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ف
ردی

 

بارم سؤاالت
 

 .کنید تکمیل مناسب کلمات با زیر جمالت در را خالی جای 1

 .که یکی ازمهاجرین کهنسال بود، بیعت کردند........... جمعی از حاضران در سقیفه، با پس از رحلت پیامبر)ص(الف( 

بود، نقش به معاویه پیوسته ... ..............یافتن به حکومت  افراد بود؛ او که به طمع دست عمروعاص یکی از اینب( 

 .مهمی در جلوگیری از شکست معاویه در جنگ صفین داشت

 ............. است. بر طبق قانون، نگهداری و مخفی نمودن، مصرف و واردات و صادرات مواد مخدرج( 
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 ای زیر پاسخ دهید.سواالت چهارگزینه به 2

 نام دارد؟دهد چه ت از خود نشان میهرکس در مواقع عصبانیکه طبیعی  احساس -1

 خشم و عصبانیت( د فحاشی و افترا           ( ج                        استرس( بپرخاشگری          ( الف

 پرخاشگری و نزاع نتیجه کدام یک از عوامل زیر است؟ -2

 ج( کنترل نکردن خشم    د( عدم تمرکز کافی     ب( عدم کنترل احساس               الف( اعتیاد   

1 

 سواالت صحیح و غلط:  3

 )  (ص)  (  غ    .شوندمینهمه کسانی که تابعیت دولت جمهوری اسالمی ایران را دارند،شهروند ایران محسوب الف( 

امضا و تنفیذ  رهبرمردم انتخاب شد، برای شروع به کار، حکم وی توسط  ءجمهور با حداکثر آراپس از آنکه رئیسب( 

 )  (ص)  (  غ                                                                                                                               .                   شودمی

 کنند، منصرف خدا رسول از پشتیبانی در را هاشم، بزرگ خاندان بنیعبدالمطلبمشرکان پس از آنکه نتوانستند ج( 

 )  (ص)  (  غ                                                                                                                   .روی آوردنددیگری  شیوه به
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 شود؟به چه اشکالی انجام می محله در تعاون 4

 

1 

 ؟شوندهای تعاونی چگونه تشکیل میشرکت 5

 

 

1 

 شرح دهید.تشکیل کابینه را  6

 

 

 

 

5/1 

 3از  1صفحۀ 

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

 پایه هشتم مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 3 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 11اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 حافظواحد  سرای دانش پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 7381 -89سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 اجتماعیمطالعات نام درس: 

 رضا قاسمی نام دبیر:

 / عصرصبح 00:  00  ساعت امتحان:

 دقیقه 00مدت امتحان : 
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ف
ردی

 

بارم سؤاالت
 

 را بنویسید. ترین وظایف دولت و رئیس جمهورمهمچهار مورد از 7

 

 

1 

 مورد(4چه اقداماتی باید انجام دهیم؟) هستیم عصبانیدیگران وقتی ما از دست  8
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 انواع دعاوی را با ذکر نمونه توضیح دهید. 9
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 بازخورد را تعریف کنید.رسانه و  11

 

 

 

1 

 کنند؟های علمی کمک میها چگونه به توسعه و پیشرفت فعالیترسانه 11
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 چه نظری دارند؟جمعی  های ارتباطصاحب نظران درباره اثرات منفی رسانه 12

 

 

 

1 

 بود؟ چگونه اوضاع و شرایط اجتماعی و فرهنگی مردم عربستان در دوران پیش از بعثت 13
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 نمره 10جمع بارم : 
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ردی

 

بارم سؤاالت
 

 رانام ببرید. )ع(ها و دستاوردهای حکومت امام علیویژگیچهار مورد از  14
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 چگونه صورت گرفت؟ و سقوط ساسانیان توسط اعراب فتح ایران 15
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 های طاهریان و سامانیان با خلفای عباسی چگونه بود؟ توضیح دهید.روابط سلسله 16
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 جرم ج(                مصر ب(           ابوبکرالف(  1

