
 

 

 

 

 

 
 

 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 
 

۱ 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید. 

کسی که مشکلی از مومنی رفع کند مانند کسی است که تمام عمرش را به  "پیامبر فرمودند:   -۱

 ".................................. سپری کرده است.

 موسسات خیریه برای فعالیت های خود باید از .............................................  مجوز بگیرند. -۲

 .................... .به یاری نیازمندان میپردازند.افراد نیکوکار در قالب سازمان های ........................ و  -۳

 مادربزرگ مریم وصیت کرده خانه اش را به خیریه محله بدهند اکنون مادر بزرگ او یک ................... است. -۴

 هر وسیله ای که پیامی را از فرستنده به گیرنده منتقل کند ........................... نام دارد.  -۵

 .شودی م ب یبودجه در ............... تصو ی  حهیسند ال -۶

 هیئت دولت از رئیس جمهور، معاونان و .................................. تشکیل میشود.  -۷

 مهمترین آسیب های اجتماعی دوره نوجوانی .............................. و .................................... است. -۸

 در دوره نوجوانی افراد عالوه بر تغییرات جسمانی از نظر ..................... و ............................ نیز تغییر میکند.  -۹

 بازی های رایانه ای باعث میشود که ....................................... در نوجوانان تشویق شود  -۱۰

مت ساسانیان و امپراتوری شرقی توسط ...................................... صادر وکصدور فرمان حمله به مرزهای ح -۱۱

 شد. 

 ................ به فرمان مأمون به حکومت خراسان منصوب شد.  انیسلسله طاهر انگذاریبن -۱۲

 جانشینی آن حضرت صحبت کردند.در مورد  .................... پس از وفات پیامبر انصار و مهاجرین در محل  -۱۳

خاندان  آغاز خالفت عباسیان با کمک ....................................... پس از شکست امویان ...................................... از  -۱۴

 عباسیان را به خالفت رساند.

۵ 

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

 هشتم  مقطع و رشته:

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

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

 صفحه ۴ تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران 

 آموزش و پرورش شهر تهران  کل  اداره ی

 تهران  ۶اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 انقالب  دبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 ۱۴۰۰-۱۴۰۱سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 مطالعات اجتماعی نام درس: 

 سعیده دربندی نام دبیر:

 ۱۰/۱۴۰۰  /۱۸  امتحان:  تاریخ

 صبح  ۸:۰۰   ساعت امتحان:

 دقیقه ۶۰مدت امتحان : 

همیار
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 ن رفتند.عباسیان توسط حکومت ................................... از بی -۱۵

به دستور فرمانروایان آل بویه به خصوص .................................. حرم مطهر امامان در نجف و کربال و کاظمین   - ۱۶

 بازسازی شد.

۲ 

 .گزینه صحیح را مشخص کنید 

 عالی ترین مقام رسمی کشور کدام است؟  -۱

 (رئیس قوه قضائیه  د                 (رئیس جمهور ج                ( ریاست قوه مقننه ب              رهبری ( الف   

 

 کدام گروه سنی دوره نوجوانی را تشکیل میدهد؟   -۲

 سال ۱۶تا   ۱۲ ( د           سال ۱۸تا  ۱۲ ( ج         سال ۱۶تا   ۱۰ب(               سال ۱۸تا   ۱۰(الف     

 

 ؟  تعیین نمیکند بلکه افراد را ملزم به انجام تکالیفشان میکند دعاوی که دادگاه برای آن مجازات    -۳

 ( اجتماعی  د             مدنی (ج            ( حقوقی  ب             کیفری ( الف           

 

 وظیفه کدام گروه است؟   "عدالت اجتماعی  "برقراری  -۴

   ( قوه ی قضائیه  د         (مجلس شورای اسالمی ج       ( نیروی انتظامی ب      ( قوه ی مجریهالف            
 

 این جمله از کیست : )هرکس مالک خشم خود نباشد مالک عقل خود نخواهد بود(  -۵

   امام علی)ع( (د            ( پیامبر اکرم)ص(ج            ( امام رضا)ع( ب           امام صادق )ع( (الف            

