
 

 

 

 

 

 
 

 

 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           
 

  سؤاالت جای خالی 

 5/0 کند، .............. نام دارد.هر وسیله ای که پیامی را از فرستنده به گیرنده منتقل می 1

2 
با حداکثر آرای مردم انتخاب شد، برای شروع به کار، حکم وی توسط رهبر ................ پس از آنکه رئیس جمهور 

 می شود.
5/0 

3 
در تاریخ اسالم به گروهی از ساکنان یثرب که با پیامبر)ص( پیمان بستند و آن حضرت را یاری کردند ................ 

 گویند.می
5/0 

 5/0 فروپاشی ................. دوره ایران باستان به پایان رسید. با ورود اعراب مسلمان به کشور ما و 4

  االت صحیح یا غلطسؤ 

5 
 توانند نام خود یا پدر و مادر یا هر نامی را که بخواهند، روی مدرسه بگذارند.خیرین مدرسه ساز می

 غ     ص                                                                                                             
55/0 

 55/0 غ      ص    حداقل سن رای دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری پانزده سال تعیین شده است.  6

 55/0 غ     ص    در آستانه ظهور اسالم بیشتر قبایل عرب، پراکنده و فاقد حکومت بودند.                   5

 55/0 غ     ص               خلیفه اول حدود دو سال خالفت کرد. او عثمان را به جانشینی خود برگزید.   8

  سؤاالت چهار گزینه ای 

9 
 گویند؟شوند که به این تغییرات بلوغ میجسمانی دچار تغییراتی می در این دوره، افراد از نظر

 الف( دوره کودکی   ب( دوره جوانی   ج( دوره نوجوانی    د( دوره بزرگسالی
1 

10 
 شود؟طبق قانون اساسی، رئیس قوه قضائیه از سوی رهبری برای مدت چند سال انتخاب می

 سال     د( هیچکدام الف( پنج سال     ب( چهار سال     ج( سه
1 

 1 کدام یک از سلسله های زیر ریشه و تبار ایرانی نداشتند؟ 11

 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 2اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 سرای دانش واحد سعادت آباد پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 1044-1041سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

  مطالعات اجتماعینام درس: 

 پنداشته پور نام دبیر:

 81/8011 / 81 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 9: 01  ساعت امتحان:

 دقیقه 01مدت امتحان : 

همیار
https://hamyar.in/



  نمره 21نمره: موفق و سربلند باشید                                                                                                      جمع 

 الف( صفاریان   ب( علویان طبرستان   ج( طاهریان   د( سامانیان

12 
 باشد؟کدام مورد از اقدامات پیامبر )ص( پس از ورود به مدینه نمی

 سیاسی     ج( پیمان برادری     د( ساخت ابزارهای جنگی الف( تاسیس مسجد     ب( پیمان نامه
1 

  سؤاالت تشریحی 

13 
 رسانه چیست؟ مثال بزنید

 
1 

14 
 رئیس جمهور در جمهوری اسالمی ایران چگونه انتخاب می شود؟

 
1 

15 
 کدام گروه ها مسئولیت حفاظت از نوجوانان در برابر آسیب های اجتماعی را برعهده دارند؟

 
1 

16 
 فعالیت خیرین مدرسه ساز را توصیف کنید؟

 
1 

15 

 امام حسین )ع( درباره علت قیام خود چه فرموده است؟

 

 

5/1 

18 

 عبداهلل بن مقفع )مشهور به روزبه ایرانی( چه کمکی به انتقال فرهنگ ایرانی به جامعه اسالمی کرد؟

 

 

5/1 

19 

 مورد( 4بنویسید؟ )ویژگی های و دستاوردهای حکومت امام علی )ع( را 

 

 

2 

20 

 معماری و هنر ایران در دوران اسالمی چه ویژگی هایی داشتند؟ مثال بزنید

 

 

2 

همیار
https://hamyar.in/



 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 رسانه 1

 تنفیذ 2

 انصار 3

 حکومت ساسانی 4

 صحیح 5

 غلط 6

 صحیح 7

 غلط 8

 گزینه ج 9

 گزینه الف 11

 گزینه ب 11

 گزینه د 12

 رسانه نام دارد. در یک ارتباط کالمی زبان یک رسانه است.هر وسیله ای که پیامی را از فرستنده به گیرنده منتقل کند  13

14  
سال با رای مستقیم مردم انتخاب می شود و تنها برای یک دوره چهارساله دیگر به صورت متوالی انتخاب  4رئیس جمهور برای مدت 

 مجدد او مانعی ندارد.

 قانون -مدرسه -خانواده -خود 15

16 
از توانمندی های خود و دیگر افراد یا نهادهای نیکوکار به ساختن یا تعمیر و نوسازی مدارس می  خیرین مدرسه ساز با استفاده

 پردازند و این مدارس را به صورت رایگان در اختیار آموزش و پرورش قرار می دهند.

17 
الگو گرفته اند. این قیام تاثیر  تاریخ گواهی می دهد که از آن پس قیام های زیادی در جهان اسالم و نواحی دیگر از قیام عاشورا

 بسیاری در روحیه ظلم ستیزی مسلمانان و به ویژه شیعیان برجای نهاده است.

18 
نویسندگان و مترجمان ایرانی مانند عبداهلل بن مقفع )مشهور به روزبه ایرانی( کتاب هایی در موضوع تاریخ پادشاهان و قهرمانان کهن 

 اب کشورداری از زبان پهلوی به زبان عربی ترجمه کردند.ایران و نیز اندرزنامه ها و آد

19 
ساده  -3اصالح بسیاری از انحرافاتی که در دین بوجود آمده بود  -2حکومت داری مبتنی بر دستورات قرآن و سنت رسول خدا   -1

 تاکید بر عدالت      -4زیستی و مقابله با اشرافی گری 

21 

اسالمی -اسالمی در ادامه معماری عصر باستان بود. مساجد از نخستین جلوه های مهم معماری ایرانیمعماری و هنر ایران در دوران 

بودند. برخی از مساجد در ابتدای ورود اسالم به ایران بر اساس اصول معماری دوره ساسانی ساخته شدند. آرامگاه ها جلوه شکوهمند 

روند. آرامگاه امیر اسماعیل سامانی در بخارا و آرامگاه قابوس وشمگیر در گنبد اسالمی به شمار می  -دیگری از میراث معماری ایرانی

 کاووس از آن جمله اند.

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 سعادت آباد واحد سرای دانش پسرانه دولتیغیر  دبیرستان
 1044-1041سال تحصیلي  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید

 هشتم مطالعات اجتماعينام درس: 

 پنداشته پورنام دبیر: 

 14/1044 /11 امتحان:تاریخ 

 / عصرصبح  4::0 ساعت امتحان:

 دقیقه 04مدت امتحان: 

همیار
https://hamyar.in/


