 در دوره ای که بلوغ رخ می دهد  عالوه بر تغییرات جسمی ، چه تغییرات دیگری رخ می دهد ؟  -2

 قرار دارند؟چرا افراد در دوره نوجوانی بیشتر در معرض آسیب های اجتماعی   -3

 برخی از مهمترین آسیب های اجتماعی دوران نوجوانی وبلوغ را نام ببرید؟  -4

 پرخاشگری ونزاع ، که از آسیب های اجتماعی است نتیجه چیست؟ -5

 به چه کسانی پرخاشگر میگویند؟ -6

 رفتارهای پرخاشگرانه به چه شکلهایی ممکن است بروز کند؟ -7

 پرخاشگری چه صدماتی به فرد پرخاشگر می زند؟ -8

 سه قاعده ای که هنگام خشم و عصبانیت باید رعایت کنیم را ذکر کنید     -9

 دست کسی عصبانی می شویم چه اقداماتی باید انجام دهیم؟ زمانی که ما از -10

 زمانی که  دیگران  از دست ما عصبانی می شوند چه کاری باید انجام داد؟ -11

 به چه موادی  مخدّر  می گویند ؟ )ویژگیهای مواد مخدّر چیست؟ -12

 علت گرایش افراد به مواد مخدّر چیست؟ -13

 نظر قانون در ارتباط با افرادی که با مواد مخدّر سرو کار دارند چیست؟ -14
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 چه کسانی باید از نوجوانان در برابر آسیب ها و تهدیدات ، محافظت کنند؟  -1

 چرا وجود نهادی مثل قوه قضاییه در جامعه الزم است؟     -2

 قوه قضاییه چگونه نهادی است؟     -3

 حل اختالف مردم از وظایف کدام یک از قوای سه گانه می باشد؟     -4

 در دادگاهها چند نوع دعاوی مطرح می شود؟ مثال بزنید     -5

  دو مورد از ویژگی های قاضی را بنویسید:     -6

 وکیل کیست؟     -7
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 چرا؟ ؟ دارند نیاز ارتباط به اندازه چه تا انسان     -1

 ؟ کند منتقل دیگران به تواند رامی خود ی ها ونیاز ها خواسته کدام ارتباط طریق از انسان     -2

 شود؟ می کسانی چه و چیز چه شامل بریم می سر به آن در ما که ارتباطی شبکه     -3

 .؟ چه یعنی ارتباط عناصر     -4

 دارد؟ اصلی عنصر  چند ارتباطی هر     -5

 . کنید مشخص را پیام گیرنده و پیام فرستنده ،   پیام ،   مثال یک با     -6

 چیست؟   بازخورد   از منظور     -7

 شوند؟ می فرستاده روشهایی و ابزار چه با ما دریافتی یا ارسالی پیامهای     -8

 چیست؟ رسانه     -9

 شوند؟ می محسوب رسانه ابزارهایی چه -10

 کند؟ می ارائه مردم به خدماتی چه اطالعات وفناوری ارتباطات وزارت -11
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 .ببرید نام را روزمره زندگی در وارتباطات اطالعات فناوری کاربرد از هایی نمونه-1

 .چیست؟ ها فناوری از استفاده مزایای-2

 ؟.بزنید مثال را جدید های فناوری از برخی-3

 است؟ اندازه چه تا مردم روی بر جمعی ارتباط وسایل تأثیرات-4

 .کنید ذکر را جمعی ارتباط های رسانه منفی اثرات از برخی-5
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 چیست؟ بازرگانی های آگهی منفی آثار-7

