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      یاد خدا آرام بخش دلهاست.      به نام یکتای بی همتا     

  .………موزش و پرورش شهرستان آ

 26/01/94مورخه   ، اول نوبت ،   مشتآزمون مطالعات اجتماعی پایه ه

 شماره دانش آموز:                                      نام کالس :                                                    نام و نام خانوادگی:        

 0صفحه       صفحه  4دقیقه       تعداد صفحات سؤال :   44مدت آزمون: 

 مهر مدرسهمحل 

                              با عدد                     نمره مستمر با حروف                                                                                 نمره مستمر

 "     نمره آزمون                          "  نمره آزمون     

     " نمره تجدید نظر "                       نمره تجدید نظر 

          

       

      

  نام دبیر : 

 محل امضا:

 دایره بکشید.در هر جمله ، از بین کلمات داخل پرانتز ، دورکلمه درست ( -0

    پیامبر)ص(  دوین و امضای پیمان نامه ی سیاسی ، در واقع اعالم رسمی تأسیس حکومت اسالمی به رهبری (ت0-0

 بود .                                                                                                             مدینه (  - مکه ) شهر در         

 0          . در تصمیم گیری ها مشارکت می کنند و رأی می دهند غیر تعاونی  ( - تعاونیهای)  همه اعضای شرکت ( 2-0

  مانع پیروزی سپاهیان امام علی )ع( شد.            ص، نیرنگ عمرو عانهروان  (  - صفین)  در آخرین لحظات جنگ (3-0

 ی دادند نمایندگان خلیفه در امور داخلی منو اجازه  در اداره قلمرو خود مستقل بودند( سامانیان  -)  صفاریان  (4-0

                                        دخالت کنند.                                                                                      آنان        

 
( برای عبارت های سمت راست پاسخ مناسبی از سمت چب انتخاب کرده و حرف مربوط به آن را داخل-2  

                               ( د.) یک مورد اضافی است.یبنویس)      (   

عبارت سمت چپ                      عبارت سمت راست                                                                               

الف  (وکیل            د.به کسانی که نمی دانند چگونه شکایت خودرا در دادگاه طرح نمایند، کمک می کن (     )  ( 0-2   

  4/0          قاضی  ب ( .                                                                      ددر دادگاه دفاع می کن افراد از حقوق ( ( )      2-2  

  شاکیج ( .   بیان کنندخود را تادالیل دمیخواهو ازآنان  مطالعهرا خواهان و خوانده  مدارک دادگاهدر ( )      (3-2  

مشاور حقوقید (                                                                                                                                                      

                   ادامه سؤاالت در صفحه دوم                                                                                                                     
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 2صفحه     نام و نام خانوادگی                                شماره دانش آموز                         دبیرستان  شتمهمطالعات اجتماعی 

 مشخص کنید.  ⃝  ضربدر( گزینه درست را با عالمت -3

 مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه به ترتیب برعهده چه مقامی می باشد؟(0-3  

 نمایندگان مجلس-وزارت کشور  ⃝ب (         رئیس جمهور            -رئیس جمهور ⃝الف (  

 رئیس جمهور-نمایندگان مجلس  ⃝د (            رئیس جمهور             -قوه قضاییه  ⃝ج (    

 ؟ابومسلم خراسانی بدستور چه کسی ناجوانمردانه به قتل رسید(  2-3  

                                                مأمون  ⃝د ( منصور                           ⃝ج (         هارون الرشید ⃝ب (              سفّاح ⃝الف ( 

 2                                                                                                               ؟   مرکز خالفت امویان کدام شهر بود(  3-3  

 شام )دمشق (  ⃝د (بغداد                          ⃝ ج (کوفه                        ⃝ ب (         مدینه    ⃝(الف  

  ؟تعصب قبیله ای میان اعراب جاهلیت چه نتایجی داشت(  4-3  

      غارتگری  ⃝د (  گسترش بت پرستی  ⃝ج(  بروز کینه وحس انتقام جویی   ⃝ب (   احساس حقارت  ⃝الف (   

