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

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

 

 :دارد بخش دو آزمون این شما، برای موفقیت آرزوی با عزیز آموزان دانش

  نمره( 51)دهید پاسخ کتاب دوازده تا هفت فصل سواالت همه به لطفاً بخش، این در اجباری(:)الف بخش

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

5 

 فصل هفتم

 داشت؟ نام چه سلجوقیان بنیانگذار

 محمود سلطان           شاه ملك سلطان              طغرلسلطان           محمد سلطان

 . داشت قرار ............................... سلجوقي حكومت رأس در

1/0 

2 
 بود؟ چه سلجوقي دوره در نشیني شهر و شهر رونق علل

 
1/0 

3 
  ؟ داشتند ایران تاریخ در بیشتری اهمیت سلجوقیان ، تبار ترك ی سلسله سه بین در چرا

 
1/0 

 5 اقدامات آلب ارسالن را بنویسید ؟  4

1 

 هشتمفصل 

 شد. يلخانیکدام دانشمند به عنوان پزشک وارد دربار االف( 

 فضل اهلل نیالد دیرشخواجه ( د          یهانیج( ج        خواجه نظام الملك ( ب        یتوس نیرالدیخواجه نص( الف

 .حكومت تیموریان سرانجام با ظهور حكومت ..................................... در ایران از میان رفتب( 

1/0 

6 
 تأسیس شد؟ گونه حكومت سربداران چ

 
1/0 

7 
  ؟ بنویسید را او اقدامات بود؟ که خان هالکو

 
5 

8 
 در زمان غازان خان چه بناهایي ایجاد شد ؟ 

 
1/0 

   5از  1صفحه ی  

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

 هشتم مقطع و رشته:

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

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

 صفحه  5 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران
 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران  2اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 
 مرزداران سرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 7981 -89سال تحصيلی  نوبت دومترم  پایانآزمون 

 مطالعات اجتماعینام درس: 

 مسعود انبارلو  نام دبیر:
 1031/  30/  11 امتحان:  تاریخ

 صبح1:  33  ساعت امتحان:
 دقیقه 55مدت امتحان : 



 

 

9 

 نهمفصل 

 دارد؟ قرار آسیا آمریكا و بین تنگه الف. کدام

 برینگ د              داردانل ج              بسفر ب           الطارق جبلالف( 

 . اقیانوس ..................و ................... به مشرق و جنوب شرقي آسیا مي وزندبادهای موسمي از سمت ب. 

 .در آسیا کشورهای .......................... و ......................... عضور کشورهای گروه هشت هستندج. 

21/5 

50 
  ؟ ببرید نام را آسیا آتشفشاني الجزایر مجمع سه

 
71/0 

55 
 ؟ خشک آسیا را نام ببرید نواحي

 
1/0 

52 

 دهمفصل 

 منطقه ی جنوب غربي آسیا شامل چه محدوده ای از این قاره است ؟ 

 

1/0 

53 

 برای هریک از انواع آب و هوای زیر، شهر یا منطقه ای در آسیای جنوب غربي پیدا کنید؟

 (......................................................آب و هواي گرم و شرجی) ب(    ( ................................... آب و هواي گرم و خشك )الف( 

 (.................................................آب و هواي سرد كوهستانی )د(        (.........................................آب و هواي مدیترانه اي ) ج(

5 

54 
 مورد(  2) کند؟ يم كتریرا به هم نزد يجنوب غرب یایمردم منطقه آسکدام عوامل 

 
1/0 

51 

باشد فاصله این دو  210000/5سانتي متر باشد، در صورتي که مقیاس نقشه  50اگر فاصله دو روستا روی نقشه ای 

 )سانتیمتر، متر و کیلومتر محاسبه شود(.روی زمین چقدر است؟ روستا

 

1/0 

56 

 یازدهمفصل 

 ید(سیمورد بنو کی) فقط  مشخص شده (؟ یدر جا) یدجدول را کامل کن

 زبان اكثریت دین اكثریت قاره

   آسیاي شرقی

   شمال آفریقا

   آمریکاي جنوبی
 

1/5 

   5از  2صفحه ی  



 

 

57 

 ید؟سیقاره شده است را بنو نیکه سبب عدم توسعه ا قایافر يو خارج يو در آن مشكالت داخلید رسم کن يجدول

 (.هر کدام یمورد برا ک) ی

 

 

1/0 

58 
 جدول دوستونه رسم کنید و اروپای پیر و جوان را با هم مقایسه کنید.

