
 بسمه تعالی 

 تماعی پایه هشتم نمونه سواالت درس مطالعات اج

 گروه دبیران مطالعات اجتماعی آموزش و پرورش 

 مدرسه آنالین دانا 

 

 : کامل پاسخ   -الف 

  تفاوت   بی   ما   که   است  درست  آیا  بیاید   پیش  خوشایندی  نا   اتفاق  کسی  برای  فامیل   و   خانواده   در   اگر  -1

 ؟  چرا ؟بمانیم

 

  که   گفت  بود  او  ی  همسایه  که  اعظم   ،  شد   جویا  او  حال   از  معلم   وقتی .    بود  غایب  مدرسه   در  مینا  روز   یک  -2

  توانند   می  را  تعاون  های  جلوه   کدام  مینا  دوستان  مثال  این  در.  کند   می  استراحت  خانه  در  و.  تاس   بیمار  مینا

 (   مورد دو )   ؟  دهند  نشان

 

   باشید؟   داشته  تعاون   توانید   می   نها  آ   از   یک  کدام   در .    کنید   فکر   خود   ی   مدرسه  روز  یک   های  فعالیت  به  -3

 (  مورد  دو) 

 

 (  مورد  دو)    ؟ کنند  انفاق توانند   می چگونه نشغلشا به توجه با زیر  افراد  از  هرکدام -4

 ........... .................................................................................................................... پزشک - الف

 ................................................ ..................................................................... لباس  تولیدی   - ب

 

 دارند؟  هم  با تفاوتی   چه اعضاء رای  حق  نظر از تعاونی  غیر  و  تعاونی   های شرکت  -5

 

 . ببرید  نام را شتابند   می  نیازمندان یاری  به  که   خیریه موسسات از مورد  سه  -6

 

 ؟  پردازد  می  اموری  چه به خود  جلسات در  دولت هیئت  -7

 



 (  مورد   4) باشد؟ شرایطی چه دارای  باید  ایران جمهور  رییس اساسی قانون   115 اصل طبق  -8

 

 : کنید  تعریف  خط  دو   یا یک  در  را  زیر کلمات از کدام  هر  -9

:................................................................................................................. تنفیذ 

 ........................................................................................................... :....تحلیف

 

 مسئولند؟  کسانی  چه  برابر  در  دهد   می تشکیل که   دولتی  و  جمهور  رییس  -10

 

 (  مورد  دو)    ؟ دارد   معایبی  چه نفت صادرات به کشور  یک درامد   بودن متکی  نظرتان  به  -11

 

 ؟  چیست مالیات  -12

 

  بسیار  امکانات  شهرک   این .  اند   کرده   مکان   نقل   جدیدی  شهرک   به  تازگی   به  رشیدی  اقای   ی   خانواده   -13

 ( مورد 4.)  کنید   فهرست شهرک این  در  را دولت   وظایف  ترین مهم .  دارد زندگی  برای  کمی

 

 

 :  کنید  مشخص  و نمایید  جدا را  شهروندی وظایف  و  حقوق زیر متن در   -14

  آزادانه   را  خود  انتقادات  و  نظرات  توانستند   شهروندان  خوزستان  استان  به  چمهور  رییس  استانی  سفر  در))  

  احترام  مقررات و قوانین به و  بپردازند  موقع به  خودرا  مالیات تا  خواست آنان از هم چمهور رییس و  کنند  بیان

 (( بگذارند 

 

 

 . بنویسید  د فر یک  زندگی در  را مخدر  مواد   مصرف پیامدهای از  مورد دو   -15

 

 



 ؟  باشیم داشته   خاطر به باید  را اصولی چه خشم هنگام در  -16

 

 :  کنید  فهرست را مناسب رفتار دو زیر  های موقعیت   از هریک  برای

 .هستیم خشمگین کسی  دست  از وقتی  –  الف

 

 .  است عصبانی ما  دست از  کسی  وقتی -ب

 