 

 ؟ توسط اعراب در زمان چه کسی بودفتح بخش اعظم ایران   -۶

 عثمان   د(      عمر       ج(          ابوبکر      ب(             الف( امام علی )ع(               

 

   اولین اقدام پیامبر بعد از ورود به مدینه چه بود؟  -۷

 ساخت خانه  د(ساخت مسجد             ج(  آزادی بردگان                ب( کمک به مستمندان               لف(ا   

 

 ؟ نیست کدام مورد از ویژگی های اعراب عصر جاهلیت  -۸

 الف( زنان موقعیت و مقام پایینی داشتند                          ب( قبایل مختلف عرب با هم متحد بودند 

 کورکورانه داشتند                     د( بیشتر اعراب بت پرست بودند.ج( اعراب نسبت به قبیله ی خود تعصب  

 

 آگهی های بازرگانی کدام مورد را در جامعه تشویق می کنند؟  -۹

 الف( صرفه جویی       ب( پس انداز           ج( مصرف گرایی                 د( خشونت

 سپاهیان حضرت علی شد؟ در کدام جنگ نیرنگ و مکر عمروعاص مانع پیروزی    -۱۰

 الف( جمل        ب( بدر                  ج( احد                   د( صفین 

      

۳ 
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 کدام یک از حکومت های زیر با خلفای عباسی دشمنی نداشتند؟  -۱۱

 الف( طاهریان            ب( صفاریان                  ج( علویان                   د( آل بویه 

 م یک از حکومت های زیر از سلسله های ایرانی شیعه مذهب بود؟ کدا  -۱۲

 الف( آل بویه             ب(  صفاریان              ج( طاهریان                   د( سامانیان

 

۳ 

 .در مورد رسانه های ارتباط جمعی جدول زیر را کامل کنید 

 آثار مثبت  آثار منفی 

  

 
 

  

 
 

 

 

۱ 

۴ 

 نمره(  ۵/۰)هر مورد  سواالت پاسخ کوتاه بدهید. به 

 مورد(   ۲نتایج همکاری در یک محله چیست؟ ) -۱

 

 

 ؟را بنویسید   دوتا از امامان شهید در دوره خالفت امویان  -۲

 

 

 ؟  مسئولیت وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات چیست -۳

 
 

 علت قیام مختار ثقفی در زمان امویان چه بود؟   -۴

 

 

   بود؟  ی و به اسالم مشرف شد چه کس  د یرس  امبر یبه حضور پ نهی که در مد   یرانیا ن ینخست -۵

 

۵/۲ 

 

۵ 

 به سواالت پاسخ کامل بدهید.

 مالیات را تعریف کنید.  -۱

 

 

۱ 
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 ره نم   ۲۰جمع بارم :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۶ 
 نوجوانان به چه دالیلی به سمت اعتیاد میروند.)دو مورد(   

 
۵/۰ 

۷ 
 ( مورد ۳) اقدامات مشرکان برای مقابله با گسترش اسالم چه بود؟  

 
 

۵/۱ 

۸ 
 )دو مورد(   ؟دالیل سقوط حکومت ساسانی چه بود 

 
 

۱ 

۹ 
 ؟  دشرایط عهد نامه مشرکان با پیامبر و یاران ایشان چه بو

 

۱ 

۱۰ 

 مورد( ۴)  ویژگی ها و دستاورد های حکومت امام علی )ع( را نام ببرید.مهمترین 

 

 
 

۲ 

۱۱ 
 مورد( ۲)کدام افراد ایرانی به دست خلفای عباسی کشته شدند؟ 

 

۱ 

 وزیران نامدار دوره سامانیان را نام ببرید.  ۱۲
 

۵/۰ 
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                                                                                          محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