 کرد؟ توجه باید مواردی چه به اینترنت از استفاده هنگام-8

 کرد؟چرا؟ اعتماد توان می اینترنت در موجود اطالعات به آیا-9
 

daftar
Rectangle



 چیست؟ عربستان جزیره شبه جغرافیایی ویژگی-1

 اند؟ گرفته قرار حجاز کوهستانی منطقه در عربستان شهرهای کدام-2

 بود؟ چه عربستان مردم شغل-3

 بودند؟ شهرها کدام عربستان تجاری توقفگاه و ایستگاهها مهمترین-4

 بود؟ چگونه عربستان فرهنگی و اجتماعی اوضاع اسالم ظهور  از قبل -5

 بودند؟ وآئینی دین چه پیرو اسالم ظهور از قبل عربستان مردم-6

 بودند؟ سواد با جاهلیت دوران اعراب از مقدار چه-7

 بود؟ چه غارتگری رواج و ای قبیله درگیریهای گسترش عوامل-8

 .بنویسید را(  بعثت تا تولد زمانی دوره(   )ص) رسول حضرت زندگی از ای خالصه-9

 بودند؟ کسانی چه آوردند ایمان خدا پیامبر به که افرادی نخستین10

  .دهید شرح را پیامبر سوی از خدا به مردم دعوت چگونگی-11
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 بود؟ چه پیامبر واکنش و داشتند مسلمانان

 ببرید؟ نام شکنجه مشرکان توسط که را اسالم پیامبر پیروان از تن چند نام-16

 ؟ کنند مهاجرت حبشه به که بخواهد مسلمانان از پیامبر که شد سبب چیز چه-17

 زدند؟ مسلمانان اقتصادی تحریم به دست مشرکان چرا18

 ؟ بود مواردی چه شامل کردند امضاء مسلمانان اقتصادی تحریم برای مشرکان که ای نامه عهد-19

 رفتند؟ مکه منطقه کدام به مسلمانان ، اقتصادی تحریم شروع از پس-20

 بود؟ چگونه شهر این به ایشان ورود از پس  پیامبر با یثرب مردم برخورد -21

 ؟ یافت نام تغییر النبی مدینة به یثرب زمانی چه-22

 شد؟ می گفته مهاجرین کسانی چه وبه انصار کسانی چه به-23
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 دهید؟ توضیح را پیامبر حکومت شیوه و اخالق -32
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 یافت؟ وفات تاریخی چه در پیامبر-1

 ؟ افتاد اتفاق ماجرایی چه ساعده بنی سقیفه منطقه در-2
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 دانست؟ باستان ایران ی دوره پایان میتوان را زمانی چه-1
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 آمد؟ بوجود ایرانی های سلسله تشکیل برای شرایط چگونه عباسیان زمان در-1

 می حکمت ایران از برخشهایی بر ها سلسله کدام(  هجری 5 تا 3 قرن بین) ایران بر عباسیان سلطه زمان در-2

 .کردند؟

 خلفای با آنها وروابط رسیدند قدرت به چگونه بویه آل و سامانیان ، ،علویان صفاریان ، طاهریان های سلسله-3

 بود؟ چگونه عباسی

 شد؟ انجام اقداماتی چه و بودند شیعه مذهب پیرو ها سلسله کدام-4

 بود؟ چگونه اسالم بر ایران دانشمندان وتأثیر ایرانی فرهنگ بر اسالم تأثیر-5

 کردند؟ ارائه سودمندی آثار هایی رشته چه در ایرانی مسلمان دانشمندان و عالمان-6

 نخست قرون در اسالمی جامعه به باستان ایران تاریخی و ادبی میراث انتقال در مُقَّفَع بن عبداهلل چون افرادی-7

 داشتند؟ نقشی چه هجری

 داشتند؟ اسالمی – ایرانی تمدن و فرهنگ وشکوفایی رونق در بیشتری نقش ها سلسله کدام-8

 . ببرید نام را سامانیان دوره دانشمند وزیر دو-9

 بود؟ چه ایران به اسالم ورود از پس گفتاری زبان و اداری زبان-10

 شد؟ آغاز فارسی ادبیات رونق و  بیشتر فارسی زبان به توجه زمانی چه از-11

 خورد؟ می چشم به ایرانی ومعماری هنر بناها کدام در و بود چگونه اسالمی دوره در ایران معماری -12
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  در ایران حکومت کردند را نام ببرید. 7تا اوایل قرن  4سه سلسه ترک تبار که از اواخر قرن -1