  لباس   مرضیه   کوچکترش   خواهر  که   شد   متوجه   رسید   خانه  به   مدرسه   از  مریم   که   زمانی  ظهر  روز  یک  -17

  برای   پیشنهادهایی   چه شما  زمان  این   در.    شد   عصبانی  اتفاق  این   از   مریم   است   کرده  کثیف  را اش   عالقه   مورد 

 (  مورد  دو)   ؟  دارید   مریم خشم کنترل 

 

 ؟  شوند  می پرخاشگر نوجوانان  از برخی  چرا  -18

 

 حساب  این  که  شده  متوجه  بانک  در  اما.    ستا  کرده  دریافت چک  مشتری  از  اتومبیل  فروش   بابت  فردی  -19

 ؟  بکند  باید  چه .  ندارد  کافی  اطالع  شکایتش طرح ی  نحوه و  چک  قوانین از او . ندارد موجودی

 

 دارند؟   کیفری  دعاوی با تفاوتی  چه حقوقی  دعاوی   -20

 

 ؟  کند   می  ارائه مردم به  خدماتی  چه  اطالعات فناوری و  ارتباطات وزارت   -21

 

 . ببرید  نام را رتباط ا اصلی عناصر  -22

 

  خرید   برای   هایی   توصیه  چه   شما.    رفتند   بازار   به  ای  رایانه   بازی   دی   سی   یک  خرید   برای  مجید   و   حمید   -23

 ( مورد  سه)؟  دارید  آنا  به بازی این

 



 (  مورد سه )  ؟ نماییم رعایت باید  را  نکاتی چه اینترنت از  استفاده  هنگام -24

 

 (  مورد دو   هرکدام)  ؟ نمایید  فهرست را جمعی  ارتباط یها رسانه  منفی  آثار و  مثبت آثار –  25

 :  مثبت  آثار

 :  منفی  آثار

 

 (  مورد  سه)   ؟ داشت  هایی ویژگی  چه  عربستان  جاهلیت عصر -26

 

 ؟  بود شده ذکر   مواردی  چه مسلمانان علیه  مشرکان   اقتصادی تحریم  ی  درعهدنامه  -27

 

 (  مورد  دو) ؟  نمود  می  توصیه  را تارهاییرف  چه  مشرکان با هایمسلمانان جنگ در ( ص) پیامبر -28 

 

 ؟  بود  چه عاشورا قیام از ( ع)  حسین امام  هدف -29

 

 ؟  کرد  سکوت( ع)  علی  امام رسید  خالفت به ابوبکر وقتی چرا  -30

 

 ؟  بنویسید  را(  ع)  علی  امام حکومت  های ویژگی  و دستاوردها   -31

 

 ؟   بودند  گروهی  چه  هرکدام مهاجرین و  انصار -32

 

 ؟  کند   قبول را معاویه  با صلح شد  ناچار( ع)  حسن امام چرا  -33

 

 (  مورد سه .)  کنید   فهرست را امویان حکومت  های  ویژگی  -34

 



 (  مورد سه .)  کنید  فهرست را عباسیان حکومت های ویژگی  - 35

 

 ؟  داشت  هم  با فرقی چه  ایرانیان  با عباسیان با امویان  برخورد  -36

 

 ؟  بود  چه  قادسیه  نبرد  نتایج –  37

 

 ؟  کرد  فراهم  عباسیان با همزمان ایرانی  های  سلسله تشکیل  برای  را زمینه  عواملی هچ  –  38

 

 . کنید   مقایسه عباسیان با را علویان و  طاهریان ی  رابطه   -39

 

 ؟  است کرده  ترجمه  عربی  به  پهلوی از  را هایی کتاب  چه مقفع ابن عبدالل  -40

 

 .  دهید   شرح را اسالمی  ی  دوره  در  هنر و  معماری مثال  یک با  -41

 

 

 

 

