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 محل مهر و امضاء مدیر

 تاریخ و امضاء:              نام دبیر:            تاریخ و امضاء:  تاج محمدی    نام دبیر:

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

1 

 . دیرا انتخاب کن حیصح نهیگز

 حداقل چند عضو داشته باشند؟ دیبا یتعاون یها شرکت( 1

 1۱( د                               ۸( ج                           ۷( ب                    ۵( الف

 .... یعنی گریکدیرساندن به  یاری( 2

 ی( همدلد                         ( تعاونج                  ( موقوفهب               ( وقفالف

1 

2 

 . دیو غلط را مشخص کن حیصح

 که ساختند بگذارند. ینام دلخواهشان را بر مدرسه ا توانندیمدرسه ساز م نیری( خالف

 همه افراد با هم برابر هستند. ی( در تعاونب

 .شودیقوه اداره م ۴توسط  یاسالم ی( حکومت جمهورج

 آن بر عهده دولت است. بیبر عهده مجلس و تصو حهیال می( تنظد

2 

3 

 .دیرا پر کن یخال یجا

 به نام ........... آمده است. یدخل و خرج دولت در سند ینیب شی( پالف

 .ندیگویرا ............ م یدر دوره نوجوان یجسمان راتیی( تغب

 وابسته به دولت است. سازمانهای و دولت همان( قوه ........... ج

 جمهور در مجلس .............. نام دارد. سیی( مراسم سوگند خوردن رد

2 

۴ 

 م؟یچه کار کن دیبا میهست یعصبان یاز کس یوقت

 

 

 

  

1 

۵ 

 .دیده حیدارند؟ با مثال توض یچه تفاوت یو حقوق یفریک یدعاو

 

 

 

 

1 

6 

 ست؟یرسانه چ

 

 

1 

 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 

 سعادت آبادسرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 9398 -99سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 مطالعات اجتماعینام درس: 

 تاج محمدییاشار   نام دبیر:

 / عصرصبح 8:  03  ساعت امتحان:

 دقیقه 03مدت امتحان : 

http://tizland.ir/


 نمره 23جمع بارم:                                                                                                                                             

۷ 

 داشت؟ یچه سرنوشت یپس از ورود اسالم یزبان فارس

 

 

 

2 

۸ 

 دارند؟ یچه تفاوت هیغزوه و سر

 

 

 

1 

9 

 داشتند؟ ییهایژگیو چه و کردندیم یچگونه زندگ تیاعراب جاهل

 

 

 

1 

1۱ 

 داشت؟ یجیو چه نتا رخ داد ییچه جنگ ها یدر دوران حکومت امام عل

 

 

 

 

2 

11 

 داشت؟ یجیبود و چه نتا یچه کسان انیم هینبرد نهاوند و قادس

 

 

 

 

 

2 

12 

 داشتند؟ یبودند و چه سرنوشت یچه کسان انیبرمک

 

 

 

 

 

2 

13 

 شدند؟ سیتاس یاند و توسط چه کسانکدام بیپس از اسالم به ترت یرانیا یسلسله ها نیاول
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 2از 2صفحه 

http://tizland.ir/


 

 

 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         تصحيح راهنمای ردیف

 عضو          ب( تعاون ۷الف(  9

 الف( درست    ب( درست    ج( غلط   د( غلط 2

 بودجه         ب( بلوغ      ج( قوه مجریه       د( تحلیفالف(  3

4 

 تی. با رعامیتا ده بشمار کیو از  میبکش قیعم ی. نفس هامیخدا خود را آرام کن ادیو با گفتن ذکر و نام و  میبه خدا پناه ببر

 طیمح م،یخود را آرام کن میتوان ینم. اگر میکن انیخود را مؤدبانه و آرام ب تیکه در باال گفته شد، علت عصبان یسه قاعده ا

 میریآرام کردن خود از گفت وگو و مشورت با بزرگ ترها کمک بگ یم. برایناراحت کننده را ترک کن

5 

 کند. یم نییشده است، مجازات تع یکه مرتکب جرم یفرد یدادگاه برااست که  ی: مربوط به اعمالیفریک

نجام دهند را ا فشانیکند که تکال یکند بلکه افراد را ملزم م ینم نییتع یکه دادگاه مجازاتاست  ی: مربوط به اعمالیحقوق

 .را بدهند گرانید یحقوق قانون ای

 است.  رسانه کیزبان  ،یارتباط کالم کیمنتقل کند، رسانه نام دارد. در  رندهیرا از فرستنده به گ یامیکه پ یا لهیهر وس 6