 
1/0 

59 

 دوازدهمفصل 

ره گذاری شده در روی نقشه را نام موارد شما

 گذاری کنید.

 .................... اقیانوس.5

 ....................... خلیج. 2

 جلگه................... 3

 ................رود. 4

5 

20 

 در رابطه با ویژگي های طبیعي استرالیا به سواالت زیر پاسخ دهید؟

 (..............................................الف( رشته كوه هاي نسبتاً مرتفع در كدام قسمت و به موازات ساحل كدام اقیانوس كشیده شده اند؟ )

 (...............................................جلگه مركزي استرالیا از آبرفت كدام رود، پدیده آمده واین رود به كجا می ریزد؟ )( ب

 (.................................................( پهناورترین بیابان استرالیا چه نام دارد؟ )ج

1/0 

25 

 مورد اجباری( 4کامل کنید.)جای خالي را با کمک نقشه 

 .................اقیانوس-1

 ه...............تنگ - 2

 ......................رشته كوه -3

 .....................توده كوهستانی -4

 .................رود -5

 خلیج.................-6

 دریاي................ 7

 كانال.................8

 

5 

   5از  0صفحه ی  



 

 

 

 پاسخ فصل دو همان سواالت به و کنید انتخاب را شش تا یک هایفصل از فصل دو فقط لطفاً بخش، این در ب )اختیاری( بخش

 نمره( 1)دهید 

 حذف بقیه و تصحیح فصل دو سواالت های پاسخ ترتیب به صورت این در زیرا ندهید، پاسخ فصل دو از بیش به کنید دقت

 .میشود

 صورت کمبود جا در پشت صفحه پاسخ دهید.در 

 

22 

 اولفصل 

گذرد  يم جامعه خود را از اجتماع جدا کند و نسبت به آنچه در يتواند اعمال و رفتار و زندگ يکس نم چیچرا ه.5

 باشد؟  تفاوتيب

 انفاق کردن چه اثراتي در زندگي فرد انفاق کننده دارد ؟ . 2

 

 مورد( 2 ؟)دارند یيها يژگیچه و يتعاون یشرکت ها

 

 

1/2 

23 

 دومفصل 

  ؟رئیس جمهور در شروع کار خود چه کاری انجام مي دهد.5

 

 

  د؟یده حیجمهور را توض سیتوسط رئ نهیکاب لیتشك. 2

 

 

 .کساني که شرایط ریاست جمهوری دارند صالحیتشان توسط .......................................... تأیید مي شود. 3

 الیحه ی بودجه در ........................................ تصویب مي شود .سند 

1/2 

24 

 سومفصل 

 وقتي دیگری از دست ما عصباني است چه کارهایي باید انجام دهیم؟ .5

 

 نوجواني فرصتي برای کسب ...................... و ............................ است .. 2

 ؟ رده و مقایسه کنیداختالفات( را که در دادگاه مطرح مي شود نام بانواع دعاوی) . 3

 

1/2 

   5از  4صفحه ی  



 

 

 
 نمره 23جمع بارم : 

21 

 چهارمفصل 

 .در یک ارتباط کالمي زبان یک ............................... است.5

 چیست ؟ و چه چیزهایي را در بر مي گیرد ؟  نهرسا. 2

 

 بنویسید ؟اثرات منفي رسانه های ارتباط جمعي را 

 

1/2 

26 

 پنجمفصل 

 اعراب جاهلي نسبت به قبیله ی خود چگونه بود ؟  باتتعص.5

 

  ؟ شدند مي گفته کساني چه به انصار و مهاجرین. 2

 

 ببرید؟  امها و دستاوردهای حكومت حضرت علي )ع( را نترین ویژگيمهم. 3

 

 )ع ( شدند:  يزدند و موجب اختالف در سپاه حضرت عل رنگیدست به ن هیمعاو انیدر کدام جنگ سپاه( 4

 نهروان                    د( احد ج(                            نیصف ( جمل                           ب(الف

 

 صورت گرفت؟ امبریتوسط پ نهیدر مد يحكومت اسالم سیتأس ياعالم رسم يچه موقع( 1

 امبریپ ينبردها (د        یاسینامه س مانیپ يامضا (ج      در شعب ابوطالب  میتحر (ب      روز مبعوث شدن  (الف

1/2 

27 

 ششم فصل 

 اوضاع ایران در دوره خالفت امویان )بني امیه( چگونه بود ؟.5

 

 .عباسیان را به خالفت برساند............. از خاندان .....ابومسلم موفق شد امویان را شكست دهد و ...... 2

