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 ( 25/0جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.)هر مورد 

 جتماعی و هم ..................، آفریده شده است.                    اانسان هم موجودی  .1

 می گویند            ........................به بخشش مال و علم و توانایی و زمان عمر خود .2

 .به یاری نیازمندان میپردازند. .................... و افراد نیکوکار در قالب سازمان های ........................ .3

 و یک ................... است.مادربزرگ علی وصیت کرده خانه اش را به خیریه محله بدهند اکنون مادر بزرگ ا .4

 . انجام داده است پیامی بفرستد که اورا متوجه دریافت پیامش کند ...............اگر گیرنده به فرستنده  .5

 .شودیم بیبودجه در ............... تصو ی حهیسند ال .6

 با رای مستقیم مردم انتخاب میشود. ....................... رئیس جمهور برای مدت .7

 است. نتیجه کنترل نکردن خشم ............................. .8

 میتوانند نام خود یا پدر و مادر و هر کس را که بخواهند روی مدرسه بگذارند. .............. .9

 یک رسانه است. در یک ارتباط کالمی ........................... .10

 است ......................... قوه مجریه همان دولت و.   .11

 باشد. .................................و  ................................ قاضی باید فردی .12

 ................ به فرمان مأمون به حکومت خراسان منصوب شد.  انیسلسله طاهر انگذاریبن .13

 در مورد جانشینی آن حضرت صحبت کردند. .................... پس از وفات پیامبر انصار و مهاجرین در محل .14

پایتخت ساسانی به  از سپاه مسلمانان شکست خوردد و مدتی بعد شهر .............. ...............برد نساسانی در  ارتش.15

 تسخیر اعراب درآمد.
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 (25/0مشخص کنید)هر مورد گزینه صحیح را 

 عالی ترین مقام رسمی کشور کدام است؟ .1

 رئیس قوه قضائیه( د                   رئیس جمهور( ج                  مقننهریاست قوه (  ب               رهبری (الف             

 

از پیامبر اکرم ) ص ( شنیدم که فرمود کسی که یک مشکل از مؤمنی رفع کند، مانند کسی است که تمام   .2

 .کرده است .............. عمرش را به 

 انفاق ( د            عبادت ( ج         خدا راه در جهاد( ب              پاکدامنی(الف           

 

 ؟ دعاوی که دادگاه برای آن مجازات تعیین نمیکند بلکه افراد را ملزم به انجام تکالیفشان میکند .3

 اجتماعی ( د         مدنی (ج     حقوقی(  ب             کیفری (الف           

 

3 

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

 هشتممطالعات مقطع و رشته: 

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

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

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران11اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 انقالبدبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 1399-400سال تحصیلی  آزمون پایان ترم نوبت اول

 مطالعاتنام درس: 

 خانم دربندی نام دبیر:

 10/1399 /20 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 20:ساعت امتحان

 دقیقه60مدت امتحان : 
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 باشد ؟کدامیک از گزینه ها از اعضای هیئت دولت نمی  .4

  نگهبان شورای اعضای(  د        جمهور رئیس معاونان( ج      وزیران(  ب      رئیس جمهور( الف            
 

 هرکس مالک خشم خود نباشد مالک عقل خود نخواهد بود(این جمله از کیست : ) .5

  امام علی)ع( (د           اکرم)ص(پیامبر ( ج           امام رضا)ع(( ب           امام صادق )ع( (الف            

 

 ایران در زمان حکومت چه کسی فتح شد؟ .6

 عثمان  د(    عمر       ج(         ابوبکر     ب(            الف( امام علی )ع(             

 

  اولین اقدام پیامبر بعد از ورود به مدینه چه بود؟ .7

 ساخت خانه د(ساخت مسجد            ج( آزادی بردگان               ب(                 کمک به مستمندان لف(ا            

 

 کدام مورد از ویژگی های اعراب عصر جاهلیت نیست؟ .8

الف( زنان موقعیت و مقام پایینی داشتند                                          ب( قبایل مختلف عرب با هم متحد 

 بودند

 نسبت به قبیله ی خود تعصب کورکورانه داشتند                     د( بیشتر اعراب بت پرست بودند.ج( اعراب 

 

 دعوت فردی و پنهانی مردم به دین اسالم از جانب رسول خدا چند سال طول کشید؟ .9

 الف( یک سال      ب( دو سال           ج( سه سال                 د( چهار سال

 

