
 

 

 

 

 

 
 

 نمره 02جمع بارم : 

ف
ردی

 

بارم سؤاالت
 

1 

 د.جاهای خالی زیر را با کلمات مناسب کامل کنی

 .پیامبر و مسلمانان به شعب ابوطالب رفتند و به مدت .................. سال در شرایط سختی در آنجا زندگی کردند الف.

 .ابطه خصمانه ای داشتفت عباسی رالنام داشت که با خ.................. موسس سلسله صفاریان، ب. 

 .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. 

2 

2 

 د.ت زیر یکی از دو گزینه داخل پرانتز را انتخاب نماییالتوجه به جم با

. شودتائیدمی( شورای نگهبان -میالمجلس شورای اس)کسانی که برای ریاست جمهوری داوطلب میشوند، صالحیتشان توسط الف.

 .یحه بودجه استم التنظی (مجلس شورای اسالمی -دولت ) میکی از وظایف مهب. 

 .بودند (شیعه -سنی )بویه پیرو مذهب آل حکومت علویان طبرستان وج. 

  د.و آن را پایتخت عباسیان قرار دا را بنا کرد (بغداد -کوفه )عباسی، شهر  میفه دومنصور خل د.

2 

3 

 د. درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنی

 فت رسید. الکه ابوبکر تعیین کرده بود به خ توسط شورایی معمر خلیفه دو الف.

 . زندانشان نظارت دقیق داشته باشندو مادر حق قانونی دارند تا همیشه بر فعالیت فر پدر ب. 

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

 .ی سفیران کشور ما استها یکی از اختیارات و وظایف رئیس جمهور، امضای استوارنامهد.
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 2 ب. تنفیذ                       الف. بودجه                    زیر را تعریف کنید. واژگان 4

5 

 . 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. 

 . )...............................(کوفه و مردی سنگدل و خونریز بود که مسآل بن عقیل را دستگیر کرد و به شهادت رساند محاکب. او 

 . )..............................(رسید و مسلمان شد )ص(به حضور حضرت محمدنخستین ایرانی که در مدینه ج.  

 .)..............................(امام حسین برای بررسی اوضاع کوفه او را به عنوان نماینده ی خود به کوفه فرستاد د. 

2 

 1 ببرید؟  منهاد و موسسات خیریه را نا م از سازمان مرد نمونه 2 6

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

 1 برای آن چند مثال بیاورید.رسانه چیست و  8

 1 گیری چه تفاوتهایی دارند؟ گیری و رایشرکتهای تعاونی با شرکتهای غیر تعاونی در تصمیم 9

 2 مورد(  4قداماتی را انجام داد. )معاویه پس از نشستن بر مسند خالفت چه ا 11

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

 2 .بیان کنید، بب ضعف و سقوط حکومت ساسانیان شدکه س را ورد از علل و عواملیم 4 12

 1از  1صفحه ی 

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

 (2تم )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

 1911 -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 

  سه الف.

 یعقوب لیثب. 

 قیفه بنی ساعدسج. 

 نفر 7 د.

2 
 ولتد ب. /شورای نگهبان الف.

 شیعهج. 

 بغداد د.

3 

 نادرست الف.

 درستب. 

 نادرستج. 

 درست د.

4 

 آن در دولت که است سندی بودجه .ها هزینه و درآمدها همان یا دولت خرج و دخل پیش بینی یعنی ساده زبان به بودجه: الف. بودجه

 .میکند معین سال، برای یک را کشور یک هایهزینه  و درآمدها

 .شود می تنفیذ و امضا رهبر توسط وی حکم کار، به شروع برای شد، انتخاب مردم آرای حداکثر با جمهور رئیس آنکه از پس: یذب. تنف

5 

 ابومسلمالف. 

 ابن زیادب. 

 سلمان فارسیج.  

 مسلم بن عقیلد. 

6 
 نگهداری مؤسسات خیریه، های درمانگاه سالمندان، و معلولین از نگهداری های انجمن خاص، بیماران از حمایت های انجمن

 هساز کتابخان و هساز مدرس خیّرین و ایتام از حمایت و

 جمل، صفین، نهروان 7

8 

 براینبنا .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 عالئم،( چاپی ابزارهای تا زبان مانند ابزاری از رسانه

 .گیرد می دربر را )…و اینترنت

9 
 .دارد رأی حق یک شود، عضو )سهم( سرمایه مقدار هر با کس هر یعنی هستند برابر هم با افراد همه تعاونی،رکتهای ش در

 .دارد ها گیری تصمیم در بیشتری قدرت است، بیشتر سهامش و سرمایه کس هر غیرتعاونی، تهای شر در که حالی در

 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

 (2)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 

 قرار شکنجه و آزار مورد حضرت آن پیروان و علی بدگویی می شد.  یاران امام به جمعه نماز های خطبه در و منبر بر او دستور به

 فتخال و انتخاب خود جانشینی به را یزید فرزندش همچنین او .رساند شهادترا به  حسن امام ای، توطئه با همچنین معاویه .یگرفتندم

 .کرد موروثی را

11 

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

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

 .برسانند قتل به و کنند زندانی و

12 
  در حاصلخیز مزارع و زمینها از وسیعی های بخش سدها، شدن شکسته و تفرا 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/
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