
 

 

 

 

 

 
 

 نمره به حروف:                به عدد:   تجدید نظر  نمره  به عدد:             نمره به حروف:           نمره
 محل مهر و امضاء مدیر

 تاریخ و امضاء:                       نام دبیر:            تاریخ و امضاء:                     نام دبیر:

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

 2 جمله های زیر درست و کدام یک از آنها نادرست است؟کدام یک از  الف

  آزار و اذیت و بی ادبی نمودن، از جمله رفتارهای پرخاشگرانه است. 1

  رسانه ها ی ارتباط جمعی نمی توانند تاثیر چندانی بر سبک زندگی و هویت افراد بگذارند. 2

  حضرت خدیجه )س( و حضرت علی )ع(، نخستین کسانی بودند که به پیامبر )ص( ایمان آوردند.  3

  نامیده می شوند. گروهی از مسلمانان که اموال و دارایی خود را رها نمودند و از مکه به مدینه رفتند، انصار 4

 4 لطفا جمله های زیر را با کلمه یا عبارت صحیح کامل کنید. ب

  ریاست قوه مجریه بر عهده ............................. است. 5

  رئیس قوه قضائیه از سوی .......................... به مدت پنج سال انتخاب می شود. 6

  به ..................................... فرستاده می شوند. لوایح برای تصویب و قانونی شدن 7

8 
در نبرد قادسیه .........................، فرمانده سپاه ساسانی کشته شد و مدتی بعد تیسفون یعنی پایتخت ساسانیان، 

 با غنائم بسیار به تسخیر اعراب درآمد.
 

  ............................. بود.مرکز خالفت امویان در شهر  9

  در جنگ صفین امام علی )ع( به مقابله با سپاه ......................... رفت و آنها را ظالمین نامید. 10

11 
...............................، موسس سلسه صفاریان با پشتیبانی مردم سیستان و به خصوص گروه عیاران به قدرت دست 

 یافت.
 

  ...........................، پدر شعر فارسی با تشویق و حمایت سامانیان، اشعار خود را سرود. 12

  فا به سواالت زیر پاسخ دهید.لط ج

 درآمدهای دولت به چند دسته تقسیم می شود؟ فقط نام ببرید. 13
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 سه عنصر اصلی هر ارتباط را نام ببرید. 14
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 دو مورد از ویژگی ها و دستاوردهای حکومت امام علی )ع( را فقط نام ببرید. 15

 

 

1 

 2از 1صفحه ی 

 نام و نام خانوادگی: ..........................

 هشتم مقطع و رشته:

 نام پدر: ...........................................

 .شماره داوطلب: ..............................

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4 اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 دبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد رسالت

 1400 -1401سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 مطالعات اجتماعینام درس: 

 فاطمه حمیدی نام دبیر:

 18/10/1400 امتحان:  تاریخ

 /عصرصبح08: 00 ساعت امتحان:

 دقیقه 45  مدت امتحان :



 نمره 20جمع بارم : 

 برمکیان چه کسانی بودند و سرانجام آنان چه شد؟ 16

 

 

 
2 

 دو سلسه ایرانی را نام ببرید که روابطی دوستانه با خالفت عباسیان برقرار کردند. 17

 

 

1 

  از موارد زیر را به طور کامل تعریف کنید.  هر یک د

 :تحلیف 18
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 مالیات: 19
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 :کیفری دعاوی 20

 

 
1 

 3 لطفا گزینه صحیح را مشخص نمایید. سواالت چهار گزینه ای: ز

 کدام نهاد پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی افراد است؟ 21

 ( هیچ کدام4( قوه مقننه                3 ( قوه قضائیه            2( قوه مجریه             1
 

 کدام یک از گزینه های زیر از ویژگی های عصر جاهلیت نیست؟  22

 ( بیشتر عرب ها بت می پرستیدند.1

 ( در آن دوران درگیری قبیله ای و غارت گری رواج داشت.2

 ( در آن دوران عده زیادی می توانستند بخوانند و بنویسند.3

 قبیله خود تعصب شدید داشتند.( نسبت به 4

 

 زندگی تجمالتی و شیوه اشرافی در زمان خالفت کدام خلیفه رواج یافت؟  23

 ( هیچ کدام4( ابوبکر         3( عمر         2عثمان         (1
 

و یزدگدرد سدوم نتوانسدت    در نبردی که در  ...................... رخ داد، ضربه نهایی بر پیکر ارتش ساسانی وارد شدد   24

 سپاهی برای مقابله با اعراب گردآوری کند. 