 روابط صفّاریان با خلفای عباسي چگونه بود ؟ و اقدامات یعقوب لیث را بنویسید ؟. 3

 

1/2 

  5از  5صفحه ی 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح فصل

تم
هف

 

 ب( سلطان -(ب).الف(گزینه 1

 . بازرگاني رونق و آرامش سبب به . 2

 در مدیترانه دریاي تا شرق در ماوراءالنهر از و كرد مي برابري ساسانيان زمان با ایران جغرافيایي ي محدوده زیرا . 3

 . بود یافته گسترش غرب

سركوب كند و بر  نظام الملك وزیر، رقيبان داخلي رااو برادرزاده و جانشين طُغرِل بود و توانست با راهنمایي خواجه  .4

 آلب ارسالن همچنين به ارمنستان و گرجستان لشكركشي كرد .. قدرت و استحكام حكومت سلجوقي بيفزاید

تم
ش

ه
 

 .الف( گزینه)د(    ب( صفویان.1

آمده بودند ، به پا  ستوهساكنان روستاي باشتين كه از زیاده خواهي و گستاخي مأموران حاكم مغولي خراسان به  . 2

 خاستند و مأموران مغول را مجازات كردند . آنان سپس با شعار سر به دار مي دهيم ، تن به ذلت نمي دهيم ، سپاه حاكم

مغول را در آن والیت شكست دادند . قيام به سرعت گسترش یافت و سربداران پس از تصرف شهر سبزوار ، حكومت خود 

 .را تأسيس كردند

جهان اسالم كامل كند. اقدامات  كو خان نوه ي چنگيز بود. اومأمور شد فتوحان مغول را در ایران و دیگر بخش هايهال. 3

خالفت عباسي  با تسخير بغداد و كشتن خليفه، -2هاي آنان را تسخير كرد اسماعيليان ایران را از بين برد و قلعه -1او : 

 .اخترا براند

كاخ ، مدرسه، كتابخانه و .... بر پا شد  تبریز با دوازده بناي مهم مانند بيمارستان ، مسجد ، در روزگار او شنب غازان در. 4

 مسجد ساختند . .هم زمان در بسياري از شهرها مسجدي بزرگ و در كنار آن گرمابه اي براي تأمين هزینه نگاهداري

هم
ن

 

 هند و آرام    ج( ژاپن و روسيه .الف( گزینه )د(   ب( 1

 اندونزي و فيليپين ژاپن، الجزایر مجمع . 2

فالت آناتولي و فالت ایران و همچنين آسياي مركزي  سرزمين هاي مغرب و جنوب غربي آسيا شامل عربستان ، داخل . 3

 .به ویژه بيابان گُبي از نواحي خشك آسيا محسوب مي شود

هم
د

 
 .مشرق و از آنجا تا خليج  عدن و باب المندب را در بر مي گيرد از تنگه ي بسفر و داردانل در تركيه تا كوه هاي پامير در.1

نواحي كوهستاني  د(    كشور لبنان و فلسطين ج(    سواحل دریاي عمان و خليج فارس ب(  بيابان  ربع الخالي الف( . 2

 البرز و زاگرس

 دین اسالم، زبان عربي، داشتن منابع نفت و گاز، پيوندهاي تاریخي و فرهنگي . 3

 250000 × 10 2500000 =زمين روي متر سانتي.4

 25000 زمين روي متر = 100 ÷ 2500000

 .25 زمين روي كيلومتر = 1000 ÷ 25000

هم
زد

یا
 

1. 

 زبان اكثریت دین اكثریت قاره

 چيني بودایي آسياي شرقي

 عربي مسلمان شمال آفریقا

 اسپانيایي و پرتغالي مسيحي آمریكاي جنوبي

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی
 تهران  2ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 پسرانه  سرای دانش واحد مرزداران  دولتیغیر  دبیرستان
 89-89سال تحصیلي  سؤاالت پایان ترم نوبت دوم کلید

 مطالعات اجتماعينام درس: 

 مسعود انبارلونام دبیر: 

 8089/  30/  89 تاریخ امتحان:

 صبح 9ساعت امتحان: 

 دقیقه 97مدت امتحان: 



 

 

كشورهاي اروپایي و غارت منابع آنها بوده است . امروزه نيز  ترین علل عدم پيشرفت قاره افریقا ، استعماراز مهم  . 2

شرایط سخت محيطي ) جنگل هاي . 1 دخالت كشورهاي قدرتمند در ایجاد جنگ ها و بحران ها در این قاره ادامه دارد .

