جمهوری اسالمی ایران

نام درس :مطالعات اجتماعی

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام دبیر :یاشار تاج محمدی

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

دبیرستان غیردولتی پسرانه سرای دانش واحد سعادت آباد
آزمون پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 9398 -99

تعداد صفحه سؤال 2 :صفحه

نمره به عدد:

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  2تهران

نمره به حروف:

نمره تجدید نظر به عدد:

ساعت امتحان 8 : 03 :صبح /عصر
مدت امتحان  03 :دقیقه

نمره به حروف:
محل مهر و امضاء مدیر

سؤاالت

بارم

ردیف

نام دبیر :تاج محمدی

تاریخ و امضاء:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

گزینه صحیح را انتخاب کنید.
 )1شرکت های تعاونی باید حداقل چند عضو داشته باشند؟
1

الف) ۵

ب) ۷

د) 1۱

ج) ۸

1

 )2یاری رساندن به یکدیگر یعنی ....
الف) وقف

ب) موقوفه

ج) تعاون

د) همدلی

صحیح و غلط را مشخص کنید.
الف) خیرین مدرسه ساز میتوانند نام دلخواهشان را بر مدرسه ای که ساختند بگذارند.
2

ب) در تعاونی همه افراد با هم برابر هستند.

2

ج) حکومت جمهوری اسالمی توسط  ۴قوه اداره میشود.
د) تنظیم الیحه بر عهده مجلس و تصویب آن بر عهده دولت است.
جای خالی را پر کنید.
الف) پیش بینی دخل و خرج دولت در سندی به نام  ...........آمده است.
3

ب) تغییرات جسمانی در دوره نوجوانی را  ............میگویند.

2

ج) قوه  ...........همان دولت و سازمانهای وابسته به دولت است.
د) مراسم سوگند خوردن رییس جمهور در مجلس  ..............نام دارد.
وقتی از کسی عصبانی هستیم باید چه کار کنیم؟
1

۴

دعاوی کیفری و حقوقی چه تفاوتی دارند؟ با مثال توضیح دهید.
1

۵

رسانه چیست؟
1

6
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زبان فارسی پس از ورود اسالمی چه سرنوشتی داشت؟
2

۷

غزوه و سریه چه تفاوتی دارند؟
1

۸

اعراب جاهلیت چگونه زندگی میکردند و چه ویژگیهایی داشتند؟
1

9

در دوران حکومت امام علی چه جنگ هایی رخ داد و چه نتایجی داشت؟
2

1۱

نبرد نهاوند و قادسیه میان چه کسانی بود و چه نتایجی داشت؟

2

11

برمکیان چه کسانی بودند و چه سرنوشتی داشتند؟

2

12

اولین سلسله های ایرانی پس از اسالم به ترتیب کداماند و توسط چه کسانی تاسیس شدند؟
2

13

صفحه  2از2

جمع بارم 23 :نمره
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اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام درس :مطالعات اجتماعی

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  2تهران

دبیرستان غیر دولتی پسرانه سرای دانش واحد سعادت آباد

کليد

سؤاالت پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 98-99

ردیف

راهنمای تصحيح

9

الف)  ۷عضو

2

الف) درست ب) درست ج) غلط د) غلط

3

الف) بودجه

نام دبير :یاشار تاج محمدی
ساعت امتحان 8:31 :صبح /عصر
مدت امتحان 61 :دقیقه

محل مهر یا امضاء مدیر

ب) تعاون

ب) بلوغ

ج) قوه مجریه

د) تحلیف

به خدا پناه ببریم و با گفتن ذکر و نام و یاد خدا خود را آرام کنیم .نفس های عمیق بکشیم و از یک تا ده بشماریم .با رعایت
4

سه قاعده ای که در باال گفته شد ،علت عصبانیت خود را مؤدبانه و آرام بیان کنیم .اگر نمی توانیم خود را آرام کنیم ،محیط
ناراحت کننده را ترک کنیم .برای آرام کردن خود از گفت وگو و مشورت با بزرگ ترها کمک بگیریم
کیفری :مربوط به اعمالی است که دادگاه برای فردی که مرتکب جرمی شده است ،مجازات تعیین می کند.

