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1 

 گزینه صحیح را انتخاب کنید.

 مرکز حکومت حضرت علی )ع( کدام شهر بود؟ (1

 شامد(                     کوفه ج(                            مدینه ب(                           بصره( الف

 صورت گرفت؟ امبریتوسط پ نهیدر مد یحکومت اسالم سیتأس یاعالم رسم یچه موقع( 2

  امبریپ ینبردها (د        یاسینامه س مانیپ یامضا (ج      در شعب ابوطالب  میتحر (ب      روز مبعوث شدن  (الف

 باشد؟ ینم حیدربارة مواد مخدر صح ریاز جمالت ز کیکدام ( 3

 شود. یم ارییکند و باعث کم شدن هوش یم جادیا یعصب ستمیروی س یراتییمواد تغ نی( مصرف االف

 کند. یم دایبدی پ اریمواد فرد حال بس نی( با مصرف اب

 کند. ینم دایپ یمواد فرد نسبت به آن وابستگ نی( با مصرف کم اج

 شود. یم یحس و حال یمواد فرد دچار ب نی( با مصرف اد

 را تحت نفوذ و سلطه خود گرفتند: یعباس یبغداد را تصرف کردند و خلفا( 4

  هید( آل بو                   انیج( طاهر                     انیطبرستان              ب( صفار انی( علوالف

1 

2 

 تکمیل کنید.

 .کرد یحکومت م رانی...........بر ا...........عربستان، ....... رهیهنگام ظهور اسالم در شبه جزالف( 

 پرخاشگری و نزاع نتیجه کنترل نکردن  ............... است.ب( 

 ................................. بودندآل بویه پیرو مذهب  ج( 

 .رفتنددو ایستگاه مهم تجاری بر سر راه جنوب به شمال شبه جزیره عربستان ................... و ................... به شمار مید( 

 .............................. پناه بردند .پس از تحریم پیامبر و یارانش به یکی از دره های اطراف مکه به نام  ه( 

 در زمان خالفت ................. بخش اعظم ایران به دست اعراب مسلمان فتح شد . و( 
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3 

 جمهوری است؟ استیاز مراحل ر کیکدام  انگریب ریهر کدام از اخبار ز

 سیو رئ نگهبان مجلس، اعضای شورای ندگانیبا حضور نما یدر مجلس شورای اسالم یدکتر روحان ی( صبح امروز در مراسمالف

 )........................................ ( انجام دهد. یخود را به درست فیکرد که وظا ادیسوگند  میقرآن کر شگاهیدر پ هییقوه قضا

 شانیحکم ا یمراسم یجمهور ط سیبه عنوان رئ یجمهوری و انتخاب دکتر روحان استیشمارش آراء انتخابات ر انی( پس از پاب

 امضا شد. )...................................... ( یبرای شروع به کار توسط رهبر معظم انقالب اسالم
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4 

 .جاهای خالی را پر کنید

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

 .شماره داوطلب: ..............................
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 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران...... اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 
 دانش واحد مرزداراندبیرستان غیردولتی پسرانه سرای 

 9398 -99سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 مطالعات اجتماعینام درس: 

 انبارلو نام دبیر:
 12/21/2931 امتحان:  تاریخ

 صبح 1: 11  ساعت امتحان:
 دقیقه 60 مدت امتحان :
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 بودند؟ یچه کسان و انصار نیمهاجر
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 فرهنگ عمومی چیست؟های ارتباط جمعی( بر تأثیر وسایل ارتباط جمعی )رسانه

 

  

 

1 

5 

 مورد( 3) ؟ دهیم انجام باید کارهایی چه هستیم عصبانی کسی دست از ما وقتی
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 گیرند؟می قرار اجتماعی هایآسیب معرض در بیشتر افراد نوجوانی یدوره دلیل چه به
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 کنند:یم یچگونه با هم همکار ریدولت و مجلس در موارد ز

 :حهیال-

 

