نام درس :مطالعات اجتماعی

جمهوری اسالمی ایران

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

ادارهی کل آموزش و پرورش شهر تهران

مقطع و رشته :هشتم
نام پدر........................................... :
شماره داوطلب............................... :

ادارهی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  4تهران
دبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد رسالت
آزمون پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 1397 -98

تعداد صفحه سؤال 3 :صفحه

نمره تجدید نظر به عدد:

نمره به حروف:

نمره به عدد:

نمره به حروف:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

نام دبیر :نگار اسالمیان

تاریخ امتحان1397/10/10 :
ساعت امتحان 08 :00 :صبح /عصر
مدت امتحان  75 :دقیقه

ردیف

محل مهر و امضاء مدیر

1

بارم

سؤاالت
جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
الف) بر اساس قانون ،هر شرکت تعاونی حداقل با ……………… عضو ،میتواند رسمیت پیدا کند.
ب) ریاست قوه مجریه بر اساس قانون بر عهدهی ……………… است.
ج) پیامبر در جنگ خندق ،پیشنهاد ……………… را برای کندن خندق جهت شیوهی دفاع از شهر پذیرفت.

2/5

د) پیامبر و مسلمانان به شعب ابوطالب رفتند و به مدت ……………… سال در شرایط سختی در آنجا زندگی کردند.
هـ) لحظاتی پس از فوت پیامبر تعدادی از انصار و مهاجرین در محلـی بـه نـا ……………… گـرد هـآ آمدنـد تـا دربـارهی
جانشینی پیامبر با یکدیگر گفتگو کنند.
2

3

درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید.
الف) عمر خلیفه دو توسط شورایی که ابوبکر تعیین کرده بود به خالفت رسید.

ص غ

ب) پدر و مادر حق قانونی دارند تا همیشه بر فعالیت فرزندانشان نظارت دقیق داشته باشند

ص غ

ج) بر اساس قانون اساسی ،فحاشی و افترا مجازات زندان دارد و از دعاوی حقوقی محسوب میشود.

ص غ

د) یکی از اختیارات و وظایف رئیس جمهور ،امضای استوارنامهی سفیران کشور ما است.

ص غ

1

با توجه به عبارت داده شده ،یکی از دو گزینه زیر را انتخاب کنید.
الف) کسانی که برای ریاست جمهوری داوطلب میشوند ،صالحیتشان توسط(مجلس شورای اسالمی -شورای نگهبان) تائید
میشود.
ب) یکی از وظایف مهآ (دولت  -مجلس شورای اسالمی) تنظیآ الیحه بودجه است.
ج) حجاز از جمله مناطق کوهستانی واقع در (جنوب غربی  -غرب) عربستان است.

3

د) حکومت علویان طبرستان و آلبویه پیرو مذهب (سنی  -شیعه) بودند.
هـ) منصور خلیفه دو عباسی ،شهر (کوفه  -بغداد) را بنا کرد و آن را پایتخت عباسیان قرار داد.
) در تاریخ اسال به گروهی از ساکنان یثرب که با پیامبر پیمان بستند تا آن حضرت را یاری کنند( ،مهاجر  -انصار) میگویند.
4

با توجه به جمالت زیر ،کلمه مناسب هر عبارت را از جدول زیر انتخاب کرده و در مقابل آن بنویسید.
الف) نویسنده و مترجآ ایرانی که کتابهایی را در زمینه تاریخ پادشان از زبان پهلوی به عربی ترجمه کرده است) ………… (.
ب) سردار ایرانی که در خراسان علیه امویان قیا کرد و موفق شد آنها را شکست دهد)……………( .
ج) او حاکآ کوفه و مردی سنگدل و خونریز بود که مسلآ بن عقیل را دستگیر کرد و به شهادت رساند)……………( .
د) نخستین ایرانی که در مدینه به حضور حضرت محمد(ص) رسید و مسلمان شد)……………( .
سلمان فارسی  -سفّاح  -عمر و عاص  -عبیداهلل بن زیاد  -ابومسلم  -یاسر  -روزبه ایرانی
صفحهی  1از3
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1

بارم

ردیف

5

ادامهی سؤاالت
واژگان و اصطالحات زیر را توضیح دهید.
الف) انفاق:

ب) تنفیذ:

ج) بودجه:

2/5

د) مالیات:

هـ) بازخورد:

6

به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.
الف) نمونههایی از سازمان مرد نهاد و موسسات خیریه را نا ببرید؟ ( 2مورد)
0 /5

ب) شرکتهای تعاونی با شرکتهای غیرتعاونی در میزان حق رای چه تفاوتهایی با یکدیگر دارند؟
0 /5
ج) شهروندان یک کشور نسبت به دولت چه وظایف و مسئولیتهایی دارند؟ ( 2مورد)
0 /5
د) درآمد دولت از چه راههایی میباشد؟
0/75
هـ) رفتارهای پرخاشگرایانه به چه شکلهایی ممکن است بروز کند؟ ( 3مورد)
0/75
ل) نظر قانون در رابطه با افرادی که با مواد مخدر سر و کار دارند ،چیست؟
0 /5

) در مورد رئیس قوه قضائیه به سواالت زیر پاسخ دهید:
* او از طرف چه کسی انتخاب میشود؟
* او برای مدت چند سال میتواند در این منصب باقی بماند؟
*  2مورد از ویژگیهایی که رئیس قوه قضائیه باید از آن برخوردار باشد را بیان کنید.
صفحهی  2از3
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1

بارم

ردیف

6

ادامهی سؤاالت
ن) رسانه چیست و چه ابزارهایی رسانه محسوب میشوند؟

0/75

و) مزایای استفاده از فناوری چیست؟ ( 3مورد)
0/75
ک) پیامبر اسال در آغاز بعثت به صورت فردی و پنهانی مرد را به چه مواردی دعوت میکرد؟
0 /5
گ) نا دو مورد از جنگهایی که در زمان حکومت اما علی(ع) بر ایشان تحمیل شد را بیان کنید.