 ج -2                      د -1 2

 غ ج(                 ص ب(                   غالف(  3

کنند، عالوه بر ایجاد صمیمیت و همبستگی، موجب میشود که زندگی می محله همدلی و همکاری بین افرادی که در یک 4

در دین اسالم به محبت و توجه به همسایه سفارش بسیار شده است. عیادت از همسایه بیمار،  .کارها بهتر پیش برود

ه و مراقبت از به همسایه جدیدی که به محلّه نقل مکان نموده، همکاری در نظافت و پاکیزگی محل کمک و خوشامدگویی

 .های تعاون در محله استها یا مراسم مختلف از جلوهاموال عمومی و همکاری درجشن

های تعاونی کنند. هدف شرکتهای تعاونی، گروهی از افراد به طور داوطلبانه برای یک هدف مشترک تالش میدر شرکت 5

معموالً حل مشکالت اقتصادی و ایجاد رفاه و زندگی بهتر برای اعضای آن است و منافعی نیز که از همکاری و فعالیت 

 .شودشود، به طور برابر و یکسان بین همه اعضا، توزیع میحاصل می (جمع)گروهی 

 شود. رئیسهور، معاونان و وزیران تشکیل میرئیس جمهور برای خود معاونانی انتخاب میکند. هیئت دولت از رئیس جم 6

کند. هر وزیر در برابر نمایندگان ملت عنوان وزیر انتخاب و به مجلس معرفی می جمهور در شروع کار خود، افرادی را به

درباره کنند. و وزارت، اظهارنظر می برای او صالحیتدهد. سپس نمایندگان درباره های خود را ارائه میدر مجلس، برنامه

عنوان  تواند بهدرصورتی که اکثریت نمایندگان مجلس به وزیری رأی اعتماد بدهند، او می د.شوگیری میهر وزیر رأی

 .وزیر، کارخود را شروع کند

کند، وظایف و اختیارات دیگری نیز دارد؛ رئیس جمهور عالوه بر آنکه وزیران را هدایت و بین آنها هماهنگی ایجاد می 7

سفیران کشور ما و  استوارنامه امضای شود،مثال، امضای قراردادهایی که بین ایران و کشورهای دیگر بسته میبرای 

پس از تصویب ) های دولتی واجرای قوانین و مصوبات مجلسپذیرش استوارنامه سفیران سایر کشورها، اعطای نشان

 .از وظایف مهم دولت است (مجلس شورای اسالمی

 های عمیق بکشیم و از یک تا دهنفس .بریم و با گفتن ذکر و نام و یادخدا خود را آرام کنیمبه خدا پناه ب 8

کننده را ترک  ناراحت توانیم خود را آرام کنیم، محیطاگر نمی. بیان کنیم علت عصبانیت خود را مؤدبانه و آرام .بشماریم

 .بگیریموگو ومشورت با بزرگترها کمک  برای آرام کردن خود از گفت .کنیم

تعیین  که دادگاه برای فردی که مرتکب جرمی شده است، مجازات مربوط به اعمالی است :کیفری )اختالفات( دعاوی 9

 کند که کند بلکه افراد را ملزم میمربوط به اعمالی استکه دادگاه مجازاتی تعیین نمی :حقوقی)اختالفات(دعاوی .کندمی

 .حقوق قانونی دیگران را بدهندتکالیفشان را انجام دهند یا 

 ست.ارتباط کالمی، زبان یک رسانه ا ای که پیامی را از فرستنده به گیرنده منتقل کند، رسانه نام دارد. در یکهر وسیله 11

 اگر گیرنده نیز به فرستنده پیامی بفرستد و او را متوجه کند که معنی پیام را دریافت کرده به این عمل بازخورد

 .گویندمی

المعارف یا پیداکردن مطلبی در چند کتاب، وقت ةوجوی معنی یک لغت در کتاب دایرگاهی ممکن است برای جست 11

توان مطلب مورد نظر را از میان هزاران راحتی و سرعت می جو در اینترنت بهادی صرف کنیم، در حالی که با جستزی

 .های الکترونیک در کارهای تحقیقی از مزایای اینترنت استها و کتابخانهاستفاده از دانشنامه. کتاب پیدا نمود

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 11ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 پسرانه سرای دانش واحد حافظ دولتیغیر  دبیرستان
 

 89-88سال تحصيلی  سؤاالت پایان ترم نوبت اول کليد

 مطالعات اجتماعینام درس: 

 رضا قاسمینام دبير: 

 / عصرصبح  09:00ساعت امتحان: 
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شود. در گویند امروزه بخش زیادی از وقت مردم جهان صرف تماشای تلویزیون یا استفاده از اینترنت میبعضی از آنها می 12

 حال حل کردن مسائل بهها کمتر انسانها را در شود. در این فیلمها زد و خورد و خشونت به نمایش گذاشته میاغلب فیلم

ها قرار بگیرند  این صحنه خصوص نوجوانان ممکن است تحت تأثیر دهند. بسیاری از افراد و به آمیز نشان می طور صلح

 اینترنتی ممکن است، بی بند و هایببرند؛ همچنین برخی از پایگاهآمیز را به کار  و در آینده، در زندگی روشهای خشونت

 ترویج دهد. ر کاربرانهای اخالقی را دباری

یاد  عصرجاهلیتای بود که از آن به گونه اوضاع و شرایط اجتماعی و فرهنگی مردم عربستان در دوران پیش از بعثت، به 13

های گوناگون پر کرده بودند. البته پرستیدند و کعبه، خانه خدا را از بت ها بت میدر آن زمان بیشتر عرب .شودمی

اعراب در دوران جاهلیت بهره  .های یهود، مسیح و زردشت بودند نیز پیرو حضرت ابراهیم و یا دینها گروهی از عرب

 بنویسند.  ند بخوانند وتوانستمی آنها از کمی عده و نداشتند دانش و علم از چندانی

 و مدارا با مخالفان. رگزیدن افراد صالح به حکومت والیاتب-تأکید بر عدالت-گریزیستی و مقابله با اشرافی ساده 14

ابوبکر خلیفه اول، فرمان حمله به مرزهای حکومت ساسانیان و امپراتوری روم شرقی را صادر کرد. اعراب مسلمان که  15

النّهرین )سواد( را تصرف کردند. در زمان خالفت عمر، بخش اعظم ایران روانه مرزهای ایران شده بودند، مناطقی از بین

ن فتح شد. وی در آغاز خالفتش، سپاه بزرگی را به سوی ایران فرستاد. ارتش ساسانی در نبرد دست اعراب مسلما به

اشت، شکست خورد. در این جنگ، رستم فرخ زاد، فرمانده د بیشتریاز سپاه مسلمانان که روحیه باالتر و انگیزه  قادسیه

 .بسیار به تسخیر اعراب درآمدساسانی کشته شد و مدتی بعد تیسفون پایتخت ساسانیان با غنائم  سپاه

 .شد منصوب خراسان حکومت به عباسی خلیفه مأمون فرمان به طاهریانبنیانگذار سلسله   طاهر ذوالیمینین 16

 روابطی سلسله دو این رسید، حکومت به عباسی خلیفه تأیید با نیز سامانیان، مؤسس سلسله  امیراسماعیل سامانی

لفا اظهار وفاداری و فرمانبری ها معموالً نسبت به خو امیران این سلسله کردند برقرار عباسیان خالفت با دوستانه

دادند نمایندگان خلیفه در امور قلمرو خود مستقل بودند و اجازه نمی کردند. البته طاهریان و سامانیان در اداره امورمی

 .داخلی آنان دخالت کنند

 امضاء:    رضا قاسمی نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره10جمع بارم :
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