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

جمهوری اسالمی ایران
اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

هقطع و رشته :هشتن
نام پدر........................................... :
شواره داوطلب............................... :

نمره به حروف:

نام دبیر :فاطمه حمیدی

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  4تهران

تاریخ امتحان1399/10 / 20 :

دبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد رسالت

ساعت امتحان10 :00 :صبح/عصر

آزهوى پایاى ترم نوبت اول سال تحصيلی 1399 -1400

تعداد صفحه سؤال 2 :صفحه

نمره به عدد:

نام درس :مطالعات اجتماعی

نمره تجدید نظر به عدد:

مدت امتحان  45 :دقیقه

نمره به حروف:
محل مهر و امضاء مدیر

سؤاالت

بارم

ردیف

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

الف کذام یک از جمله های زیر درست و کذام یک از آنها نادرست است؟
1

یکی از اطکال و زهّه ُای جعاونُ ،دیَ گرفحً اشث.

2

در طرکث جعاوٌیُ ،رکس شرىایَ و شِاىض ةیظحر اشث ،كدرت ةیظحری در جصيیو گیری ُا دارد.

3

جحلیر دیگران از زيهَ رفحارُای پرخاطگراٌَ اشث.

4

رشاٌَ ُا ٌيی جّاٌٍد ةر روی ةاورُا و افکار اٌصان ُا ادر ةگذارٌد.

5

رشّل خدا (ص) و یاراٌض ةَ ىدت شَ شال طرایط ةصیار شخحی را در طعب اةّظانب جحيم کردٌد.

6

زٌدگی جسيالجی و طیّه اطرافی در دوران حکّىث عير رواج یافث.

7

اىام شساد (ع) و اىام ةاكر (ع) در دوران ةٍی عتاس ةَ طِادت رشیدٌد.

8

شهصهَ آل ةّیَ ،خهفای عتاشی را جحث ٌفّذ و شهعَ خّد گرفحٍد.

ب

لطفا جمله های زیر را با کلمه یا عبارت صحیح کامل کنیذ.

9

ةَ اىّال و دارایی ُایی کَ وكف ىی طّد .......................... ،ىی گّیٍد.

 01ىلر ُیئث دونث و وزارجخاٌَ ُا در  ........................اشث.
00

در ٌترد  .........................رشحو فرخزاد ،فرىاٌده شپاه شاشاٌی کظحَ طد و ىدجی ةعد  ،...................یعٍی پایحخث
شاشاٌیان ،ةا غٍائو ةصیار ةَ جصخیر اعراب درآىد.

 02اةّىصهو شردار ایراٌی ىّفق طد اىّیان را طکصث دُد و  .....................از خاٌدان عتاشیان را ةَ خالفث ةرشاٌد.
01
04

 .........................پدر طعر فارشی ةّد کَ ةا جظّیق و حيایث شاىاٌیان اطعار خّد را شرود.
یعلّب نیخ ،ىّشس شهصهَ  ..........................ةا پظحیتاٌی ىردم شیصحان و ةَ خصّص گروه  .....................ةَ كدرت
دشث یافث.
صفحه ی  1از2
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2

4

ج

لطفا به سواالت زیر پاسخ دهیذ.

05

درآىدُای دونث ةَ چٍد دشحَ جلصیو ىی طّد؟ فلط ٌام ةترید.

0.5

 06شَ ىّرد از وظایف كّه كضائیَ را ٌام ةترید.

0.5

07

شَ ىّرد از ویژگی ُای عصر زاُهیث را ةٍّیصید.

0.5

08

ةرىکیان چَ کصاٌی ةّدٌد و شراٌسام آٌان چَ طد؟

2

د

هر یک از موارد زیر را به طور کامل تعریف کنیذ.

09

جٍفیذ:

0

21

ةّدزَ:

0.5

20

دعاوی حلّكی:

0

سواالت چهار گسینه ای :لطفا گسینه صحیح را مشخص نماییذ.

4

ز
22
21

شٍد ةّدزَ ةاید در  .........................جصّیب طّد.
 )2ىسهس طّرای اشالىی

 )0طّرای ٌگِتان

ُ )4یئث دونث

 )1ىسهس خترگان

ریاشث كّه ىسریَ ةر عِده کیصث؟
 )2رُتر

)0رئیس زيِّر

 )1طّرای ٌگِتان

 )4وزرا

کدام یک ززو وظایف رئیس زيِّر ٌیصث؟
24

25
26
27
28
29

ُ )0ياٍُگی ةیً وزرا

 )2ازرای كّاٌیً ىصّب ىسهس

 )1اداره كّای شَ گاٌَ

 )4اىضای اشحّار ٌاىَ شفیران

رئیس كّه كضاییَ از شّی  ............................ةَ ىدت پٍر شال اٌحخاب ىی طّد.
رئیس زيِّر

 )1رُتر

 )2طّرای ٌگِتان

ٌ )4يایٍدگان ىسهس

وكحی ةَ دوشحی نتخٍد ىی زٌیو ،نتخٍد ىا یک  ...................اشث.
 )0ةازخّرد

 )2رشاٌَ

)1پیام

 )4اةزار ارجتاظی

اةّذر ،عيار و ىانک اطحر در زىان خالفث کدام خهیفَ ىسازات و جتعید طدٌد؟
 )0عير

 )2عذيان

 )1اةّةکر

 )4اىام عهی (ع)