 

 



 : خالی جاهای -ب 

 . دارد  نام...................  ساده  زبان به  یکدیگر به  کارها  در  رساندن یاری و  همکاری  -1

 . گویند  می .....................  شوند  می  وقف   که هایی  دارایی  و  اموال به -2

 . گویند   می.......................  نیازمندان به   افراد واناییت  و  علم و  مال بخشش به -3

 . شود می  تایید .........................  توسط   جمهوری ریاست داوطلبان صالحیت  -4

 . دارد نام.............................  دارد  قرار آن در  وزیر دفتر   که ساختمانی -5

 . گویند   می........................  لتدو  های  درامد   و  ها هزینه بینی  پیش  به -6

 .کند  می تعیین..........................   مجرم   فرد برای دادگاه  کیفری  دعاوی   در  -7

 .گویند  می .......................  پیام دریافت و  ارسال جریان  به -8

 . گویند   یم.......................  کند  می  ارسال فرستنده به  گیرنده   که پیامی  به -9

 بود ............................   مدینه به  ورود  از پس(  ص)  پیامبر  اقدام اولین  -10

  می   یاد..............    عصر  به   بعثت   از  پیش  دوران در  عربستان  مردم   فرهنگی  –  اجتماعی  شرایط   و اوضاع  از  -11

 .شود

 .شد  وارد .. ............... جنگ در  ساسانی ارتش پیکر  بر نهایی ی  ضربه  -12

 . بود ایرانیان  اداری زبان......................  زبان ها مدت  تا ایران به اسالم  ورود  از پس  -13



 : غ  یا ص  جمالت -ج 

 غ          ص .              کردند  می عمل خلیفه  نظر  زیر  خود لمروق ی  ره ادا در  طاهریان -1

  و   ادبی   میراث  از  بخشی  انتقال  هجری   نخست  قرون  در  ایرانیان  فرهنگی   و   علمی  مهم  اقدامات  از  یکی   -2

 غ         ص.         بود اسالمی جامعه به باستان ایران  تاریخی

 غ          ص .         شناختند  نمی رسمیت  به را نعباسیا و  بودند   شیعه مذهب پیرو  علویان  -3

 غ         ص   .    کرد صادر را شرقی  روم  امپراطوری   و ساسانیان مرزهای به  حمله  فرمان (  دوم   خلیفه)  عمر -4

 غ           ص.           یافت  رواج زیستی  ساده عثمان خالفت زمان در  -5

 غ          ص .        داشت  رواج اعراب میان  در  دانش  و  علم  جاهلیت دوران  در  -6

 غ       ص.      ندارند   افراد  زندگی  سبک  بر تاثیری   جمعی  ارتباط های رسانه  -7

 غ         ص .       کنند  فکر  خاصی ی  شیوه  به  مردم  که شوند  می  موجب  ها رسانه  -8

 غ        ص.        است پیام یک  زبان  ، کالمی  ارتباط  یک  در  -9

 غ      ص.     کند  می  تعیین  مجازات مجرم  برای  هدادگا حقوقی  دعاوی  در   -10

 غ        ص .     دارد  نظارت  قوانین  اجرای بر مجریه  ی  قوه   -11

 غ       ص.      است  خطرناک  هم  بار  یک برای  حتی مخدر مواد   ی  تجربه  -12

 غ        ص .    است خشم نکردن  کنترل  ی  نتیجه نزاع و  پرخاشگری -13

 غ       ص.     ندارند  را  جمهور رییس  از  ردنک سوال  حق مجلس  نمایندگان  -14

 غ        ص.      است دولت وظایف  از وزیر   استیضاح -15

 غ          ص .  کنند  شرکت  انتخابات در   توانند  می  کشورند  از  خارج که  ایرانیانی -16

 غ     ص.     کند  جدا اجتماع  از را  خود زندگی تواند   می  آسوده زندگی داشتن برای  انسان  -17