0 /5

ص) دو مورد از عواملی که سبب ضعف و سقوط سلسلهی ساسانیان شد را نا ببرید.
0 /5
ض) برمکیان که بودند؟ و در زمان خالفت عباسیان دارای چه جایگاه و موقعیت اجتماعی بودند؟
0 /5
7

توضیح دهید که معاویه پس از نشستن بر مسند خالفت چه اقداماتی انجا داد؟ ( 4مورد را نا ببرید)

1

صفحهی  3از3
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جمع بارم  20 :نمره

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام درس :مطالعات اجتماعی هشتم

ادارهی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  4تهران

نام دبير :نگار اسالميان

دبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد رسالت

کليد

ساعت امتحان 08:00 :صبح /عصر

سؤاالت پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 97-98

مدت امتحان 75 :دقیقه

راهنمای تصحیح

ردیف

تاریخ امتحان1397/10/10 :

ب) رئیس جمهور

محل مهر یا امضاء مدیر

1

الف)  7عضو

2

الف) غلط

3

الف) شورای نگهبان

4

الف) روزبه ایرانی

5

الف) افراد از طریق بخشش مال ،وقت ،توانایی و علآ خود به کسانی که نیازمند هستند یاری میرسانند.

ج) غلط

ب) غلط

ب) دولت
ب) ابومسلآ

ج) سلمان فارسی

د)  3سال

هـ) سقیفه

د) صحیح
ج) غرب

د) شیعه

ج) عبیداهلل بن زیاد

هـ) بغداد

) انصار

د) سلمان فارسی

ب) رئیس جمهور برای شروع به کار در دولت ،باید حکآ وی توسط رهبر امضا و تنفیذ شود.
ج) به زبان ساده یعنی پیشبینی دخل و خرج دولت برای یکسال
د) افراد و موسسات بر طبق قانون باید پولی را به دولت بپردازند جهت اداره امور کشور
هـ) وقتی به دوستی سال می کنیآ ما فرستنده یک پیا هستیآ و دوستمان گیرنده پیا است .اگر او هآ پیامی به فرستنده بفرستد او
را متوجه میکند که معنی پیا را دریافت کرده است که بازخورد نا دارد.
6

الف) انجمن حمایت از معلولین  -حمایت از سالمندان  -حمایت از بیماران خاص و ...
ب) در شرکتهای تعاونی همه افراد با هآ برابر هستند یعنی هر کس با هر مقدار سهآ میتواند عضـو شـود و یـک حـق رای دارد ،در
حالی که در شرکت غیرتعاونی هر کس سرمایه و سهامش بیشتر است ،قدرت بیشتری در تصمیآگیری دارد.
ج) به قوانین احترا بگذارند  -با دولت همکاری صمیمانه داشته باشد  -مالیات بپردازد  -در هنگا جنگ از کشور دفاع کند
د) صادرات نفت  -مالیات  -سایر درآمدها :پول حاصل از ارائه گذرنامه ،گواهی نامه و سند مالکیت و ...
هـ) آزار و اذیت  -کتک زدن  -مسخره کردن  -تحقیر دیگران
ل) بر طبق قانون نگهداری ،مخفی نمودن ،خ رید و فروش ،واردات و صادرات و پخش و مصرف مواد مخدر جر است و مجازات شـدید
دارد.
) * رهبر *  5سال * آگاه به امور قضایی ،مدیر ،مدبر ،مجتهد و ...
ن) هر وسیله ای که پیامی را از فرستنده به گیرنده منتقل کند .رسانه مانند ابـزار چـاپی(عالئآ ،کتـاب ،روزنامـه  + )...ابـزار الکتریکـی
(تلفن ،رادیو )...
و) صرفهجویی در وقت و هزینه  +رفت و آمد کمتر در شهرها  +میتوان  24ساعت شبانه روز از آن استفاده کرد.
ک) پرستش خدای یکتا  +ایمان به روز رستاخیز
گ) جمل  -صفین  -نهروان
ص) شورش فرماندهان  -مالیاتهای سنگین  -طغیان دجله و فرات  -قحطی و بیماری واگیردار و ....
ض) از خاندانهای مشهور ایرانی که در زمان خالفت هارونالرشید عهدهدار منصب وزارت شدند و قدرت و نفوذ زیادی کسب کردند.

7

او سیاستمداری فریبکار بود و با دادن پول و مقا اشخاص با نفوذ و قدرتمند را جذب میکرد .او به هیچ یک از تعهدات خود در پیمان
صلح با اما حسن پایبند نماند .معاویه با توطئه ای اما حسن را به شهادت رساند .فرزندش یزیـد را جانشـین خـود کـرد و خالفـت را
موروثی کرد.

جمع بارم 20:نمره

نام و نام خانوادگی مصحح :نگار اسالمیان
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امضاء:

