
 

 

 

 

 

 
 

 نمره 02جمع بارم : 

ف
ردی

 

بارم سؤاالت
 

1 

 د.جاهای خالی زیر را با کلمات مناسب کامل کنی

 .م دعوت کرداله صورت فردی و پنهانی به دین اسرسول خدا به مدت ............. سال مردم را ب الف. 

 .تنام داشت که با خالفت عباسی رابطه خصمانه ای داش............. سس سلسله صفاریان، ؤمب. 

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

 .تواند رسمیت پیدا کندعضو، می............. ر اساس قانون، هر شرکت تعاونی حداقل با ب د. 
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 د.زینه داخل پرانتز را انتخاب نماییت زیر یکی از دو گالتوجه به جم با

 .گویندمی (انصار -مهاجر )رت را یاری کنند، به گروهی از ساکنان یثرب که با پیامبر پیمان بستند تا آن حض المدر تاریخ اسالف. 

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

 د.انتخاب می شو سال(5 –سال 4)ه قضائیه از سوی رهبر و به مدت رئیس قو .ج

 .تواند رسمیت پیدا کندر اساس قانون، هر شرکت تعاونی حداقل با .................. عضو، میب د. 
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 د. درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنی

 .فت رسیدالبکر تعیین کرده بود به خکه ابو عثمان خلیفه سوم توسط شوراییالف. 

 منصورخلیفه دوم عباسی شهر بغداد را به عنوان مرکز خالفت خود انتخاب نمود. ب. 
 .در عربستان در مناطقی که از آب برخوردار بودند مانند یمن و یثرب، کشاورزی رونق داشتج. 
 .ران کشور ما استی سفیها یکی از اختیارات و وظایف رئیس جمهور، امضای استوارنامهد.
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 واژگان زیر را تعریف کنید.  4

 ب. بلوغ                         الف. انفاق
2 
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 . ت زیر کلمه مناسب را از داخل پرانتز انتخاب کنید و در مقابل هر عبارت بنویسیدالبا توجه به جم

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

 .)........................(کرد و موفق شد آنها را شکست دهد مسردار ایرانی که در خراسان علیه امویان قیا الف. 

 .)........................(فت او آغاز شدالفتوحات از زمان اواخر خب. 

 .)........................(م استالاو یکی از نخستین شهدای راه اسج. 

 .)..............................(بررسی اوضاع کوفه او را به عنوان نماینده ی خود به کوفه فرستادامام حسین برای  د. 
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 1 مورد را نام ببرید 2تعاون و همکاری به چه شکل هایی می توان انجام داد؟  6

 1 .بر ایشان تحمیل شد را بیان کنید)ع( یعلایی که در زمان حکومت دو مورد از جنگه منا 7

 1 .مورد از علل گرایش افراد به مواد مخدر را بیان کنید 2 8

 1 برای آن چند مثال بیاورید.رسانه چیست و  9

 2 های خالفت علی)ع( را نام ببرید.مورد از ویژگی 4 11

 2 فت عباسیان دارای چه جایگاه و موقعیت اجتماعی بودند؟البرمکیان که بودند؟ و در زمان خ 11

 2 .لل و عواملی که سبب ضعف و سقوط حکومت ساسانیان شد را بیان کنیدمورد از ع 4 12

 1از  1صفحه ی 

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

 (3تم )گروه ش: همقطع و رشته

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

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

 صفحه 1 تعداد صفحه سؤال:

 

 

 

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 0اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 نش واحد مرزداراندبیرستان غیردولتی پسرانه سرای دا

 1311 -1011سال تحصيلی  نوبت اول ترم پایانآزمون 

 0مطالعات اجتماعی نام درس: 

 نوید میرصادقی نام دبیر:

 02/12/1911 امتحان: تاریخ

 / عصرصبح 12:  22  ساعت امتحان:

 دقیقه 54مدت امتحان : 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار

https://tizland.ir/
https://tizland.ir/


 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

1 

 سهالف. 

 یعقوب لیث ب.