 :ضاحیاست-
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 :دیپاسخ ده ریبه سواالت ز یارتباط جمع یهادر خصوص رسانه

 ...............................................            ................       ........................: ............................رسانه ها  ی( اثرات منف الف

 ..................استفاده از رسانه ها : ..................................................      ............................................... دی(فواب

1 

11 

 معلول                                                                            ها: کامل کنید:        علت

1- 

2- 

3- 

4- 

 

 

2 

12 

 .مهمترین ویژگی ها ودستاوردهای حکومت علی ) ع( را بنویسید؟ یک مورد را به اختیار به طور کامل توضیح دهید
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 .کنید مقایسه تعاونی غیر هایشرکت با توضیح داده ورا تعاونی هایشرکتهای دالیل، هدف و ویژگی

 

 

 

 

 

1 

امپراتوری ساسانیان سقوط 

کرد واعراب مسلمان، ایران 

 را فتح کردند

http://tizland.ir/
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 .بزنید مثال کنید مقایسه حقوقی دعاوی با را کیفری دعاوی

 

 

 

 

1 

17 
 جدول زیر را کامل کنید.

 امویان عباسیان طاهریان سامانیان نام سلسله ها و حکومت ها

      موسس

1 

16 

 اقدامات منصور عباسی را بنویسید ؟ 
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 اوضاع ایران در دوره خالفت امویان )بنی امیه( چگونه بود ؟ 

 

 

 

 

 

 

1 

18 

امبر و واکنش پی چه تصمیمی گرفتندو ناامیدی آنان از دست برداشتن ایشان از عقاید خود  سران مشرکین پس از پاسخ پیامبر 

 ؟ چه بود

 

 

 

 

 

1 
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 ؟ ای چه اقدامی انجام دادبرای از بین بردن تعصبات قومی و قبیلهپیامبر 
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 به طور کامل توضیح دهید؟ ؟اتفاق افتاد چه ماجراییی بنی ساعده سقیفهدر منطقه 

  

 

 

 

 

1 
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  ؟ بنویسید را لیث یعقوب اقدامات و ؟ بود چگونه عباسی خلفای با صفّاریان روابط
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 ( د4 ( الف( 3( ج(  2( ج(  1 1

 عمرو( ابوطالب  شعب د( مکه و یثرب ه( شیعه  ج(   خشمالف( خسروپرویز  ب(  2

 الف( تحلیف ب( تنفیذ 3

 شوند.وقتی دیگران از ما ناراحت می از راست گیرنده و فرستنده. درامدها و هزینه ها. پرخاشگری 4

5 

یاری كردند انصار )یاری  در تاریخ اسالم به گروهی از ساكنان مدینه كه با پیامبر)ص( پیمان بستند و آن حضرت را

 گروه دیگری از مسلمانان كه اموال و دارایی خود را رها نمودند و از مکه به مدینه رفتند ، به كنندگان( می گویند .

 مهاجرین )هجرت كنندگان( معروف هستند .

6 

ا هآن .ذارندگمی افراد هویت و زندگی سبك بر زیادی تأثیر ، جمعی ارتباط هایامروزه صاحب نظران معتقدند كه رسانه

های خاصی فکر كنند و یا وقایع را همان طور توانند موجب شوند كه مردم به شیوهها میكنند كه رسانهچنین بحث می

این اثرات ممکن است . گذارندها اثر میها روی باورها و افکار انسانبه عبارت دیگر رسانه. خواهند ببینندها میآن كه

 .مثبت یا منفی باشند

7 

 – بشماریم ده تا یك از و بکشیم عمیق های نفس –آرام كنیم  به خدا پناه ببریم و با گفتن ذكر و نام و یاد خدا خود را

آرام كردن خود از گفت و گو و مشورت با  برای – كنیم ترك را كننده ناراحت محیط ، كنیم آرام را خود توانیم نمی اگر

 بزرگ تر ها كمك بگیریم .