 ( قادسیه4( مرو              3( تیسفون         2( نهاوند            1

 

 نخستین شهیدان راه اسالم چه کسانی بودند؟ 25

 ( عمار و یاسر4 ( یاسر و سمیه         3( ابوذر و عمار           2(  بالل حبشی و عمار           1
 

 کدام یک از سلسله های ایرانی شیعه مذهب بودند؟ 26

 ( صفاریان، علویان4( علویان، سامانیان           3( علویان، آل بویه     2( طاهریان،آل بویه         1
 

 2از 2صفحه ی 



 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 الف
 نادرست:درست و 

 . نادرست              4    . درست        3   درست          نا. 2. درست             1

 ب

 جای خالی ها:

                   رئیس جمهور .5

                     رهبر .6

             مجلس شورای اسالمی .7

 رستم فرخزاد .8

               شام )دمشق امروزی( .9

            . معاویه     10

                . یعقوب لیث         11

 . رودکی12

 :و تعاریف سواالت تشریحی و د ج

13 
 به طور کلی در کشور ما درآمدهای دولت را می توان به سه بخش تقسیم کرد:

 . سایر در آمدها3. درآمدهای حاصل از مالیات         2. درآمدهای حاصل از صادرات نفت           1

14 
 ارتباطی سه عنصر اصلی دارد:هر  

 . پیام3. گیرنده )دریافت کننده پیام(         2. فرستنده )ارسال کننده پیام(           1

15 
 . تاکید بر عدالت            2. ساده زیستی و مقابله با اشرافی گری                1

 مدارا با مخالفان. 4. برگزیدن افراد صالح به حکومت والیات             3

16 
برمکیان از خاندان های مشهور ایرانی بودند که به سرنوشت ابومسلم دچار شدند. این خاندان در زمان خالفت هارون، عهده دار وزارت 

ار و و حکومت والیات شدند و نفوذ و قدرت فراوان کسب کردند. خلیفه ناگهان بر آنان خشم گرفت و دستور داد آنها را از قدرت برکن

 زندانی کنند و به قتل برسانند.

 طاهریان و سامانیان 17

18 
تحلیف: پس از تنفیذ، رئیس جمهور در مجلس شورای اسالمی با حضور نمایندگان مجلس و شورای نگهبان و رئیس قوه قضائیه در 

 پیشگاه قرآن کریم سوگند یاد می کند که وظایف خود را به درستی انجام دهد.   

 مالیات: پولی است که بر طبق قانون، افراد و موسسات به دولت می پردازند تا در جهت اداره امور کشور، مورد استفاده قرار بگیرد. 19

 دعاوی کیفری: مربوط به اعمالی است که دادگاه برای فردی که مرتکب جرمی شده است مجازات تعیین می کند. 20

 ز

 سواالت چهار گزینه ای:

               قوه قضائیه :2گزینه. 21

 در آن دوران عده زیادی می توانستند بخوانند و بنویسند. :3گزینه. 22

         عثمان :1گزینه. 23

           نهاوند :1گزینه. 24

        یاسر و سمیه :3گزینه. 25

 علویان و آل بویه :2گزینه .26

 امضاء:    فاطمه حمیدی نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره20جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 سرای دانش واحد رسالت دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 1400 -1401سال تحصیلي  سؤاالت پایان ترم نوبت اول کلید

 هشتم مطالعات اجتماعي نام درس:

 فاطمه حمیدینام دبیر: 

 18/10/1400تاریخ امتحان: 

 /عصرصبح 08:00ساعت امتحان:

 دقیقه 45 مدت امتحان:


