
 

 

 

 

 

 
 

 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

  یکی از اشکال و جلوه های تعاون، هدیه گرفتن است.  1

  سهامش بیشتر است، قدرت بیشتری در تصمیم گیری ها دارد.در شرکت تعاونی، هرکس سرمایه و  2

  تحقیر دیگران از جمله رفتارهای پرخاشگرانه است. 3

  رسانه ها نمی توانند بر روی باورها و افکار انسان ها اثر بگذارند. 4

  رسول خدا )ص( و یارانش به مدت سه سال شرایط بسیار سختی را در شعب ابوطالب تحمل کردند.  5

  زندگی تجمالتی و شیوه اشرافی در دوران حکومت عمر رواج یافت. 6

  امام سجاد )ع( و امام باقر )ع( در دوران بنی عباس به شهادت رسیدند. 7

  سلمان فارسی ارائه شد. پیشنهاد حفر خندق در جنگ احزاب، از طرف 8

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

  ........................  همان دولت و سازمان های وابسته به دولت است. 9

  رئیس قوه قضائیه از سوی ..................... به مدت پنج سال انتخاب می شود. 10

پایتخدت  یعندی  و مدتی بعدد ...................،   ......................... رستم فرخزاد، فرمانده سپاه ساسانی کشته شددر نبرد  11

 با غنائم بسیار به تسخیر اعراب درآمد. ،ساسانیان
 

  به خالفت برساند.ابومسلم سردار ایرانی موفق شد امویان را شکست دهد و ..................... از خاندان عباسیان را  12

  خلیفه سوم توسط شورایی که ..................... تعیین کرده بود، به خالفت رسید. 13

  ضربه نهایی بر پیکر ارتش ساسانی توسط اعراب مسلمان، در جنگ ........................ وارد شد. 14

  فا به سواالت زیر پاسخ دهید.لط ج

 دسته تقسیم می شود؟ فقط نام ببرید. درآمدهای دولت به چند  15

 
5/1 

 سه عنصر اصلی هر ارتباط را نام ببرید. 16
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 2از 1صفحه ی 

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

 متهش مقطع و رشته:

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

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

 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 

 رسالت دبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد

 1401 -1402سال تحصيلی  نوبت اول پایانآزمون 

 مطالعات اجتماعینام درس: 

 فاطمه حمیدی نام دبیر:

 17/10/1401 امتحان:  تاریخ

 /عصرصبح 08:00 ساعت امتحان:

 دقیقه 60  مدت امتحان :

همیار
https://hamyar.in/



 نمره 20جمع بارم : 

 منظور از انصار چه کسانی است؟ توضیح دهید.  17

 
1 

 برمکیان چه کسانی بودند و سرانجام آنان چه شد؟ 18

 

 

2 

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

 1 تنفیذ: 19

 بودجه: 20
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 دعاوی حقوقی: 21

 
1 

 5/4 لطفا گزینه صحیح را مشخص نمایید. سواالت چهار گزینه ای: ز

 سند بودجه باید در ......................... تصویب شود. 22

 دولت( هیئت 4( مجلس خبرگان           3( مجلس شورای اسالمی           2( شورای نگهبان         1
 

 مسئولیت اجرای قانون اساسی در ایران بر عهده کیست؟   23

 ( رئیس جمهور                  4( شورای نگهبان         3( نمایندگان مجلس          2( رهبر         1
 

 کدام یک  از وظایف رئیس جمهور نیست؟  24

 مجلس( اجرای قوانین مصوب 2( هماهنگی بین وزرا               1

 ( امضای استوار نامه سفیران4( اداره قوای سه گانه               3

 

 خواهان همان ........................ است و ................... باید فردی آشنا به قوانین و عادل باشد. 25

 قاضی( شاکی، 4( خوانده، وکیل        3( شاکی، وکیل         2( خوانده، قاضی         1
 