در کدام زٍگ ،اىام عهی (ع) ةَ ىلاةهَ ةا شپاه ىعاویَ رفث و آٌِا را ظانيیً ٌاىید؟
 )0زيم

ٌِ )2روان

 )4صفیً

 )1احزاب

کدامیک از شهصهَُای زیر ةا فرىان خهفای عتاشی ةَ كدرت رشیدٌد و ةا جایید آٌِا ةَ حکّىث خّد اداىَ دادٌد؟
 )0ظاُریان ،شاىاٌیان

 )2ظاُریان ،صفاریان

 )1شاىاٌیان ،صفاریان

 )4صفاریان ،ظاُریان

صفحه ی  2از2

جمع بارم  20 :نمره
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اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام درس :مطالعات اجتماعي

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  4تهران

نام دبیر :فاطمه حمیدی

دبیرستان غیر دولتی دخترانه سرای دانش واحد رسالت

کلید

تاریخ امتحان1399/10/20 :

سؤاالت پایان ترم نوبت اول سال تحصیلي 1399-1400

ساعت امتحان 10:00:صتح/عصر
مدت امتحان 45 :دقیقً

راهنمای تصحیح

ردیف

محل مهر یا امضاء مدیر

درست و نادرست:
الف

 .2ىادرشث
 .7ىادرشث

 .1ىادرشث
 .6ىادرشث

 .3درشث
 .8درشث

 .5درشث

 .4ىادرشث

جای خالی ها:
ب

 .11جٍران (پایحخث کظَر)
 .14صفاریان ،عیاران

 .9نَقَفات
 .13رودکی

 .11قادشیً ،جیصفَن

 .12شفاح

ج و د سواالت تشریحی و تعاریف:
55

ةً ظَر کلی در کظَر نا درآندٌای دولث را نی جَان ةً شً ةخض جقصیم کرد:
 .2درآندٌای خاصل از نالیات
 .1درآندٌای خاصل از صادرات ىفث

56

در ٌر جانعً ای ةاید ىٍادی وجَد داطحً ةاطدکً:
 .1عدالث اجحهاعی را ةرقرار شازد  .2ةر اجرای قَاىیو ىظارت کيد  .3ةا جخلفات ةرخَرد کيد  .4نحخلفان را ةً نجازات ةرشاىد.

57

ویژگی ٌای عصر جاٌلیث:
 .1در آن زنان عرب ٌا ةث نی پرشحیدىد و خاىً کعتً را پر از ةث کرده ةَدىد.
 .2اعراب در دوره جاٌلیث ةٍره چيداىی از علم و داىض ىداطحيد و عده کهی نی جَاىصحيد ةخَاىيد و ةيَیصيد.
 .3زىان از نقام و نقعیث پاییيی ةرخَردار ةَدىد و ةرخی نردان از داطحو فرزىد دخحر اخصاس خقارت نی کردىد.
 .4ىصتث ةً قتیلً خَد جعصب طدید و کَرکَراىً داطحيد.
 . 5در ةیو آىٍا ةً دلیل وجَد کیيً و ىیز کهتَد ىیازٌای زىدگی ،درگیری ٌای قتیلً ای و غارت گری رواج داطث.

58

ةرنکیان از خاىدان ٌای نظٍَر ایراىی ةَدىد کً ةً شرىَطث اةَنصلم دچار طدىد .ایو خاىدان در زنان خالفث ٌارون ،عٍده دار وزارت
و خکَنث والیات طدىد و ىفَذ و قدرت فراوان کصب کردىد .خلیفً ىاگٍان ةر آىان خظم گرفث و دشحَر داد آىٍا را از قدرت ةرکيار و
زىداىی کييد و ةً قحل ةرشاىيد.

59

جيفیذ :پس از آىکً رئیس جهٍَر ةا خداکثر آرای نردم اىحخاب طد ،ةرای طروع ةً کار ،خکم وی جَشط رٌتر انضا و جيفیذ نی طَد.

02

ةَدجً :ةً زةان شاده یعيی پیض ةیيی دخل و خرج دولث یا ٌهان درآندٌا و ٌزیيً ٌا .ةَدجً شيدی اشث کً دولث در آن درآندٌا و
ٌزیيً ٌای یک کظَر را ةرای یک شال نعیو نی کيد.

05

دعاوی خقَقی :نرةَط ةً اعهالی اشث کً دادگاه نجازات جعییو ىهی کيد ،ةلکً افراد را نلزم نی کيد کً جکالیفظان را اىجام دٌيد یا
خقَق قاىَىی دیگران را ةدٌيد.

 .3شایر در آندٌا

سواالت چهار گسینه ای:
ز

 .22گسینه :0نجلس طَرای اشالنی

 .23گسینه :5رئیس جهٍَر

 .24گسینه :3اداره قَای شً گاىً

 .25گسینه :3رٌتر

 .28گسینه :4صفیو

 .29گسینه :5ظاٌریان ،شاناىیان

جمع بارم 02:نمره

نام و نام خانوادگی مصحح :فاطمه حمیدی

 .26گسینه :3پیام

 .27گسینه :0عثهان

امضاء:
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