 انبوه ، بيابان هاي وسيع ، آب و

 حكومت هاي وابسته و استبدادي -5جنگ هاي داخلي  -4بيسوادي و آگاهي كم مردم  -3ي ها شيوع بيمار -2هواي گرم( 

 يكوه ها كم ارتفاع و قله ها گنبد كه مدت موجب شده است يطوالن شیاروپا، فرسا يمناطق شمال -در  : ريپ ياروپا. 3

 نیبه ا يشناس نيوجود دارد . از نظر زم اريبس يها اچهیدر پهناور و يمنطقه، جلگه ها نیشكل و دره ها باز باشند . در ا

 . ندیگوي م ريپ ياز اروپا، اروپا عيبخش وس

و دامنه كوه  زيشود . قله كوه ها، نوک ت يم دهیبلند د يها و رشته كو ه ها يخوردگ نيجنوب اروپا، چ -در : جوان  ياروپا

رخ  زين یيلرزه ها نيمنطقه اروپا كه در آن آتشفشان ها و زم نیا باشد . به يتنگ م يتند و درّه ها بيش يها اغلب دارا

 . ندیگو يم جوان يدهد، اروپا يم

هم
زد

دوا
 

 . دارلينگ4. مركزي 3. بزرگ استراليا 2. هند 1. 1

 .بيابان بزرگ ویكتوریاآرام   ج(  اقيانوس –رود دارلينگ آرام  ب(  اقيانوس –در شرق . الف( 2

 پاناما  -8آنتيل  -7مكزیك  -6 مي سي سي پي -5آپاالش  -4راكي )روشوز(  -3برینگ  -2منجمد شمالي  1- .3

ول
ا

 

تواند اعمال و رفتار  يكس نم چيه نیبنابرا است، شده دهیو هم مسئول آفر ياجتماع يكه انسان هم موجود یياز آنجا.1

 داشته باشم. يآسوده ا يزندگ خواهم يمن م دیخود را از اجتماع جدا كند و بگو

موجب  -3و افزایش مال و ثروت مي شود  موجب پاكي -2زمينه رستگاري فرد را در دنيا و آخرت فراهم مي كند  -1. 2

آرامش  -5مي رهاند  قلب انسان را از دلبستگي به دنيا و مال و ثروت -4تقویت روحيه ایثار و بخشش در انسان مي شود 

 داردروحي و رواني به دنبال 

را  يا رهیمد ئتيخود ه نياعضا از ب. 2 كند. يم دايپ تيعضو رسم 7حداقل با  يبراساس قانون هر شركت تعاون .1. 3

 دهند. يم يكنند و را يها مشاركت م يريگ ميدر تصم يشركت تعاون يهمه اعضا. 3كنند. يانتخاب م

وم
د

 

كند. هر وزیر در برابر نمایندگان ملت در مي مجلس معرفيرئيس جمهور در شروع كار خود، وزیراني را انتخاب و به . 1

كنند. سپس در نظر مي دهد. سپس نمایندگان در باره صالحيت او براي وزارت، اظهارهاي خود را ارائه ميمجلس، برنامه

 به تواندمي شود و در صورتي كه اكثریت نمایندگان مجلس به وزیر رأي اعتماد بدهند، اوگيري ميباره ي هر وزیر رأي

 .عنوان وزیر كار خود را شروع كند

 ملت در ندگانیدر برابر نما ریكند . هر وز يم يو به مجلس معرف انتخاب را يرانیجمهور در شروع كار خود، وز - سيرئ . 2

كنند . سپس  يوزارت، اظهارنظر م ياو برا تيدرباره صالح ندگانیدهد . سپس نما يم ارائه خود را يبرنامه ها مجلس،

 تواند به يم اعتماد بدهند، او يرأ ریمجلس به وز ندگانینما تیكه اكثر يشود و در صورت يم يريگ يرأ ریوز درباره هر

 كار خود را شروع كند ر،یعنوان وز

 . شوراي نگهبان3

 . مجلس شوراي اسالمي4

وم
س

 

به حرف هاي طرف مقابل ، خوب گوش كنيم  -علت چيست ؟  به آرامي از او سوال كنيم چرا از دست ما عصباني است و.1

دهيم و اگر اشتباهي كرده ایم عذر توضيح  آرامش با ، ایم نشده مرتكب اشتباهي اگر –و حرف هاي او را قطع نكنيم 

حاضر به كه  طوري به است عصباني خيلي ما دست از كسي اگر –خواهي كنيم و راهي براي جبران اشتباه پيدا كنيم 

 .يدن حرف هاي ما نيست و ممكن است به ما صدمه بزند ، فوراً صحنه را ترک كنيم و از بزرگ تر ها كمك بخواهيمشن

2 . 