 ( جمله های زیر را با کلمات مناسب کامل کنید. 4

 در یک ارتباط کالمی ............................یک رسانه است.(  0-4 

                     ، مصرف موادمخدّر..........................است. ( برطبق قانون نگهداری ومخفی کردن ،خرید و فروش و پخش 2-4 

 2           .........بود ............................. نخستین ایرانی که در مدینه به حضور پیامبر رسید وبه دین اسالم مشرّف شد ( 3-4 

 به یاری نیازمندان می شتابند . .......................................و مردم نهاد افراد نیکوکار در قالب سازمان های (  4-4 

 
 به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید.(  -4

 به اموال و دارایی هایی گه وقف می شود چه می گویند؟............................... ( 0-4

 ...........................................سند بودجه توسط چه مقامی تنظیم می شود؟.......( 2-4 

 3     ....................؟................به وجود آمده استکشور ما،کدام وزارتخانه به علت اهمیت  موضوع ارتباطات در ( 3-4

  ...............................اشعار خود را سرود که بود؟...........ه با تشویق و حمایت سامانیان ( پدر شعر فارسی ک4-4

 نخستین شهدای راه اسالم چه کسانی بودند؟( 4-4 

                           ..........................................و  ...........................................  

                                                                                                                   

 ادامه سؤال در صفحه سوم                                                                                                                     
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                                          3شماره دانش آموز         صفحه                   نام و نام خانوادگی                                شتم دبیرستان مطالعات اجتماعی ه

 به سؤاالت زیر پاسخ کامل دهید.

 تحریم اقتصادی و اجتماعی مسلمانان در چه مواردی بود؟(   -6

                                                                                                                                                                                     0 

                                                                                                                                                                                           

                     (رئیس جمهورچگونه وبرای چه مدت انتخاب می شود؟انتخاب مجدداو برای چند دوره متوالی بالمانع است؟-7

 

                                                                                                                                                                                   0                                                                                                                                                                                                    

 .شکل زیر کدام آثار منفی رسانه ها را بیان می کند؟  توضیح دهید( 8

 

                                                                                                             0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 منظور از بازخورد در فرآیند ارتباط چیست؟( 9

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 0                                       پیامبر اکرم )ص(در واقعه غدیر خم دست حضرت علی )ع( را باال برد و چه فرمود؟( 01 

                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                 0 

 .( از دو سوال زیر به یک سوال به دلخواه پاسخ دهید)

  مشهورترین فرمانروای آل بویه را بنویسید. ، و مورد از کارهای امیر عضدالدولهد (00

 

                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                0                                                                                                              علویان طبرستان بودند؟چرا خلفای عباسی ، دشمن  (00

 ادامه سؤال در صفحه چهارم                                                                                            

   

                                                                                                                                                                    

زمون
و آ

 میکر

MicroAzmoon.ir



4 
 

 

                                                       4صفحه       شماره دانش آموز                                نام و نام خانوادگی                           شتم دبیرستانمطالعات اجتماعی ه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   کاملپاسخ  ادامه ی سؤاالت

                                                                            در نمودار زیر سه بخش درآمدهای دولت را به ترتیب بنویسید. (02  

 

                                                                                                                                                                                     4/0 

 

                                  

                     

  

                                                  

 آقای صابری هنگام تعمیر سیستم لوله کشی شوفاژ ، بطور ناخواسته دیوار خانه همسایه خود آقای رحمانی را (03

 اختالف بین این دو همسایه شده است . مشخص کنید: باعث موضوع و همین خراب  کرد

 چه نوع  دعاوی را می تواند در دادگاه مطرح نماید؟ رحمانیآقای (الف 

                                                                                                                                                                                  4/0 

 دادگاه در باره این نوع دعاوی چه تصمیمی می گیرد؟ب( 

     

    

                                                            

 تعاون به  زبان ساده یعنی چه؟  دو مورد از جلوه ها و شکل های مختلف  تعاون را نام ببرید. ( 04

                                                                                                                                                                5/0                                                                                                                                                                  

                                 

                                 

 

 

 دخترهای گلم لطفاً نوشته های خود را یکبار دیگر با دقّت مرور کنید. 

 

 

 

0-  ........................................... 

2- .............................  
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