8 
 ی روحیه است ممکن و ترند حساس افراد آید می وجود به بلوغ دوران در كه خصوصیاتی برخی دلیل به دوره این در

 .بگیرند قرار اجتماعی هایآسیب معرض در بیشتر كه شود باعث هاآن كنجکاوی و هیجانی

9 
 كنددولت الیحه بودجه را تنطیم میکند و مجلس آن را تصویب می

 مجلس می تواند وزرا و رئیس جمهور را استیضاح كند

11 

ه تأثیر این صحناینترنت می شود و افراد تحت  امروزه بخش زیادی از وقت مردم صرف تماشای تلویزیون یا استفده از -1

بندوباری های اخالقی را در  ها روش های خشونت آمیز را به كار ببرند و یا برخی پایگاه های اینترنتی ممکن است ، بی

. صرفه جویی در وقت و آگهی های بازرگانی است كه مصرف گرایی را در جامعه تشویق می كند -2كاربران ترویج كنند 

 هزینه

11 

 شورش. 2 شد. بیشتر ، ساسانی دربار درون در دشمنی و رقابت ، رسید قتل به خود پسر دست به خسروپرویز .وقتی1

 داده كاهش را آنان جنگی توان و كرده تضعیف را سپاهیان روحیه سیاسی، رقابت در آنها های دخالت و فرماندهان های

 حکومت از سنگین های مالیات و اجتماعی های تبعیض و عدالتی بی طبقاتی، نظام جود و دلیل به مردم. 3. بود

 و قحطی -5 رفت بین از حاصلخیز مزارع و ها زمین فرات و دجله رودهای طغیان اثر بر. 4 بودند ناراضی ساسانیان

 كرد بدتر را اوضاع وبا و طاعون هایبیماری شیوع

12 

مدارا با  -4برگزیدن افراد صالح به حکومت والیات  -3تأكید بر عدالت  .2 ساده زیستی و مقابله با اشرافی گری-1

 مخالفان

كردو از انتقادهای آنان ناراحت و خشمگین نمیشد و حتی سهمشان از بیت المال نیز امام علی )ع( با مخالفان مدارا می

 پرداخت.می

13 
بر طبق تعاونی ها ، در فعالیتی  هم جمع شوند وهرگاه گروهی از مردم برای رفع نیازهای معیشتی و شغلی خود دور 

و هر یك  سرمایه گذاری و همکاری كنند و در سود وزیان آن شریك شوند ، در واقع یك شركت تعاونی تأسیس كرده اند

 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
 98-99سال تحصیلي  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید

 مطالعات اجتماعينام درس: 

 انبارلونام دبیر: 

 12/21/2998 تاریخ امتحان:

 صبح  8 ساعت امتحان:

 دقیقه 01مدت امتحان: 

http://tizland.ir/


اعضا از بین خود  عضو رسمیت پیدا می كند . 7هر شركت تعاونی حداقل با  از آنها را عضو شركت تعاونی می نامند .

مدیره ای را انتخاب می كنند . همه اعضای شركت تعاونی در تصمیم گیری ها مشاركت می كنند و رأی می دهند هیئت 

كس با هر مقدار سرمایه )سهم( عضو شود ، یك حق رأی  .در شركت های تعاونی همه افراد با هم برابر هستند یعنی هر

قدرت بیشتری در تصمیم گیری ها  و سهامش بیشتر استدارد . در حالی كه در شركت های غیر تعاونی ، هركس سرمایه 

مشترك تالش می كنند . هدف شركت  در شركت های تعاونی ، گروهی از افراد به طور داوطلبانه برای یك هدف دارد .

