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سوال 1:
الف) جلوه ها و شکل هایی از احساس مسئولیت، تعاون، همکاری، کمک به همدیگر و

هم فکری برای حل مشکالت.
ب) احساس وظیفه و مسئولیت و کمک کردن و پیدا کردن راه چاره برای حل مشکل و

شرایط سخت و بد پیش آمده.
پ) در ماجرای اول دوره درمان احمد اقا طول می کشید. هزینه اش بیشتر می شد – على از
نظر درسی ضعیف می شد در نتیجه خانواده احمد آقا دچار مشکالت فراوان دیگری نیز
می شد. در ماجرای دوم بوی بد و نامطبوع زباله ها شهرک را فرا می گرفت و سبب بیماری

مردم می شد. در نتیجه اهالی شهرک دچار مشکالت فراوان دیگری نیز می شدند.
ت) خیر – اوال وظیفه انسانی ماست که در حل مشکالت به یکدیگر کمک کنیم و دوما ممکن
است روزی برای خود ما نیز چنین اتفاقی پیش بیاید و توقع و انتظار کمک داشته باشیم،
پس با کمک کردن ما احساس تنهایی نخواهند کرد و با کم شدن مشکالت به آینده امیدوار
خواهند شد. دوست کسی است که در هنگام ناراحتی و گرفتاری دست دوست خود را
بگیرد. به کمک و یاری رساند. این بیت مربوط به توصیه ای است که می گوید دوستان باید
در مسائل و مشکالت باهم احساس همدردی و خیرخواهی داشته باشند و به هم کمک

کنند.
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سوال 2: خیر – زیرا کارها بر دوش یک نفر میفتد و او نیز بخاطر تنها بودن باید تالش
بیشتری بکند تا همه کارها را به خوبی انجام دهد، در نتیجه ناتوان و مریض شده و سبب
مشکالت و بی نظمی بیشتری در خانواده می شود اما با تقسیم کارها و وظایف احساس مفید

بودن افراد شکل گرفته و عدالت رعایت می شود.
سوال 3: خرید برای خانه – نظافت منزل – آماده کردن غذا و چایی – کمک درسی به خواهر

و برادر کوچکتر – همکاری در هنگام پذیرایی از مهمان ها
سوال 4: همکاری در جابجایی وسایل سنگین همسایه ها – تزئین و چراغانی کردن محله در
اعیاد و مراسمات مختلف – کمک به سالمندان و معلوالن – کمک مالی و معنوی به

مستمندان و فقیران محله – مراقبت از اموال عمومی
سوال 5: مساجد – دفاتر شوراهای اسالمی و شورای حل اختالف – پایگاه بسیج – خانه های

ریش سفیدان و معتمدان محل
سوال 6: خودخواهی – دنیا طلبی – وسوسه های شیطانی – ناتوانی در برقراری روابط صحیح
– عدم همدلی – عدم روحیه تعاون و همکاری – نداشتن مهارت و آموزش های الزم و کافی

در تعاونی ها – حسادت و عداوت
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سوال 1: افزایش و ایجاد روحیه ی نیکوکاری – تمایل به کارهای نیک و خدا پسندانه –انجام
بهتر فریضه ها و واجبات دینی – بخشودگی گناهان و برخورداری از اجر معنوی –افزایش مال

و برکت روزی – آرامش خاطر و..
سوال 2: جلوگیری از اختالفات و درگیری های افراد و خانواده ها – ایجاد صلح و سازش
میان مردم – رسیدگی به جاده ها و… سایر امکانات مورد نیاز روستاها و مناطق محروم –

پرداخت دیه ی جرائم غیر عمد
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سوال 3: به عهده خودتان می باشد.
سوال 4: افزایش و ایجاد روحیه نیکوکاری – تمایل به کارهای نیک و خدا پسندانه – انجام بهتر
فریضه ها و واجبات دینی بخشودگی گناهان و برخورداری از اجر معنوی – افزایش مال و برکت روزی –

آرامش خاطر و….
سوال 5: «جهاد سازندگی» یکی از نهادهای مردمی انقالب اسالمی ایران است. این نهاد با توجه به
فلسفه تشکیل و فعالیت خود در بین سایر نهادها و ارگان هایی که برای استحکام و تداوم انقالب
اسالمی شکل گرفته اند، از اعتبار و جایگاه باالیی برخوردار است. نهاد «جهاد سازندگی» تنها 4 ماه
پس از پیروزی انقالب اسالمی به فرمان امام خمینی (ره) شکل گرفت و شکل گیری آن به دلیل فقر
روزافزونی بود که در نظام کشاورزی و نظام روستایی کشور در دوران پهلوی شکل گرفت و ادامه