 نگ و مکر عمروعاص مانع پیروزی سپاهیان حضرت علی شد؟در کدام جنگ نیر .10

 الف( جمل        ب( بدر                  ج( احد                   د( صفین

     

 به دنبال شکست در کدام نبرد پایتخت ساسانیان به تسخیر اعراب درآمد؟ .11

 نبرد تیسفون                   د( نبرد انطاکیهالف( نبرد قادسیه            ب( نبرد نهاوند                  ج( 

 

 آگهی های بازرگانی، کدام مورد را در جامعه تشویق می کنند؟ .12

 الف( مصرف گرایی             ب( پس انداز                      ج( صرفه جویی                   د( خشونت
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 .کامل کنیددر مورد رسانه های ارتباط جمعی جدول زیر را 

 آثار مثبت آثار منفی

  

  

 1 

 

4 

 

 به سواالت پاسخ کوتاه بدهید.

 

 (نمره 5/0)  مورد( 2)جلوه های مختلف تعاون را بنویسید. .1
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 موفق باشید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (نمره 5/0) ؟صدور فرمان حمله به مرزهای حکومت ساسانیان و امپراتوری شرقی توسط چه کسی بود .2

 

 

 (نمره 5/0؟ )اطالعات چیستمسئولیت وزارت ارتباطات و فناوری  .3

 
 

 نمره(1 )  .دعوت آشکار به توحید را تعریف کنید .4

 

 

  نمره( 5/0)  بود؟ یو به اسالم مشرف شد چه کس دیرس امبریبه حضور پ نهیکه در مد یرانیا نینخست .5
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 به سواالت پاسخ کامل بدهید.

 

 نمره(1) مالیات را تعریف کنید. .1

 

 نمره( 5/0) )دو مورد(  چه دالیلی به سمت اعتیاد میروند. نوجوانان به .2

 نمره(1)  صاحب نظران معتقدند که رسانه ها چه تاثیراتی بر افراد دارند. .3

 

 نمره(1)دو مورد( )  ؟دالیل سقوط حکومت ساسانی چه بود .4

 

 نمره(1)شرایط عهد نامه مشرکان با پیامبر و یاران ایشان چه بود. .5

 

 نمره( 2)دستاورد های حکومت امام علی )ع( را نام ببرید. مهمترین ویژگی ها و .6

 

 نمره(1)برمکیان چه کسانی بودند و چه سرنوشتی داشتند. .7

 

 نمره(1)اسالمی بودند. –چه مکان هایی جلوه های هنر و معماری ایرانی  .8
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         تصحیحراهنمای  ردیف

 ( 25/0جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.)هر مورد  1

 آفریده شده است.                     مسئول مجتماعی و هاانسان هم موجودی  .1

 می گویند            انفاقبه بخشش مال و علم و توانایی و زمان عمر خود  .2

 به یاری نیازمندان میپردازند.مردم نهاد و موسسات خیریه افراد نیکوکار در قالب سازمان های  .3

 است. واقفنون مادر بزرگ او یک مادربزرگ علی وصیت کرده خانه اش را به خیریه محله بدهند اک .4

 . انجام داده استبازخورداگر گیرنده به فرستنده پیامی بفرستد که اورا متوجه دریافت پیامش کند  .5

 .شودیم بیتصو مجلس شورای اسالمیبودجه در  ی حهیسند ال .6

 با رای مستقیم مردم انتخاب میشود..سال 4رئیس جمهور برای مدت  .7

 دن خشم است.نتیجه کنترل نکر پرخاشگری .8

 میتوانند نام خود یا پدر و مادر و هر کس را که بخواهند روی مدرسه بگذارند.خیرین مرسه ساز  .9

 یک رسانه است. زباندر یک ارتباط کالمی  .10

 است سازمان های وابسته به آن وقوه مجریه همان دولت .   .11

 باشد.  آشنا به قوانین و عادل قاضی باید فردی .12

 به فرمان مأمون به حکومت خراسان منصوب شد.   طاهر ذوالیمینین نایسلسله طاهر انگذاریبن .13

 در مورد جانشینی آن حضرت صحبت کردند.سقیفه بنی ساعده  پس از وفات پیامبر انصار و مهاجرین در محل .14

 راب درآمد.عپایتخت ساسانی به تسخیر ا تیسفوناز سپاه مسلمانان شکست خوردند و مدتی بعد شهر  قادسیهارتش ساسانی در نبرد 

 

