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                                                                                                            .مشخص کنیدجواب صحیح را 

 ت خانه های کشور ایران چند تا هستند؟اروز  .1

                                                        هجده    د(                       هفده  ج (              ب( پانزده                        بیست   الف (  

 نخستین خلیفه عباسیان که بود؟                                                                             .2

 ج( هارون الرشید                         د( مامون           الف( منصور            ب( سفاح        
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                                                                                                                    .پاسخ کوتاه بدهید

 الف( وفات پیامبر در چه سالی و ماهی بود؟

 

 پادشاه ساسانیان که بود؟ب( آخرین 

 

 ج( تنفیذ رئیس جمهور توسط چه کسی انجام می شود ؟

 

 د( مقر هئیت دولت ایران کجاست؟
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 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. 

                                                                                          

 می گویند . و دارایی های که وقف می شود ......................... الف( به اموال

 ب( هر شرکت تعاونی حداقل با ..................... عضو رسمیت پیدا می کند .

 انجام می شود . ج( تنظیم الیحه بودجه توسط ............................
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    دهید . واالت زیر پاسخ  تشریحیبه س

                       

     نمره( 2های مختلف تعاون را بنویسید ؟) الف( چهار مورد از جلوه ها وشکل

                                                             

   نمره( 2)ب( چهار مورد از هزینه های دولت را بنویسید ؟

 

     نمره(2)) چهار مورد( ویژگی های عصر جاهلیت را بنویسید.  ج( 

 

 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 10  ساعت امتحان:

 دقیقه60مدت امتحان : 
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     نمره( 5/1)؟ د( پیامد های پرخاشگری و بنویسید

                                                    

 نمره( 5/1)( دعاوی کیفری را تعریف کرده ومثالی بزنید ؟ه

 

 

            نمره( 1( بازخورد چیست؟ )و

                                                                                                        

     نمره( 1)مورد(  2( دانش آموزان در استفاده از اینترنت باید چه نکاتی را مد نظر داشته باشند: ) ز

                               

   نمره( 1)مورد( 2( مهمترین ویژگی های حکومت حضرت علی )ع( را بنویسید:) ح

                                                  

     نمره(  1)( برمکیان چه کسانی بودند وسرانجامشان چه شد؟ ط 

 

                                                                              

      نمره( 1چه کرد؟ ) ( مشهور ترین فرمانروایان آل بویه که بود وی
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         تصحیحراهنمای  ردیف

 : ب2: د                                  1 1

 هجری 11صفر سال 28الف(  2

 رد سومب( یزدگ

 ج( مقام معظم رهبری

 د( تهران

 الف( موقوفات 3

 7ب( 

 ج( رئیس جمهور

 نمره(2عیادت از مریض ) –هدیه دادن به بیمار  –همدلی و خوشحال کردن  –الف( اظهار دوستی و همدلی  4

 

 نمره(2فرودگاه) –جاده سازی  -اوقات فراغت –ب( آموزش و بهداشت 

 

فرزندان دختر خود را زنده به گور میکردند. تعصب زیادشان باعث کینه و خونریزی  –سواد داشتند  عده کمی -بت پرست بودند ج(

 نمره(2میشد)

 نمره( 5/1زمینه برای سایر آسیب های اجتماعی فراهم میشود.) –مشکالتی در یادگیری و تحصیل  –د( صبر و تحمل کمی دارند 

 

 نمره( 5/1ه( دادگاه برای فردی که مرتکب جرمی شده مجازات تعیین میکنه. مثل غصب عنوان )

 

 نمره(1و( هنگامی گیرنده به فرستنده پیامی میفرستد و او را متوجه کند که منظور و مفهوم پیام را دریافت کرده بازخورد میگویند. )

 

 نمره( 1های خانوادگی را در اینترنت نگذارند. )عکس  –ز( همه اطالعات در اینترنت درست و صحیح نیست 

 

 نمره(1انتخاب افراد صالح ) –ساده زیستی و مقابله با اشرافی گری  –مدارا با مخالفان  –ح( تاکید بر عدالت 

 

رت و والیت و ابومسلم دچار شدند. این خاندان در زمان هارون عهده دار مقام وزا ط( برمکیان از خاندان ایرانی بودند که به سرنوشت

حکومت شدند. و نفوذ و قدرت زیاد کسب کردند که باعث خشم خلیفه شدند. و دستور داد آنها را برکنار و زندانی و در نهایت از بین 

 نمره(1ببرند.)

 

ان در ی( عضدوالدوله که در زمان حکومتش معارف شیعه مورد توجه قرار گرفت. و به دستور فرمان روایان آل بویه حرم مطهر امام

 نمره(1نجف و کربال و کاظمین بازسازی شد. )
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