 غزنویان که بودند و چرا به این نام مشهور شدند؟ -2

 غزنویان چگونه پس از سامانیان به قدرت رسیدند؟-3

 علت شهرت سلطان محمود غزنوی در تاریخ چیست؟-4

 علت اصلی لشکر کشی سلطان محمود غزنوی به هندوستان چه بود؟-5

 ت آورد؟سلطان محمود غزنوی در حمله به هندوستان چه اقداماتی انجام داد و چه غنائمی به دس-6

 و چه تفاوتی با وی داشت؟ پس از سلطان  محمود چه کسی حاکم غزنویان شد-7

 قدرت وحکومت غزنویان  بر چه چیزی استوار بود ؟ چرا ؟-8

 رابطه غزنویان با خلفای عباسی چگونه بود؟-9

 سسلجوقیان چگونه به قدرت رسیدند ؟-10

 را داد و حکومت او را بر ایران و عراق تأیید کرد.« سلطان رکن الدین»چرا خلیفه عباسی به طُغرِل لقب -11

 جوقی بود ؟ چرا؟اوج قدرت سلجوقیان در زمان کدام حاکم سل-12

 گسترش پیدا کرد ؟ وبه کدام شهر توجه بیشتری کرد؟ قلمرو سلجوقیان در زمان چه کسی-13

 از چه زمانی تجزیه  و فروپاشی قلمرو سلجوقیان آغاز شد؟-14

 خوارزمشاهیان حاکم کدام منطقه بودند و چه زمانی سلجوقیان را شکست دادند؟ -15

 ان شد؟چرا پایه های  حکومت خوارزمشاهیان چندان محکم نبود و این مسأله سبب هجوم چه قومی به ایر -16
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 ر بودند؟چرا ازمیان سه سلسله ترک تبار ، سلجوقیان مهم ت-1

 تشکیالت اداری و حکومتی سلجوقیان برگرفته از کدام سلسله ها بود؟-2

  در دوره سلجوقیان چه کسی قدرت معنوی و چه کسی قدرت سیاسی ونظامی داشت؟-3

 چرا سالطین سلجوقی سعی می کردند خود را مطیع و پشتیبان خلیفه نشان دهند؟ -4

 ژگی شاهان دوره سلجوقی چه بود؟وی-5

 چرا سلجوقیان به وجود وزیران ایرانی برای اداره کشور  نیازمند بودند ؟-6

 دو تن از وزیران مهم سلجوقیان را نام ببرید.-7

 تنظیم رابطه سلطان با خلیفه ودیگر فرمانروایان از وظایف چه کسی بود؟ -8

 ره سلجوقیان از چه نظر از دوره های برجسته تاریخ ایران محسوب می شود؟دو-9

 خواجه نظام الملک چه مدارسی را بنیان گذاشت ؟ مهمترین آنها در کدام شهرها بودند؟-10

 مدارس نظامیه چه بود؟ یویژگ-11

 دو تن از اساتید و دانش آموختگان مدارس نظامیه را نام ببرید.-12

 هبی ایران بود ؟ چرا؟در آستانه هجوم مغول ها کدام منطقه بزرگترین مرکز علمی و ادبی و مذ-13

 زبان وادب فارسی در دوران غزنویان ، سلجوقیان و خوارزمشاهیان چه جایگاهی داشت؟-14

 ها پایتخت سلجوقیان بودند؟چه چیز سبب گسترش شهر وشهرنشینی در دوره سلجوقی شد ؟ و کدام شهر-15

 ویژگی معماری در دوره سلجوقی چه بود وچگونه  به اوج شکوفایی خود رسید؟-16

 نمونه هایی از نشانه های گسترش هنر در دوره سلجوقی را ذکر کنید .-17
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