
 

 

 

 

 

 
 

 

 نمره به عدد:                نمره به حروف:           نمره تجدید نظر به عدد:             نمره به حروف:          
 محل مهر و امضاء مدیر

 نام دبیر:                      تاریخ و امضاء: نام دبیر:                                    تاریخ و امضاء:

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

 جاهای خالی زیر را با کلمات مناسب کامل کنید. 1

 الف( ریاست قوه .............................. بر عهده رئیس جمهور است.

 مدت ............. سال مردم را به صورت فردی و پنهانی به دین اسالم دعوت کرد.ب(رسول خدا به 

 ج( پس از رحلت پیامبر تعدادی از انصار و مهاجر در محلی به نام ................ گرد آمدند و درباره جانشینی پیامبر صحبت کردند.

 لرشید منصب وزارت را به عهده داشت، خاندان ................. بود.یکی از خاندان های مشهور ایرانی که در زمان خالفت هارون ا د(

 .یکی از نویسندگان و مترجمان ایرانی به نام ..................... کتاب های تاریخ پادشاهان را از زبان  پهلوی به عربی ترجمه می کرد ل(

 خالفت عباسی رابطه خصمانه ای داشت.................... نام داشت که با  موسس سلسله صفاریان، م(

3 

 با توجه به جمالت زیر یکی از دو گزینه داخل پرانتز را انتخاب نمایید. 2

 تحلیف( می گویند. –پس از آنکه رئیس جمهور با رای مردم انتخاب شد و حکم او توسط رهبر امضا شد به این کار)تنفیذ  الف(

 قوه قضاییه( است. –تنظیم الیحه درباره امور مختلف جامعه از وظایف ) دولت  ب(

 سال( انتخاب می شود.5 –سال 4رئیس قوه قضائیه از سوی رهبر و به مدت )  ج(

 کیفری( محسوب می شود و مجازات زندان دارد. –غصب عنوان و فحاشی جز دعاوی و اختالفات) حقوقی  د(

 نهاوند( توسط اعراب کشته شد و تیسفون پایتخت ایران فتح شد. –رستم فرخزاد فرمانده سپاه ایران در نبرد) قادسیه  ل(

 عباسیان( قیام کردند و آنها را شکست دادند. –ایرانیان مسلمان به رهبری ابومسلم خراسانی علیه حکومت ) امویان  م(

3 

 کنید.درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص  3

 پدر و مادر حق قانونی دارند تا زمانی ه فرزندانشان مستقل نشده اند بر فعالیت آنها نظارت دقیق داشته باشند. الف(

 پیامبر پیمان برادری را به منظور ایجاد محبت بین مسلمانان و یهودیان بست. ب(

 اورزی رونق داشت.در عربستان در مناطقی که از آب برخوردار بودند مانند یمن و یثرب، کش ج(

 عثمان خلیفه سوم توسط شورایی که ابوبکر تعیین کرده بود به خالفت رسید. د(

 حکومت علویان طبرستان مانند آل بویه پیرو مذهب سنی بودند. ل(

 پس از ورود اسالم به ایران، فرمان و نامه های اداری به زبان عربی نوشته می شد. م(

3 

 3از 1صفحه ی 

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

 هشتم مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 3 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 رسالتدبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 1398 -99سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 مطالعات اجتماعینام درس: 

 نگار اسالمیان نام دبیر:

 / عصرصبح 08:00  ساعت امتحان:

 دقیقه 60مدت امتحان : 
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 اصطالحات زیر را توضیح دهید.واژگان و  4

 مالیات: الف(

 

 

 بلوغ: ب(

 

 

 بازخورد: ج(

 

 

 انصار: د(

 

 

2 

 با توجه به جمالت زیر کلمه مناسب را از داخل پرانتز انتخاب کنید و در مقابل هر عبارت بنویسید. 5

 عمرو عاص( –ابن زیاد  –سلمان فارسی  –مسلم بن عقیل  –مالک اشتر  –ابوبکر  –یاسر  –) عمر                

 در جنگ خندق به پیامبر پیشنهاد کندن خندق جهت شیوه دفاعی شهر را داد. الف(

 فتوحات از زمان اواخر خالفت او آغاز شد. ب(

 او یکی از نخستین شهدای راه اسالم است. ج(

 امام حسین برای بررسی اوضاع کوفه او را به عنوان نماینده ی خود به کوفه فرستاد. د(

2 

 مورد را نام ببرید. 4تعاون و همکاری به چه شکل هایی می توان انجام داد؟  6

 