دعاوي )اختالفات ( كيفري مربوط به اعمالي است كه  دعاوي )اختالفات ( حقوقي . -2دعاوي )اختالفات ( كيفري  -1. 3

مي كند . مانند فردي كه در مغازه با مشتري دیگر شروع  مجازات تعييندادگاه براي فردي كه مرتكب جرمي شده است ، 

عاوي د و مجوز نظام پزشكي ندارد . به توهين و فحاشي و تهدید مي كند . یا فردي كه در منزل شخصي اش طبابت مي كند

يفشان را تكال زم مي كند كه)اختالفات ( حقوقي مربوط به اعمالي است كه دادگاه مجازاتي تعيين نمي كند بلكه افراد را مل

 انجام دهند یا حقوق قانوني دیگران را بدهند . مانند فردي كه در هنگام ساختمان سازي به طور ناخواسته قسمتي از خانه

 همسایه مجاور را با لودر خراب كرده است .



 

 

رم
ها

چ
 

 .رسانه1

بنابراین رسانه از ابزاري مانند زبان تا  ه نام دارد .هر وسيله اي كه پيامي را از فرستنده به گيرنده منتقل كند ، رسان . 2

 اینترنت وزیون ، لوت ابزارهاي چاپي ) عالئم ، كتاب ها ، روزنامه ها و مجالت و ...( و ابزارهاي الكترونيكي ) تلفن ، رادیو ،

 ....( را در بر مي گيرد

اینترنت مي شود و افراد تحت تأثير این  ده ازاامروزه بخش زیادي از وقت مردم صرف تماشاي تلویزیون یا استف -1. 3

ا بندوباري هاي اخالقي ر صحنه ها روش هاي خشونت آميز را به كار ببرند و یا برخي پایگاه هاي اینترنتي ممكن است ، بي

تماس  كم شدن -3آگهي هاي بازرگاني است كه مصرف گرایي را در جامعه تشویق مي كند  -2در كاربران ترویج كنند 

 كم شدن گفت و گو بين اعضاي خانواده . -4هره به چهره افراد و كم شدن دید و بازدید هاي اقوام و دوستان چ

جم
پن

 

دادند . آنان بي توجه به اینكه حق با چه كسي  مي اعراب جاهلي نسبت به قبيله خود تعصب شدید و كوركورانه اي نشان.1

 .است ، از اعضاي قبليه ي خود در برابر افراد دیگر قبایل دفاع و پشتيباني مي كردند

یاري كردند انصار )یاري  در تاریخ اسالم به گروهي از ساكنان مدینه كه با پيامبر)ص( پيمان بستند و آن حضرت را. 2

گروه دیگري از مسلمانان كه اموال و دارایي خود را رها نمودند و از مكه به مدینه رفتند  :ن مهاجری كنندگان( مي گویند .

 .مهاجرین )هجرت كنندگان( معروف هستند ، به

مدارا با  -4برگزیدن افراد صالح به حكومت والیات  -3تأكيد بر عدالت  -2ساده زیستي و مقابله با اشرافي گري -1. 3

 مخالفان

 . گزینه )ج(4

 . گزینه )ب(5

شم
ش

 

سران قبایل عرب ، بر بيشتر والیات ایران حكومت مي  اشراف و -2امویان حكومت خود را بر پایه خشم و ظلم بنا نهادند .1

تر از سایر اقوام مي پنداشتند  شریف بني اميه به قوم و نَسب خود ، فخر فروشي مي كردند و قوم عرب را برتر و -3كردند 

و منصب  مقام ایرانيان اجازه نداشتند -5اقوام غير عرب از جمله ایران ا ین مورد تحقر ي و توهين قرار مي گرفتند  -4

 .ندهي سپاه را عهده دار شوندماهاي مهم مانند حكومت والیات یا فر

 . سفاح2

قوب ليث صفاري عالوه بر آنكه حكومت طاهریان را برانداخت ، به یع روابط صفاریان با خالفت عباسي ، خصمانه بود. 3

شكست خورد . او در فكر جبران این شكست  عراق لشكركشي كرد و قصد داشت بغداد را تصرف كند ، اما از سپاه خليفه

 .بود اما بيماري و مرگ فرصت جنگي دیگر را با خليفه به وي نداد

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره22جمع بارم :
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