۱ 

 عبادت  -۱

 وزارت کشور   -۲

 مردم نهاد و موسسات خیریه   -۳

 واقف   -۴

 رسانه  -۵

   مجلس شورای اسالمی  -۶

 وزیران   -۷

 و اعتیاد   پرخاشگری -۸

 ذهنی و اجتماعی   -۹

 خشونت گرایی  -۱۰

 ابوبکر خلیفه اول  -۱۱

 طاهر ذوالیمینین   -۱۲

 سقیفه بنی ساعده   -۱۳

 سفاح  –ابومسلم   -۱۴

 آل بویه   -۱۵

 عضدالدوله  - ۱۶

۲ 

 الف  -۱

 ج   -۲

 ب  -۳

 د   -۴

 الف  -۵

 ج   -۶

 ج   -۷

 ب  -۸

 ج   -۹

 د   -۱۰

 آموزش و پرورش شهر تهران  کل  اداره ی

 تهران  ۶ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 انقالب واحد سرای دانش دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 ۱۴۰۰-۱۴۰۱سال تحصيلی  اولسؤاالت پایان ترم نوبت   کليد

 هشتم  مطالعات اجتماعی نام درس: 

 سعيده دربندینام دبير: 

 ۱۰/۱۴۰۰ / ۱۸ امتحان:تاریخ 

 صبح  ۸:۰۰ ساعت امتحان:

 دقیقه  ۶۰مدت امتحان: 

همیار
https://hamyar.in/



 

 

 

 الف  -۱۱

 الف  -۱۲

۳ 

 . در مورد رسانه های ارتباط جمعی جدول زیر را کامل کنید       

 آثار مثبت  آثار منفی 

 کم شدن رفت و آمد در خیابان ها کم شدن تماس چهره به چهره 

 ساعته  ۲۴خدمات  ترویج مصرف گرایی و بی بند و باری 
 

۴ 

 انجام بهتر کارهای محل –ایجاد صمیمیت و همبستگی  -۱

 امام محمد باقر  –سجاد  –حسین  –امام حسن  -۲

 توسعه ی وسایل ارتباطی در کشور  -۳

 به خاطر خون خواهی امام حسن و یارانش قیام کرد.  -۴

 سلمان فارسی   -۵

۵ 

 

 . پولی است که بر طبق قانون مردم و موسسات میپردازند تا در جهت اداره ی امور کشور مورد استفاده قرار گیرد

 

۶ 
  ،ییقرار گرفتن، جرأت و مهارت نه گفتن را ندارند، خودنما گرانید  ریتحت تأث  ، یفرار از مشکالت، کنجکاو یبرا

 و ...  یدر زندگ   یجزئ یشکست ها

۷ 
آزار و   –پیشنهاد ریاست قوم و قبیله و دریافت ثروت  –تالش برای منصرف کردن ابوطالب از پشتیبانی رسول خدا 

 شکنجه پیامبر و مسلمین

۸ 

 شد  شتریب ،یدر درون دربار ساسان یرقابت و دشمن د،یبه دست پسر خود به قتل رس  زی خسروپرو ی وقت  -۱

  یجنگ  کرده و توان فیرا تضع انیسپاه هی روح ،یاس یآنها در رقابت س  ی فرماندهان و دخالت ها ی شورش ها - ۲ 

  ی ها اتیو مال یاجتماع یها  ضی و تبع ی عدالت یب ، یو جود نظام طبقات  لیمردم به دل   - ۳. آنان را کاهش داده بود

بر اثر طغیان رودهای دجله و فرات زمین ها و مزارع حاصلخیز از    -۴ .بودند  یناراض انیاز حکومت ساسان نیسنگ 

 بین رفت. 

 های طاعون و وبا اوضاع را بدتر کرد. قحطی و شیوع بیماری - ۵     

 هر گونه خرید و فروش و ازدواج با یاران پیامبر ممنوع  ۹

۱۰ 
مدارا با   -   اتیافراد صالح به حکومت وال دنیبرگز -   بر عدالت د یتأک -ی  گر  یو مقابله با اشراف ی ستیساده ز

 مخالفان 

 ابومسلم خراسانیو  انیبرمک ۱۱

 خاندان بلعمی و جیهانی ۱۲

 امضاء:     نام و نام خانوادگی مصحح :    نمره   ۲۰جمع بارم : 

همیار
https://hamyar.in/