7 

خود را به  یکتاب ها زیشد و دانشمندان ن ینوشته م یبه زبان عرب یادار ینامه ها تهاتا مد رانیاسالم به اپس از ورود 

 ،یانریبه فرهنگ و زبان ا انیو سامان انیصفار یحکومت ها عالقه جهیبه بعد، در نت ینوشتند. از قرن سوم هجر یم یعرب

  زین یاشعار خود را سرود. فردوس ان،یسامان تیو حما قیبا تشو یپدر شعر فارس ،یآغاز شد. رودک یفارس اتیرونق ادب

 .سرودن شاهنامه را آغاز کرد

 غزوه: جنگ هایی که پیامبر حضور داشته است. سریه: جنگ هایی که پیامبر حضور نداشته است. 8

9 

 زیساکنان شهرها ن یکردند. حت یم یزندگ یا لهیدادند. آنان به شکل قب یم لیالعرب را قوم عرب تشک رةیساکنان جز

عرب، پراکنده و فاقد حکومت  لیقبا شتریظهور اسالم ب  خود را حفظ کرده بودند. در آستانه یا لهیقب خوی و یوابستگ

از داشتن فرزند دختر  یمردان حت یبرخوردار بودند و برخ ینییپا تیزنان اغلب از مقام و موقع تجاهلی دوران دربودند.. 

ست، ا یحق با چه کس نکهیتوجه به ا ی. آنان بداشتند و کورکورانه دشدی تعصب  یکردند. اعراب جاهل یم احساس حقارت

و حس انتقام  هنیموجب بروز ک یا لهیکردند.تعصب قب یم یبانیدفاع و پشت لیقبا گرید به خودشان نسبت لهیقب یاز اعضا

کمبود غذا و  گرید یرا به دنبال داشت. از سو یاپیپ یها یزیمختلف عرب شده بود وجنگ و خونر لیقبا انیدر م ییجو

 بود. یو رواج غارت گر یا لهیقب یها یریگسترش درگ یبرا یگریعامل د زین یزندگ یازهاین ریسا

91 

 جنگ های جمل و صفین و نهروان 

شکنان و  عتیب حتیابتدا با نص دیمسلمانان نداشت، کوش انیم یزیبه جنگ و خونر یلیگونه تما چیه یاز آنجا که امام عل

ِرا  شکنان  عتیاقدام به جنگ کردند. امام در جنگ جمل ب انیکند، اما شورش یریاتمام حجت با آنان از جنگ جلوگ

 ی امام علی شد.روزیعمروعاص مانع پ رنگیلحظات، ن نیرفت اما در آخر هیبا سپاه معاو در صفین به جنگ شکست داد.

99 

، جنگ نیشکست خورد. در ا «هیقادس»در نبرد  یارتش ساسان این جنگ ها میان سپاه ساسانی و سپاه مسلمانان رخ داد. 

اعراب  ریسخبه ت اریبا غنائم بس انیساسان تختیپا سفونیبعد ت یکشته شد و مدت یرستم فرخ زاد، فرمانده سپاه ساسان

د، وارد ش یارتش ساسان کریبر پ یینها همدان( رخ داد، ضربه یکی)در نزد« نهاوند»که در  نبردی در بعد، سال چند  درآمد.

کند.  یمقابله با اعراب مسلمان گردآور یرا برا ینتوانست سپاه گرید ،یپادشاه ساسان نیسوم، آخر زدگردیکه  یطوربه 

 به تصرف اعراب درآمدند. ،یگریاز د سپ یکی ران،یا اتیپس از جنگ نهاوند، شهرها و وال

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 پسرانه سرای دانش واحد سعادت آباد دولتیغیر  دبیرستان

 98-99سال تحصيلی  سؤاالت پایان ترم نوبت اول کليد

 مطالعات اجتماعینام درس: 

 محمدی تاجیاشار  نام دبير:

 / عصرصبح  8:31ساعت امتحان: 

 دقیقه 61مدت امتحان: 

http://tizland.ir/
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شدند  اتیخاندان در زمان خالفت هارون، عهده دار وزارت و حکومت وال نیبودند. ا یرانیمشهور ا یاز خاندان ها انیرمکب

 دننک یناگهان بر آنان خشم گرفت و دستور داد آنها را از قدرت برکنار و زندان فهیو نفوذ و قدرت فراوان کسب کردند. خل

 و به قتل برسانند.

 آل بویه –صفاریان توسط یعقوب لیث  –سامانیان توسط امیر اسماعیل سامانی  -توسط طاهر ذوالیمینین طاهریان 93

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره21جمع بارم :

http://tizland.ir/
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