 

1 

 انفاق به چه معناست؟ 7

 
1 

 هایی دارند؟ گیری چه تفاوت گیری و رای های غیر تعاونی در تصمیم های تعاونی با شرکت شرکت 8
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 مورد از وظایف شهروندان در مقابل دولت رانام ببرید. 4 9

 

 

1 

 3از 2صفحه ی 
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 نمره 20جمع بارم : 

 مورد از علل گرایش افراد به مواد مخدر را بیان کنید. 2 10
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 مورد را بنوسید. 4دانش آموزان هنگام استفاده از اینترنت باید به چه مواردی توجه کند؟  11
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 ذکر کنید. دادند را خلیفه اول انجام می3مورد از اقداماتی را که امام علی)ع( در زمان خالفت  4 12
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 مورد از علل و عواملی که سبب ضعف و سقوط حکومت ساسانیان شد را بیان کنید. 4 13
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 3از 3صفحه ی 
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

1 
 برمکیان    د(                 سقیفه   ج(                  سال   3 ب(               الف( مجریه   

 م( یعقوب لیث صفاری            ل( روزبه ایرانی 

2 
 د( کیفری                  سال    5 ج(                   دولت    ب(               تنفیذ    الف(

 م(  امویان               ل( قادسیه   

3 
 د(غلط                    ج(صحیح                         ب(غلط                الف( صحیح   

 م( صحیح                 ل( غلط   

4 

 الف( مالیات پولی است که افراد بر طبق قانون به دولت می دهند تا در جهت اداره کشور هزینه شود.

 سال نوجوانان دچار تغییرات جسمانی و روحی می شوند که به آن دوره بلوغ می گویند. 18تا  12دوره سنی ب( در 

 اگر گیرنده به فرستنده پیامی را بفرستد و او را متوجه کند که معنی پیام را دریافت کرده است به این عمل بازخورد می گویند.ج(

 پیمان بستند تا آن حضرت را یاری کنند انصار می گویند.د(به گروهی از مردم مدینه که با پیامبر 

5 

 الف( سلمان فارسی  

 ابوبکر    ب(

 یاسر    ج(

 مسلم بن عقیلد( 

 اظهار دوستی و محبت، همدلی و خوشحال کردن، هدیه دادن، قرض دادن و .... 6

 کار انفاق می گویند. هرگاه کسی از وقت و دانش و توانایی و مال خود به دیگری کمک اکند به این 7

8 
در شرکت تعاونی همه افراد با هم برابر هستند یعنی هرکس با هر مقدرا سهم حق یک رای دارد و در شرکت غیرتعاونی هرکس 

 سهمش بیشتر قدرت بیشتری در تصمیم گیری ها دارد.

 شور دفاع کند، مالیات بپردازد.به قوانین احترام بگذارد، با دولت همکاری صمیمانه داشته باشد، هنگام جنگ از ک 9

10 
بعضی برای فرار از مشکالت به این سمت کشیده می شوند. برخی جرات و مهارت نه گفتن را ندارند و فریب می خورند و برخی از 

 روی کنجکاوی و خودنمایی و اینکه نشان دهند دیگر بزرگ شده اند روی به مواد مخدر می آورند.

11 
اینترنت وجود دارد صحیح نیستند. عکس و فیلم خانوادگی خود را هرگز وارد اینترنت نکنیم.رمز عبور بانکی خود همه اطالعاتی که در 

 را فاش نکنیم و اعتیاد به بازی رایانه و اینترنت پیدا نکنیم و فقط ساعت مشخصی به این کار اختصاص دهیم.

 ادانی شهرها و...تریبیت شاگردان، تفسیر قرآن، احداث نخلستان،عمران و آب 12

 شیوع وبا و طاعون،طغیان دجله و فرات،شورش فرماندهان،مالیات های سنگین شورش فرماندهان 13

 امضاء:    نگار اسالمیان 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
 98-99سال تحصيلی  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کليد

 مطالعات اجتماعی هشتم نام درس:

 نگار اسالمياننام دبير: 

 / عصرصبح08:00 ساعت امتحان:

 دقیقه 60مدت امتحان: 
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