 وكه از همکاری  های تعاونی معموالً حل مشکالت اقتصادی و ایجاد رفاه و زندگی بهتر برای اعضای آن است و منافعی نیز

 .فعالیت گروهی )جمع( حاصل می شود، به طور عادالنه بین همه اعضا توزیع می شود

14 

كند. مانند فردی كه در می مربوط به اعمالی است كه دادگاه برای فردی كه مرتکب جرمی شده است، مجازات تعیین

 و منزل شخصی اش طبابت می كندكند. یا فردی كه در مغازه با مشتری دیگر شروع به توهین و فحاشی و تهدید می

 مربوط به اعمالی است كه دادگاه مجازاتی تعیین نمیکند بلکه افراد را ملزم می كند كه . مجوز نظام پزشکی ندارد

تکالیفشان را انجام دهند یا حقوق قانونی دیگران را بدهند . مانند فردی كه در هنگام ساختمان سازی به طور ناخواسته 

 مسایه مجاور را با لودر خراب كرده است .ه قسمتی از خانه

 . معاویه -4سفاح  -3 طاهر ذولیمینین -2 امیر اسماعیل سامانی -1 15

16 
به قتل رساندن  3- به شهادت رساندن امامان شیعه -2شهر بغداد را بنا كرد و آن را مركز خالفت عباسیان قرار داد  -1

 ابومسلم خراسانی

17 

و حس ِّ انتقام جویی در میان قبایل مختلف عرب شده بود و جنگ و خونریزی های  كینه بروزتعصب قبیله ای موجب 

نیازهای زندگی نیز عامل دیگری برای گسترش درگیری های  سایر پیاپی را به دنبال داشت . از سوی دیگر كمبود غذا و

 قبیله ای و رواج غارتگری بود

18 

سران قبایل عرب ، بر بیشتر والیات ایران حکومت  اشراف و -2ظلم بنا نهادند امویان حکومت خود را بر پایه خشم و  -1

تر از سایر اقوام می  شریف سب خود ، فخر فروشی می كردند و قوم عرب را برتر وبنی امیه به قوم و نَ -3كردند می 

 مقام ایرانیان اجازه نداشتند -5اقوام غیر عرب از جمله ایران ا ین مورد تحقر ی و توهین قرار می گرفتند  -4پنداشتند 

 سپاه را عهده دار شوند .ماندهی ای مهم مانند حکومت والیات یا فرو منصب ه

 

19 

مسلمانان ساكن مدینه یعنی مهاجرین و انصار از قبایل مختلف بودند. بعضی از این قبایل در گذشته نسبت به هم كینه و 

محبت و دوستی بین مسلمانان، آنها را دو به دو با یکدیگر برادر اعالم  دشمنی شدیدی داشتند . پیامبر به منظور ایجاد

 كرد .این كار در جهت ایجاد امت اسالمی بود. پیامبر، حضرت علی )ع( را به برادری خود برگزید.

21 

مهاجرین در تعدادی از انصار و  پس از رحلت پیامبر در حالی كه علی)ع( و شماری از اصحاب مشغول خاك سپاری بودند

یت پیامبر وص سقیفه بنی ساعده گرد آمدند و در باره جانشینی پیامبر به گفتگو پرداختند . هر دوگروه با نادیده گرفتن

توجه به اینکه از گذشته میان انصار رقابت با  در غدیر خم مدعی بودند كه خالفت و جانشینی رسول خدا حق آنان است .

ابوبکر كه یکی از مهاجرین كهنسال بود بیعت كردند و بدین  حاضران در سقیفه ، باو اختالف وجود داشت . جمعی از 

 ترتیب وی به عنوان خلیفه اول شناخته شد

21 

 به ، برانداخت را طاهریان حکومت آنکه بر عالوه صفاری لیث یعقوب بود خصمانه ، عباسی خالفت با صفاریان روابط

 این جبران فکر در او . خورد شکست خلیفه سپاه از اما ، كند تصرف را بغداد داشت قصد و كرد لشکركشی عراق

 . نداد وی به خلیفه با را دیگر جنگی فرصت مرگ و بیماری اما بود شکست

 

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره22جمع بارم :

http://tizland.ir/
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