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بارم سؤاالت
 

1 

 د.جاهای خالی زیر را با کلمات مناسب کامل کنی

    جمهور است.یران برعهده رئیس ..... سفامضا ....................................... الف.

  .ره جانشینی پیامبر صحبت کردند........... گرد آمدند و درباپس از رحلت پیامبر تعدادی از انصار و مهاجر در محلی به نام ..... . ب

   ش می دهد. غاتی است که  ................................... را در جامعه افزایهای تبلیهای جمعی آگهیرسانهنفی ر ماز آثا . ج

      اریان بود.د. ......................................... موسس سلسله صف

2 
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 د.ر یکی از دو گزینه داخل پرانتز را انتخاب نماییزیت التوجه به جم با

      شود.نتخاب میتوسط رهبر ا( سال  5 – سال 4) یس قوه قضاییه به مدت رئ الف.

   .بودجه استیحه م التنظی (میالمجلس شورای اس - ولتد) میکی از وظایف مهب. 

        فت.به مقابله با معاویه ر وان(انهر –صفین  امام علی در جنگ )ج. 

   د.و آن را پایتخت عباسیان قرار دا را بنا کرد (بغداد -کوفه )شهر  عباسی، میفه دومنصور خل د.

2 

3 

 د. درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنی

  جه کنترل نکردن خشم است.گری و نزاع نتیپرخاش الف.

بر دوش یک نفر  های خانهکار است و مفید هکند کواده احساس میر عضوی از خانه در خانواده، هاا تقسیم وظایف و مسئولیتب ب. 

     .گیردقرار نمی

    بر اساس قانون اساسی، فحاشی و افترا مجازات زندان دارد و از دعاوی حقوقی محسوب میشود.ج. 

  خواهد خود را بشناسد. هویت جویی یعنی فرد می د.

2 
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 واژگان زیر را تعریف کنید.

   تحلیف:الف. 

 

   الیحه:ب. 

 

2 
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 . ت زیر کلمه مناسب را از داخل پرانتز انتخاب کنید و در مقابل هر عبارت بنویسیدالبا توجه به جم

 (ابومسلم -عمرو عاص –ابن زیاد  –سلمان فارسی  –ل مسلم بن عقی –مالک اشتر  –ابوبکر  –یاسر  – )عمر

  .)........................(وفق شد آنها را شکست دهدو م کرد مسردار ایرانی که در خراسان علیه امویان قیا الف. 

  .............................(. )..کوفه و مردی سنگدل و خونریز بود که مسآل بن عقیل را دستگیر کرد و به شهادت رساند محاکب. او 

  .............................(. ).لمان شدرسید و مس )ص(نخستین ایرانی که در مدینه به حضور حضرت محمدج.  

  .........(.).....................امام حسین برای بررسی اوضاع کوفه او را به عنوان نماینده ی خود به کوفه فرستاد د. 
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 ببرید؟  منهاد و موسسات خیریه را نا م هایی از سازمان مردنمونه 2
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 ح دهید. را توضیفات وققف و مومعنی کلمات وا
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 2از  1صفحه ی 

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

 تمش/همتوسطه اول مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2اداره ی آموزش و پرورش منطقه 

 مرزدارانسرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 2042 -2042سال تحصيلی  نوبت اول پایانآزمون 

 

 2عیمطالعات اجتمانام درس: 

 نوید میرصادقی نام دبیر:

 11/1411 /11 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 8: 11  ساعت امتحان:

 دقیقه  44مدت امتحان : 

 

همیار
https://hamyar.in/



 

 نمره 21جمع بارم : 
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بارم سؤاالتادامه ی 
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 ی چه؟نیع ساده تعاون به زبان

 

 

1 
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 انواع دعاوری را نام ببرید.
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11 

 صر آن را نام ببرید. چه و عناعنی ارتباط ی
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 های علویان طبرستان و آل بویه با خلفای عباسی را توضیح دهید. رابطه حکومت
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 .و سقوط حکومت ساسانیان شد را بیان کنید مورد از علل و عواملی که سبب ضعف  4
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 2از  2صفحه ی 

همیار
https://hamyar.in/



 

 

 

 

 

 
 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

1 

 د.جاهای خالی زیر را با کلمات مناسب کامل کنی

  استوارنامه   جمهور است.یران برعهده رئیس ..... سفامضا ....................................... الف.

 .شینی پیامبر صحبت کردندمدند و درباره جان........... گرد آپس از رحلت پیامبر تعدادی از انصار و مهاجر در محلی به نام ..... . ب

 سقیفه بنی ساعد

 گراییمصرف  ش می دهد. غاتی است که  ................................... را در جامعه افزایهای تبلیهای جمعی آگهیرسانهنفی ر ماز آثا . ج

 قوب لیث صفارییع          د.اریان بود. ......................................... موسس سلسله صف
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 د.ت زیر یکی از دو گزینه داخل پرانتز را انتخاب نماییالتوجه به جم با

 سال 5     شود.نتخاب میتوسط رهبر ا( سال  5 – سال 4) یس قوه قضاییه به مدت رئ الف.

 دولت  .بودجه استیحه م التنظی (میالمجلس شورای اس - ولتد) میکی از وظایف مهب. 

 صفین       به مقابله با معاویه رفت. وان(انهر –صفین  امام علی در جنگ )ج. 

 بغداد   د.و آن را پایتخت عباسیان قرار دا را بنا کرد (بغداد -کوفه )شهر  عباسی، میفه دومنصور خل د.
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 د. درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنی

 درست  ن خشم است.جه کنترل نکردگری و نزاع نتیپرخاش الف.

بر دوش یک نفر  های خانهکار است و مفید هکند کر عضوی از خانواده احساس میه در خانواده، هاا تقسیم وظایف و مسئولیتب ب. 

 ترسد    .گیردقرار نمی

 نادرست   بر اساس قانون اساسی، فحاشی و افترا مجازات زندان دارد و از دعاوی حقوقی محسوب میشود.ج. 

 درست  خواهد خود را بشناسد.یی یعنی فرد میت جوهوی د.

4 

 واژگان زیر را تعریف کنید.

 اهپیشگ در نمایندگاه مجلس و رئیس قوه قضاییهنگهبان ،  شواری می با حضورالرئیس جمهور در مجلس شورای اس  تحلیف:الف. 

 .دهد درستی انجامخود را کند که وظایف سوگند یاد می کریم قرآن

 بویشود. این پیشنهاد درباره موضوعی است که ابتدا در هیات دولت تصادی که از طرف دولت به مجلس داده میپیشنه  :الیحهب. 

 کنند. ندگان آن را تائید رود تا نمایتبدیل شدن به قانون به مجلس میشده است و برای 

5 

 . رت بنویسیددر مقابل هر عباانتخاب کنید و  را از داخل پرانتزت زیر کلمه مناسب البا توجه به جم

 (ابومسلم -عمرو عاص –ابن زیاد  –سلمان فارسی  –ل مسلم بن عقی –مالک اشتر  –ابوبکر  –یاسر  – )عمر

 ابومسلم ...(.).....................وفق شد آنها را شکست دهدو م کرد مسردار ایرانی که در خراسان علیه امویان قیا الف. 

 ابن زیاد .............................(. )..و خونریز بود که مسآل بن عقیل را دستگیر کرد و به شهادت رساند ردی سنگدلکوفه و م محاکب. او 

 سلمان فارسی . )..............................(لمان شدرسید و مس )ص(نخستین ایرانی که در مدینه به حضور حضرت محمدج.  

 مسلم بن عقیل .........(.).....................اینده ی خود به کوفه فرستادامام حسین برای بررسی اوضاع کوفه او را به عنوان نم د. 

6 
 ببرید؟  منهاد و موسسات خیریه را نا م هایی از سازمان مردنمونه 2

 نگهداری مؤسسات خیریه، های درمانگاه المندان،س و معلولین از نگهداری های انجمن خاص، بیماران از حمایت یاه انجمن

 ساز هکتابخان و ساز همدرس خیّرین و ایتام از حمایت و
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 را توضیح دهید. فات وققف و مومعنی کلمات وا

 زی را وقف می کند. واقف کسی است که چی

 هصورت ک مانه ها ندارد یعنی تا ابد باید با رهتصرف در آن گویند و کسی حقشود، موقوفات میوقف می هایی کهاموال و داراییبه 

 .شود استفاده است، نموده معین واقف

 ی چه؟نیع ساده تعاون به زبان 8

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 مرزداران واحد سرای دانش پسرانه دولتیغیر  دبیرستان
 2042-2041سال تحصیلي  اولنوبت پایان سؤاالت  کلید

 1نام درس: مطالعات اجتماعي

 نوید میرصادقينام دبیر: 

 21/24/2042  تاریخ امتحان:

 / عصرصبح  448:ساعت امتحان: 

 دقیقه 04مدت امتحان: 

 

همیار
https://hamyar.in/



 

 ی رساندن به یکدیگرهمکاری و یار

 انواع دعاوری را نام ببرید. 9

 قوقیدعاوی ح -2دعاوی کیفری                  -1

11 
 ید. ر آن را نام ببرصچه و عناعنی ارتباط ی

 یافت پیامریان ارسال و درارتباط یعنی ج

 پیام  -3گیرنده )دریافت کننده پیام(   -2پیام(   نندهارسال کفرستنده ) -1:  عبارتند ازعناصر ارتباط 

11 

 های علویان طبرستان و آل بویه با خلفای عباسی را توضیح دهید. رابطه حکومت

ز آنان و ا شناختندعباسی را به رسمیت نمیذهب بودند و خلفای عه مزیرا علویان شیطبرستان بودند  ویانشمن علخلفای عباسی د

 کردند.اطاعت نمی

 فای عباسی را تحت سلطه و نفوذ خود گرفت. کرد و خلکه آل بویه بغداد را تصرف  چونگری بود. عباسیان به نوع دیرابطه آل بویه و 

12 
 .قوط حکومت ساسانیان شد را بیان کنیدکه سبب ضعف و س مورد از علل و عواملی  4

  در حاصلخیز مزارع و زمینها از وسیعی های بخش سدها، شدن شکسته و تفرا و دجله رودهای طغیان اثر بر ساسانی، دوره اواخر در

 .کرد بدتر را اوضاع وبا، و طاعون یهای بیمار شیوع وقحطی .رفت بین از بود، حکومت ایبر مهمّی درآمد منبع که النهرین نبی

 امضاء:             نوید میرصادقی نام و نام خانوادگی مصحح :  مرهن 22 جمع بارم :

همیار
https://hamyar.in/