 /(25مشخص کنید)هر مورد  گزینه صحیح را با عالمت 2

 الف (1

 ج (2

 ال (3

 د (4

 د (5

 ج (6

 ج (7

 ب (8

 ج (9

 د (10

 الف (11

 الف

3 

 

 

 

 .در مورد رسانه های ارتباط جمعی جدول زیر را کامل کنید    

 آثار مثبت آثار منفی

 کم شدن رفت و آمد در خیابان ها کم شدن تماس چهره به چهره

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 11ه تهران منطقاداره ی آموزش و پرورش شهر 

 سرای دانش واحد انقالب دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 99-1400سال تحصیلي  سؤاالت پایان ترم نوبت اول کلید

 مطالعاتنام درس: .

 سعیده دربندینام دبیر:  
 1399./10/ 20تاریخ امتحان: 

 صبح  10ساعت امتحان: 

 دقیقه 60مدت امتحان: 
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 ساعته 24خدمات  رایی و بی بند و باریترویج مصرف گ
 

 به سواالت پاسخ کوتاه بدهید. 4

 (5/0)مورد( هدیه دادن عیادت رفتن اظهار دوستی و محبت2) جلوه های مختلف تعاون را بنویسید. .1

 (5/0)ابوبکر .2

 (5/0)توسعه ی وسایل ارتباطی در کشور .3

 (1)سال پیامبر ماموریت یافت نخست خویشاوندان و سپس عموم مردم را آشکارا به اسالم دعوت نماید.3پس از  .4

 (5/0) سلمان فارسی .5

 

 .به سواالت پاسخ کامل بدهید 5

 (1)پولی است که بر طبق قانون مردم و موسسات میپردازند تا در جهت اداره ی امور کشور مورد استفاده قرار گیرد. .1

 

 یها شکست ،ییقرار گرفتن، جرأت و مهارت نه گفتن را ندارند، خودنما گرانید ریتحت تأث ،یفرار از مشکالت، کنجکاو یبرا .2

 (5/0)و ... یدر زندگ یجزئ

 

  

صحنه ها روش  نیا ریو افراد تحت تأث شودیم نترنتیاستفده از ا ای ونیزیتلو یاز وقت مردم صرف تماشا یادیامروزه بخش ز .3

. کنند جیورا در کاربران تر یاخالق یها یو بار بندیممکن است، ب ینترنتیا یها گاهیپا یبرخ ایرا به کار ببرند و  زیمخشونت آ یها

کم شدن تماس چهره به چهره افراد و کم شدن  .3.    کندیم قیرا در جامعه تشو ییاست که مصرف گرا یبازرگان یها یآگه -2

 نمره(1) خانواده یاعضا نیکم شدن گفت و گو ب.4.  اقوام و دوستان یها دیو بازد دید

 

 

 شد شتریب ،یدر درون دربار ساسان یرقابت و دشمن د،یبه دست پسر خود به قتل رس زیخسروپرو یوقت -1 .4

 دوآنان را کاهش داده ب یکرده و توان جنگ فیرا تضع انیسپاه هیروح ،یاسیآنها در رقابت س یفرماندهان و دخالت ها یشورش ها -2      

 ودندب یناراض انیاز حکومت ساسان نیسنگ یها اتیو مال یاجتماع یها ضیو تبع یعدالت یب ،یو جود نظام طبقات لیمردم به دل -3     

 رفت نیاز ب زیها و مزارع حاصلخ نیدجله و فرات زم یرودها انیبر اثر طغ -4     

 نمره(1) ردطاعون و وبا اوضاع را بدتر ک یهایماریب وعیو ش یقحط -5     

 

 نمره(1)گونه خرید و فروش و ازدواج با یاران پیامبر ممنوع  .5

 

مدارا با  -4     اتیافراد صالح به حکومت وال دنیبرگز -3  بر عدالت دیتأک -2  یگر یو مقابله با اشراف یستیساده ز -1   .6

 نمره(2)مخالفان

 

شدند و نفوذ و قدرت  اتیهارون عهده دار وزارت و حکومت والبودند که در زمان خالفت  یرانیمشهور ا یاز خاندان ها انیبرمک .7

کنند و به قتل  یها را از قدرت برکنار و زندانناگهان بر آنان خشم گرفت و دستور داد آن فهیفراوان کسب کردند. خل

 نمره(1)برسانند.

 

 نمره(1) مساجد و آرامگاه ها .8

 

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره20جمع بارم :
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