 سقیفه بنی ساعدج. 

 نفر7د.

2 

 انصار الف.

 قادسیهب. 

 سال5 .ج

 نفر 7د. 

3 

 نادرست الف.

 درست ب.

 درستج. 

 درست د.

4 
 گویند. یاری رساندن افراد از طریق بخشش مال، علم، توانایی خود به دیگران را انفاق می: الف. انفاق

 گویند.این تغییرات بلوغ میشوند که به در دروه نوجوانی افراد از نظر جسمی دچار تغییرات می : ب. بلوغ
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 ابومسلم الف. 

 عمرب. 

 یاسرج. 

 مسلم بن عقیل د. 

6 
، همکاری در گاهیصبح مراسم در همکاری هستند، ضعیف درس در که کالسیهایی هم به کمک مدرسه، و کالس نظافت در همکاری

 ها به پدر و مادر و ...انجام کارهای خانه

 جمل، صفین، نهروان 7

8 

  قرار دیگران تأثیر تحت ندارند، را و نوجوانان از برخی .هاند شد کشیده سمت این به مشکالت از فرار برای کنندمی  ادعا افراد از بعضی

 از افراد از دیگر بعضی .میخورند فریب و گفتن هنمهارت  و جرأت که جوانان دهندمی مثبت پاسخ آنها های خواسته به و گیرند یم

 .یکنندم تجربه را مخدّر موادّ و سیگار یستند،ن بچه دیگر دهند، نشان اینکه و خودنمایی یا کنجکاوی روی
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 بنابراین .است رسانه یک زبان کالمی، ارتباط یک در .دارد نام رسانه کند، منتقل گیرنده به فرستنده از را پیامی که ای وسیله هر

 تلویزیون، رادیو، تلفن،( الکترونیکی ابزارهای و )…و مجلّت و ها روزنامه بها، کتا ئم،عال( چاپی ابزارهای تا زبان مانند ابزاری از رسانه

 .گیرد می دربر را )…و اینترنت

 

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 مرزداران واحد سرای دانش پسرانه دولتیغیر  دبیرستان
 0911-0011سال تحصیلي  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید

 (9)گروه 2مطالعات اجتماعينام درس:

 میرصادقي حاجي نویدنام دبیر: 

 21/01/0911 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح  1101: ساعت امتحان:

 دقیقه 04مدت امتحان: 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار

https://tizland.ir/
https://tizland.ir/


11 

 خدا رسول سنت و قرآن دستورات بر مبتنی داری حکومت  -1

 .بود آمده وجود به دین در که انحرافاتی از بسیاری اصالح  -2

 .متعدّد تحمیلی های جنگ و ها فتنه وجود با فراوان، اقتصادی خدمات  -3

 .اجتماعی و فردی مظلومیت عین در ایستادگی و اقتدار  -4

 یگری اشراف با مقابله و زیستی ساده -5

 عدالت بر تأکید -6

 والیات حکومت به صالح افراد برگزیدن -7

 اجتماعی مانسجا و وحدت برای تالش -8

11 

 دار عهده هارون، خالفت زمان در خاندان این .شدند دچار ابومسلم سرنوشت به بودند، ایرانی مشهور های خاندان از که نیز رمکیانب

 قدرت از را آنها داد دستور و گرفت خشم آنان بر ناگهان خلیفه .کردند کسب فراوان قدرت و نفوذ و شدند والیات حکومت و وزارت

 .برسانند قتل به و کنند زندانی و برکنار

12 
  در حاصلخیز مزارع و زمینها از وسیعی های بخش سدها، شدن شکسته و فرات و دجله رودهای طغیان اثر بر ساسانی، دوره اواخر در

 .کرد بدتر را اوضاع وبا، و طاعون یهای بیمار شیوع وقحطی .رفت بین از بود، حکومت برای مهمّی درآمد منبع که النهرین نبی

 امضاء:                ی میرصادقیجنوید حا نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره 22جمع بارم :

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار

https://tizland.ir/
https://tizland.ir/
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