یافت.
        آب و برق رسانی روستاها
        احداث راه های روستایی

        بهسازی آسفالت راه روستایی
        ساخت مدارس روستایی

        تشکیل کمیته های مختلف کشاورزی، بهداشت، توسعه و فرهنگ
سوال 6: در لینک جواب کاربرگه های مطالعات اجتماعی هشتم مشاهده کنید.
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سوال 7: نمازخانه: قرآن، فرش، مهر، تسبیح و…
                         مدرسه: خودکار، تخته سیاه، توپ فوتبال و…

 سوال 8: به عهده خودتان می باشد.
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سوال 9: برخورداری از کسب سود و منافع مشترک – حل مشکالت اقتصادی اعضا و ایجاد
رفاه و زندگی بهتر اعضا برخورداری از اجر معنوی و بذل و بخشش و نبودن فقر مادی و

معنوی.
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سوال 1: حجت االسالم ابراهیم رئیسی – با رأی مستقیم مردم – 7 نفر بودند.
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سوال 2: 1400 و انتخابات بعدی 1404 – اگر در آن زمان ۱۸ سال داشته باشیم طبق قانون
می توانیم.

مطالعات هشتم صفحه 17 فعاليت
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سوال 1: به عهده خودتان است.
سوال 2: به عهده خودتان است.
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سوال 3: در لینک جواب کاربرگه های مطالعات اجتماعی هشتم مشاهده کنید.
سوال 4: سبب وابستگی کشور به نفت یا تک محصولی شدن می شود که در مواقع بحرانی
مانند نوسانات قیمت جهانی یا تحریم و جنگ با کاهش درآمد و مشکالت اقتصادی زیادی
روبرو خواهد شد. باید با همت و توانایی علمی جوانان و دانشمندان و با تکیه بر علم و
فناوری روز و با فعالیت هایی در زمینه کشاورزی و صنعت، و با حمایت از تولیدات داخلی و
ملی صادرات غیر نفتی و تولیدات داخلی را افزایش داد تا از وابستگی و تک محصولی شدن

دور شد.
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 به عنوان مثال استقالل طلبی یا شک و تردید.
بله، هر چه از والدین خود فاصله می گیرم تمایل به طغیان و مخالفت در من زیاد

می شود ” استقالل طلبی” و با شک و تردید احساس دلهره و نداشتن اعتماد به نفس.
وارد نشدن به جمع ها و موقعیت های اجتماعی غیر اجباری – داشتن اعتماد به نفس و

شناخت واقعی خود.
برنامه ریزی مناسب با مشورت افراد موفق – توجه به نصیحت های والدین.

سوال 1:
.1
.2

.3

.4
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سوال 2:
الف:

- اهداف کوتاه مدت: گرفتن نمرات خوب در پایان ترم – قبولی در آخر سال – خرید لپ تاپ
یا تبلت – آموزش خوشنویسی و زبان انگلیسی و مراحل مقدماتی کامپیوتر تا یکی دو سال

آینده.
- اهداف بلند مدت: رفتن به دانشگاه و تحصیل در رشته مورد عالقه – داشتن یک شرکت و

یا کارخانه داشتن یک شغل مناسب و دلخواه –خرید یک خانه – یک ازدواج موفق.
ب: 

- بله با داشتن تالش و پشتکار مناسب و توکل به خدا و برنامه ریزی صحیح و اولویت بندی
مناسب کارها.