5

حقوقی :مربوط به اعمالی است که دادگاه مجازاتی تعیین نمی کند بلکه افراد را ملزم می کند که تکالیفشان را انجام دهند
یا حقوق قانونی دیگران را بدهند.

6

هر وسیله ای که پیامی را از فرستنده به گیرنده منتقل کند ،رسانه نام دارد .در یک ارتباط کالمی ،زبان یک رسانه است.
پس از ورود اسالم به ایران تا مدتها نامه های اداری به زبان عربی نوشته می شد و دانشمندان نیز کتاب های خود را به

7

عربی می نوشتند .از قرن سوم هجری به بعد ،در نتیجه عالقه حکومت های صفاریان و سامانیان به فرهنگ و زبان ایرانی،
رونق ادبیات فارسی آغاز شد .رودکی ،پدر شعر فارسی با تشویق و حمایت سامانیان ،اشعار خود را سرود .فردوسی نیز
سرودن شاهنامه را آغاز کرد.

8

غزوه :جنگ هایی که پیامبر حضور داشته است .سریه :جنگ هایی که پیامبر حضور نداشته است.
ساکنان جزیرة العرب را قوم عرب تشکیل می دادند .آنان به شکل قبیله ای زندگی می کردند .حتی ساکنان شهرها نیز
وابستگی و خوی قبیله ای خود را حفظ کرده بودند .در آستانه ظهور اسالم بیشتر قبایل عرب ،پراکنده و فاقد حکومت
بودند ..در دوران جاهلیت زنان اغلب از مقام و موقعیت پایینی برخوردار بودند و برخی مردان حتی از داشتن فرزند دختر

9

احساس حقارت می کردند .اعراب جاهلی تعصب شدید و کورکورانه داشتند .آنان بی توجه به اینکه حق با چه کسی است،
از اعضای قبیله خودشان نسبت به دیگر قبایل دفاع و پشتیبانی می کردند.تعصب قبیله ای موجب بروز کینه و حس انتقام
جویی در میان قبایل مختلف عرب شده بود وجنگ و خونریزی های پیاپی را به دنبال داشت .از سوی دیگر کمبود غذا و
سایر نیازهای زندگی نیز عامل دیگری برای گسترش درگیری های قبیله ای و رواج غارت گری بود.
جنگ های جمل و صفین و نهروان

91

از آنجا که امام علی هیچ گونه تمایلی به جنگ و خونریزی میان مسلمانان نداشت ،کوشید ابتدا با نصیحت بیعت شکنان و
اتمام حجت با آنان از جنگ جلوگیری کند ،اما شورشیان اقدام به جنگ کردند .امام در جنگ جمل بیعت شکنان ِرا
شکست داد .در صفین به جنگ با سپاه معاویه رفت اما در آخرین لحظات ،نیرنگ عمروعاص مانع پیروزی امام علی شد.
این جنگ ها میان سپاه ساسانی و سپاه مسلمانان رخ داد .ارتش ساسانی در نبرد «قادسیه» شکست خورد .در این جنگ،
رستم فرخ زاد ،فرمانده سپاه ساسانی کشته شد و مدتی بعد تیسفون پایتخت ساسانیان با غنائم بسیار به تسخیر اعراب

99

درآمد .چند سال بعد ،در نبردی که در «نهاوند» (در نزدیکی همدان) رخ داد ،ضربه نهایی بر پیکر ارتش ساسانی وارد شد،
به طوری که یزدگرد سوم ،آخرین پادشاه ساسانی ،دیگر نتوانست سپاهی را برای مقابله با اعراب مسلمان گردآوری کند.
پس از جنگ نهاوند ،شهرها و والیات ایران ،یکی پس از دیگری ،به تصرف اعراب درآمدند.
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برمکیان از خاندان های مشهور ایرانی بودند .این خاندان در زمان خالفت هارون ،عهده دار وزارت و حکومت والیات شدند
92

و نفوذ و قدرت فراوان کسب کردند .خلیفه ناگهان بر آنان خشم گرفت و دستور داد آنها را از قدرت برکنار و زندانی کنند
و به قتل برسانند.

93

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

جمع بارم 21:نمره

نام و نام خانوادگی مصحح :

امضاء:
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