 وقتی به دوستی لبخند می زنیم، لبخند ما یک ................... است. 26

 ( ابزار ارتباطی4پیام          (3( رسانه         2( بازخورد         1
 

 ابوذر، عمار و مالک اشتر در زمان خالفت کدام خلیفه مجازات و تبعید شدند؟ 27

 ( امام علی )ع(4ابوبکر         ( 3( عثمان         2( عمر        1
 

 در کدام جنگ، امام علی )ع( به مقابله با سپاه معاویه رفت و آنها را ظالمین نامید؟ 28

 ( صفین4( احزاب          3( نهروان          2( جمل        1
 

 شمال شبه جزیره عربستان به شمار می رفتند........ دو ایستگاه مهم تجاری برسر راه جنوب به .............. و ............ 29

 ( یثرب و یمن     4( حجاز و یمن       3( مکه و یثرب     2( طائف و یثرب           1
 

 کسی حق تصرف در موقوفات را ........................ و به همان صورت که .................... معین نموده باید استفاده شود. 30

 ( ندارد، سازمان اوقاف4( ندارد، واقف               3( دارد، سازمان اوقاف            2واقف            ( دارد، 1
 

 2از 2صفحه ی 

همیار
https://hamyar.in/



 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 الف
 و نادرست: درست

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

 . درست8. نادرست            7              درستنا. 6          درست    . 5

 ب
 جای خالی ها:

           . قادسیه، تیسفون11                  رهبر .10 قوه مجریه               .9

 نهاوند .14                  . عمر13                    سفاح. 12

 :و تعاریف سواالت تشریحی و د ج

15 
 توان به سه بخش تقسیم کرد: به طور کلی در کشور ما درآمدهای دولت را می

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

16 
 هر ارتباطی سه عنصر اصلی دارد:  

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

17 
      در تاریخ اسالم به گروهی از ساکنان یثرب که با پیامبر )ص( پیماان بساتند و آن حتارت را یااری کردناد، انصاار )یااری کننادگان(         

 می گویند.

18 
برمکیان از خاندان های مشهور ایرانی بودند که به سرنوشت ابومسلم دچار شدند. این خاندان در زمان خالفت هارون، عهاده دار وزارت  

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

 زندانی کنند و به قتل برسانند.

 یذ می شود. حکم وی توسط رهبر امتا و تنف تنفیذ: پس از آنکه رئیس جمهور با حداکثر آرای مردم انتخاب شد، برای شروع به کار، 19

20 
بودجه: به زبان ساده یعنی پیش بینی دخل و خرج دولت یا همان درآمدها و هزینه ها. بودجه سندی است که دولت در آن درآمادها و  

 هزینه های یک کشور را برای یک سال معین می کند.

21 
افراد را ملزم می کند که تکالیفشان را انجام دهناد یاا   دعاوی حقوقی: مربوط به اعمالی است که دادگاه مجازات تعیین نمی کند، بلکه 

 حقوق قانونی دیگران را بدهند.

 ز

 سواالت چهار گزینه ای:

              مجلس شورای اسالمی :2گزینه. 22

 رئیس جمهور: 4گزینه. 23

 اداره قوای سه گانه             : 3گزینه. 24

 شاکی، قاضی :4گزینه. 25

                                   پیام :3گزینه. 26

      عثمان :2گزینه .27

 صفین                          :4گزینه. 28

 : مکه و یثرب       2. گزینه 29

 ندارد، واقف               : 3گزینه. 30

 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

 رسالت واحد سرای دانش دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 1401-1402سال تحصیلي  اولسؤاالت پایان نوبت  کلید

 مطالعات اجتماعي هشتم نام درس:

 فاطمه حمیدینام دبیر: 

 17/10/1401  تاریخ امتحان:

 /عصرصبح  08:00 ساعت امتحان:

 دقیقه60 مدت امتحان:

همیار
https://hamyar.in/