پ:
- به طور مستقیم: والدین – خواهر و برادر بزرگتر – مربیان و معلمان و مشاور مدرسه و

مشاوره با افراد موفق و با مهارت در هر یک از این کارها.
- به طور غیر مستقیم: شناسایی استعدادها و توانایی خود – اعتماد به نفس و اعتماد کامل

و توکل به خداوند.
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سوال 3:
الف) سریع او را به بیمارستان بردند اما به هوش نیامد و نیروی انتظامی بهرام را دستگیر

کرد.
ب) خانواده بهرام: نگرانی از وضعیت نامعلوم آینده بهرام – هزینه بیمارستان و رفت و آمد
خانواده و از کار و زندگی افتادنشان. خانواده حامد که از یک  طرف نگران وضعیت بهرام

بودند و از طرفی نگران بدنام شدن حامد در محله.
پ) توپ را دوباره پس می داد و می خواست که تکرار نکنند و در صورت تکرار با خانواده آنها
صحبت می کرد و از اولیای آنها و والدین خود کمک می گرفت و مقداری در مورد عواقب

خشمگین شدن خود نیز فکر می کرد.
سوال 4: خیر ناخشنودی در ما احساس بد به وجود آورده و ما را وادار به انجام عمل بد
می کند در این هنگام هورمونی در مغز ترشح کرده و سبب افزایش ضربان قلب و فشار خون
و گرفتگی عضالت می شود و در نتیجه با از دست دادن تمرکز حواس خود با صدای بلند

فریاد زده و نمی توانیم به درستی تصمیم بگیریم.
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سوال 5: حضرت علی (ع): خشم با دیوانگی آغاز می شود و با پشیمانی پایان می یابد.
سوال 6: در لینک جواب کاربرگه های مطالعات اجتماعی هشتم مشاهده کنید.
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سوال 7: خیر – با این کار بر مشکالت زندگی خود و خانواده می افزاید و خودش را کالفه کرده و دیگر نمی تواند به
راحتی از دست و دام اعتیاد خالص شود و به لحاظ جسمی و روحی آسیب شدیدی به خود وارد می کند.

سوال 8: نه گفتن، یعنی وقتی ما نمی خواهیم مطلبی را بپذیریم با استفاده از این مهارت، بدون آن که به خود و
دیگران آسیبی برسانیم، مقاومت و نه گفتنمان را به راحتی ابراز کنیم. پس باید با بیان دلیل در برابر خواسته های

نادرست دیگران بتوانیم به راحتی مقاومت کرده و نه بگوییم.
جهت راهنمایی بیشتر؛ علت های زیادی در مشکل “نه گفتن“ افراد نقش دارد، از جمله:

– دلسوزی کردن برای طرف مقابل و تصور اینکه اگر نه بگویید، شاید هیچ کس دیگر نخواهد یا نتواند به او کمک
کند و در نتیجه ممکن است کارش راه نیفتد، تصور اینکه اگر نه بگوید، طرف مقابل دیگر او را دوست نخواهد

داشت.
– اعتقاد به اینکه اگر از درخواست دیگران سر باز زند، آدم بد و خودخواهی محسوب شود.

– ترس از دست دادن رابطه با فرد مقابل؛ که هیچکدام به هیچ وجه درست و مورد قبول کسی نیست.
سوال 9:

علل فردی:
- مانند نداشتن آگاهی کافی خود فرد:

راه حل: با دانستن عواملی که فرد را در معرض خطر اعتیاد قرار می دهند، می توان افراد در معرض خطر را شناسایی
کرد و برای پیشگیری از ابتالی آنان به اعتیاد، برنامه ریزی های دقیق و مؤثر انجام داد.

علل خانوادگی:
- مانند بی توجهی والدین به تربیت فرزندان:

راه حل: با تاکید بر ارزش های خانوادگی و محکم کردن پایه های خانواده و همچنین والدین باید ارتباط با
فرزندانشان را بهبود بخشند و به آن ها استقالل رأی و دخالت در امر تصمیم گیری بدهد.

علل اجتماعی:
- مانند دسترسی آسان به مواد مخدر – نابرابری های اقتصادی و اجتماعی

راه حل: ایجاد زمینه ی اشتغال برای همه اقشار جامعه – ارتقای فرهنگی افراد جامعه – کنترل شدید مرزهای کشور.
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سوال 10: بدهی کلی - کثیفی و آشفتگی - بیماری های دهان و دندان - عفونت دستگاه
تنفسی فوقانی - اختالالت پوستی اختالالت عصبی و شناختی - اختالالت خواب و هذیان
گویی - تهوع - یبوست - مشکالت شغلی و تحصیلی - تداخل دارویی - خشونت در خانواده -
طالق - کاهش درآمد و فقر - بی کفایتی در انجام وظایف خانوادگی - غفلت از فرزندان -
ضعف پایبندی به اصول اخالقی و مذهبی - بی خانمانی شو بیکاری - انواع جرائم مثل سرقت.
سوال 11: به خاطر جلوگیری از فروپاشی خانواده ها و اختالفات خانوادگی، جلوگیری از

بی نظمی و نابسامانی و از بین رفتن سرمایه ملی و نیروهای انسانی و اقتصادی جامعه.
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سوال 1: مهم ترین وظیفه ی والدین مراقبت و تربیت صحیح فرزندان و تحویل آن ها به
جامعه است، به خاطر انجام این مسئولیت مهم باید مواظب باشند.

