
 

 

 

 

 

 
 

 نمره به حروف:                به عدد:   تجدید نظر  نمره  به عدد:             نمره به حروف:           نمره
 محل مهر و امضاء مدیر

 تاریخ و امضاء:              نام دبیر:            تاریخ و امضاء:                     نام دبیر:

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

  سؤاالت جای خالی 

 5/0 ....................... آفریده شده است.انسان هم موجودی ............... و هم  1

 5/0 کند، .............. نام دارد.هر وسیله ای که پیامی را از فرستنده به گیرنده منتقل می 2

3 
پس از آنکه رئیس جمهور با حداکثر آرای مردم انتخاب شد، برای شروع به کار، حکم وی توسط رهبر ................ 

 می شود.
5/0 

4 
با ورود سپاه اسالم به ایران و فروپاشی ................  دوره ایران باستان به پایان رسید و عصر جدیدی در تاریخ 

 ایران آغاز شد.
5/0 

  االت صحیح یا غلطسؤ 

 75/0 غ صتوانند نام خود یا پدر و مادر یا هر نامی را که بخواهند، روی مدرسه بگذارند.خیرین مدرسه ساز می 5

 75/0 غ   ص حداقل سن رای دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری پانزده سال تعیین شده است.  6

7 
در تاریخ اسالم به گروهی از ساکنان یثرب که با پیامبر پیمان بستند و آن حضرت را یاری کردند، انصار 

 غ      ص   گویند.می
75/0 

 75/0 غصخلیفه اول حدود دو سال خالفت کرد. او عثمان را به جانشینی خود برگزید.   8

  سؤاالت چهار گزینه ای 

9 
 باشد؟کدام مورد از اقدامات پیامبر )ص( پس از ورود به مدینه نمی

 الف( تاسیس مسجد     ب( پیمان نامه سیاسی     ج( ساخت ابزارهای جنگی     د( پیمان برادری
1 

10 
 (، چه کسی به خالفت رسید؟پس از خلیفه سوم )عثمان

 ی )ع(     ج( معاویه     د( عمرالف( ابوبکر     ب( حضرت عل
1 

 1 کدام یک از سلسله های زیر ریشه و تبار ایرانی نداشتند؟ 11

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

 ................. مقطع و رشته:

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

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

 صفحه ..... تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 دانش واحد سعادت آبادسرای دبیرستان غیردولتی دخترانه 

 1399 -1400سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

  مطالعات اجتماعینام درس: 

 پنداشته پور نام دبیر:

 10/1399 / 20 امتحان:  تاریخ

 عصر /صبح.... : ....   ساعت امتحان:

 دقیقه 60مدت امتحان : 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار

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


 

 نمره 20جمع بارم : 

  موفق و سربلند باشید

 الف( صفاریان   ب( علویان طبرستان   ج( طاهریان   د( سامانیان

12 
 شود؟برای مدت چند سال انتخاب می قوه قضائیه از سوی رهبریطبق قانون اساسی، رئیس 

 سال     ج( سه سال     د( هیچکدام الف( پنج سال     ب( چهار
1 

  سؤاالت تشریحی 

13 
 شهروندان ایران چه کسانی هستند؟

 
1 

14 
 عمل بازخورد را تعریف کنید؟

 
1 

15 
 برابر آسیب های اجتماعی را برعهده دارند؟کدام گروه ها مسئولیت حفاظت از نوجوانان در 

 
1 

16 
 امام حسین )ع( درباره علت قیام خود چه فرموده است؟

 
1 

17 
 هدف از شکل گیری شرکت های تعاونی چیست؟

 
5/1 

18 
 برمکیان چه کسانی بودند و سرانجام آنان چه بود؟

 
5/1 

19 

 مورد( 4بنویسید؟ )ویژگی های و دستاوردهای حکومت امام علی )ع( را 

 

 

2 

20 

 واقعه غدیر خم را توضیح دهید.

 

 

2 
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 مسئول -اجتماعی 1

 رسانه 2

 تنفیذ 3

 حکومت ساسانی 4

 صحیح 5

 غلط 6

 صحیح 7

 غلط 8

 گزینه ج 9

 گزینه ب 10

 گزینه ب 11

 گزینه الف 12

13 
چه شهری باشند چه روستایی و عشایر، چه در داخل کشور زندگی کنند و چه همه کسانی که تابعیت جمهوری اسالمی ایران را دارند 

 در خارج کشور، شهروند ایران محسوب می شوند.

 اگر گیرنده نیز به فرستنده پیامی بفرستد و او را متوجه کند که معنی پیام را دریافت کرده به این عمل بازخورد می گویند.  14

 قانون -مدرسه -خانواده -خود 15

 هدف من اصالح امت جدم رسول اهلل، امر به معروف و نهی از منکر و پیاده کردن سیره رسول اهلل و پدرم علی بن ابی طالب است. 16

17 
در شرکت های تعاونی گروهی از افراد به طور داوطلبانه برای یک هدف مشترک تالش می کنند. هدف شرکت های تعاونی معموال 

و ایجاد رفاه و زندگی بهتر برای اعضای آن است و منافعی نیز که از همکاری و فعالیت گروهی حاصل می  حل مشکالت اقتصادی

 شود، به طور برابر و یکسان بین همه اعضا توزیع می شود.

18 
ون، عهده دار برمکیان نیز که از خاندان های مشهور ایرانی بودند به سرنوشت ابومسلم دچار شدند. این خاندان در زمان خالفت هار

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

 برکنار و زندانی کنند و به قتل برسانند.

19 
ساده  -3اصالح بسیاری از انحرافاتی که در دین بوجود آمده بود  -2حکومت داری مبتنی بر دستورات قرآن و سنت رسول خدا   -1

 تاکید بر عدالت      -4زیستی و مقابله با اشرافی گری 

20 

م غدیر خم توقف کنند. آن حضرت رسول گرامی اسالم هنگامی که از آخرین حج بازمیگشت دستور دارد تا همه زائران در محلی به نا

سپس برای جمعیت حاضر خطبه طوالنی خواند و از آنان پرسید: چه کسی نسبت به مومنان در تصمیم گیری از خودشان برتر است؟ 

مسلمانان یکصدا گفتند خدا و پیامبرش. پیامبر سپس دست حضرت علی را باال برد و فرمود: ای مردم، هرکس که من پیشوای او 

پس این علی پیشوای اوست خداوندا دوستداران او را دوست بدار و دشمنانش را دشمن باش. پیامبر از حاضرین خواست خطبه هستم 

 غدیر را به خاطر بسپارند و برای دیگران باز گو کنند سپس حاضران جانشینی پیامبر را به حضرت علی تبریک گفتند.

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 سعادت آباد واحد سرای دانش پسرانه دولتیغیر  دبیرستان
 1399-1400سال تحصیلي  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید

 ..........................نام درس: 

 .................نام دبیر: 

 1399/........ / ....... تاریخ امتحان:

 عصر /صبح  ......... ساعت امتحان:

 دقیقه .......مدت امتحان: 
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 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره20جمع بارم :
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