سوال 2: ارتباط با خدا و یاد او با دعا کردن و نماز خواندن انسان را آرام کرده و از
وسوسه های شیطانی باز می دارد در آیه 45 سوره عنکبوت:

الَه َتْنَهی َعِنا لَْفْحَشآِء َو الُْمنَکر : همانا نماز (انسان را) از فحشا و منکر باز می دارد.  ِإن�الص�
سوال 3: روزه داری - به پا داشتن نماز در اّول وقت - تالوت قرآن و تدبر در معانی آن -
مداومت بر عمل خالف تمایل نفسانی. پرهیز از پر خوابی، پرخوری و پر صحبت کردن، بیکاری،
تنبلی و هر آنچه اراده را سست می کند. اشتغال به فعالیت های سخت و دشوار - خونسردی
در برخورد با مسائل - ایمان داشتن به پیروزی و مهارت نه گفتن - هر عملی را به محض
خطور به ذهن انجام دهید و به لحظه بعد حواله ندهید. مجالست با افراد صاحب ذوق و

هنر - خواندن کتب زندگی نامه
بزرگان و عبرت از زندگی آنها. دوری از دل مشغولی به کارهای روزمره و عبث و بیهوده و

پرهیز از روزمرگی در کارها. ورزش های روح افزا مانند شنا، کوهنوردی، بیابان گردی و ...
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سوال 4: گفت و گوی مسالمت آمیز با صاحب چک به همراه ریش سفید و یا از طریق شورای
حل اختالف و به دنبال آن مراجعه به دادگاه و مشاوره با یک مشاور حقوقی و نهایتا طرح

شکایت با استفاده از یک وکیل مناسب.
سوال 5: در موقعیت 1 فحاشی و افترا و قدرت نمایی صورت گرفته و مجازات دارد، باید
شکایت کیفری طرح شود در موقعیت 2 غصب عنوان شده و مجازات دارد، باید شکایت

کیفری طرح شود.
سوال 6: ممکن است با آسیب رساندن به خود و دیگران سبب افزایش اختالفات و آشفتگی
و بی نظمی شوند، برای مثال در مورد فعالیت شماره 4؛ اگر صاحب چک و فروشنده
خودسرانه درگیر شوند ممکن است خسارت وارده از مبلغ چک هم بیشتر شود و اعتبار و

آبروی فروشنده برود و صاحب چک از کار و زندگیش بماند.
 

مطالعات هشتم صفحه 33 فعاليت

https://bekhun.com/


bekhunof f ic ia l

 
 

https://bekhun.com/8/
https://bekhun.com/8/
http://bekhun.com/


سوال 1: جهت انجام این فعالیت باید انواع رسانه ها را بدانیم؛
– رسانه کالمی مانند زبان: اعالم نحوه دادن نمرات مستمری توسط معلم در کالس

– رسانه چاپی یا نوشتاری مانند عالئم، کتابها، روزنامه ها و مجّالت: خواندن خبری از مجله
رشد

– رسانه های الکترونیکی مانند: تلفن، رادیو، تلویزیون، اینترنت
مانند نمونه دریافت پیامک از طریق تلفن – شنیدن خبری از رادیو – دریافت مطالبی از طریق

ایمیل
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سوال 2:
الف) 

1: اختراع ماشین چاپ در قرن پانزدهم میالدی توسط گوتنبرگ آلمانی
2: استفاده از الکتریسیته و اختراع تلگراف در سال 1842 میالدی توسط مورس و اختراع

تلفن توسط گراهامبل در سال 1876 میالدی
3: به وجود آمدن ارتباطات بی سیم و اختراع رادیو در سال 1835 توسط مارکنی ایتالیایی

4: اختراع سینما و تلویزیون و به راه افتادن شبکه ها و ایستگاه های تلویزیونی و ماهواره ای
ب) با ورود رایانه به زندگی بشر، انقالبی در ذخیره اطالعات به وجود آمده است.

ماهواره ها حجم زیادی از اطالعات را بدون آن که به سیم نیاز باشد از جایی به جای دیگر کره
زمین منتقل می کنند ماهواره ها امکان استفاده از تلفن همراه، شبکه های تلویزیونی و

اینترنت را فراهم می کنند.
سوال 3: آنگاه مانند قدیم ارتباط میان نقاط دور جهان بسیار مشکل می شد و اخباری برای
انتقال میان دو نقطه دور از هم مدت زمان زیادی طول می کشید و مشکالت بسیاری در

حوزه های مختلف درمانی، اداری و ... به وجود می آورد.
سوال 4: پست الکترونیکی به یک نشانی اینترنتی گفته می شود که در کسری از ثانیه هر
پیام متنی یا تصویری یا فایل را به سرتاسر جهان بدون محدودیت خاصی ارسال می کند.
تفاوت آن با پست معمولی در مدت زمان رسیدن پیام و همچنین سختی راه و مشکالت

حمل و نقل می باشد.
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سوال 5:
– رئیس جمهور

– رئیس مجلس شورای اسالمی
– رئیس قوه قضائیه – رئیس صدا و سیما

– وزیر ارتباطات
– وزیر آموزش و پرورش

– وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اطالعات و …
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سوال 1: ارتباط سریع با دیگران – مکاتبه – فعالیت های علمی – عملیات بانکی
سوال 2: به طور کلی پلیس فتا به جرائم سایبری مانند سرقت هویت، سرقت اطالعات،
جرائم سایبری، تجاوز به حریم خصوصی، نفوذ و تخریب سیستم های رایانه ای، سرقت مالی و
کالهبرداری اقتصادی، جرائم اخالقی، اجتماعی و فرهنگی و هک سیستم های رایانه ای و
مخابراتی رسیدگی می کند. فعال بوده و هرگونه گزارش و شکایت در این گونه موارد را

پیگیری می کند.
سوال 3: در لینک جواب کاربرگه های مطالعات اجتماعی هشتم مشاهده کنید.
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سوال 4:
- تلویزیون – سینما – اینترنت – تلفن همراه – کتاب – مجله – روزنامه و ...

- بله. تلویزیون از طریق پخش فیلم ها و سریال هایی که گاه نوعی پوشش، رفتار و … را
منتقل می کند. گاهی اوقات کمدی های تلویزیونی تاثیر عمیقی روی من و همساالنم
می گذارد. به این ترتیب ما آنها را بر اساس برخی کلمات برای مدت طوالنی استفاده

می کنیم.
سوال 5: به عهده دانش آموز است.

مطالعات هشتم صفحه 45 فعاليت

https://bekhun.com/


bekhunof f ic ia l

 
 

https://bekhun.com/8/
https://bekhun.com/8/
http://bekhun.com/


سوال 1: در لینک جواب کاربرگه های مطالعات اجتماعی هشتم مشاهده کنید.

مطالعات هشتم صفحه 49 فعاليت

https://bekhun.com/
https://bekhun.com/answer-worksheets-social-studies8/


سوال 2: سوره َمَسد (سوره 111 قرآن مجید)
سوال 3: پیروی کورکورانه مشرکان از عقاید آباء و اجدادی؛ مخالفت آشکار اسالم با افکار
و عقاید جاهلی؛ به خطر افتادن منافع اقتصادی؛ اشراف مکه با گروش بردگان و فقیران به

اسالم؛ به خطر افتادن مقام و موقعیت سیاسی و اجتماعی سران مشرک.
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سوال 4: تطمیع پیامبر (ص) با مال و مقام؛ تهدید و آزار و اذیت رسول خدا؛ تهمت زنی و
دشنام گویی به رسول خدا؛ منصرف کردن ابوطالب از پشتیبانی پیامبر؛ آزار و شکنجه

مسلمانان تا سرحد مرگ؛ تحریم اقتصادی و اجتماعی مسلمانان؛ توطئه برای قتل پیامبر.
سوال 5: مشرکان پیمان نامه تحریم اجتماعی و اقتصادی مسلمانان را درون صندوقچه ای
در کعبه نهادند. پس از سه سال پیامبر اسالم با اشاره فرشته وحی خبر داد که از آن
پیمان نامه را موریانه خورده است و تنها عبارت “باسمک اللهم” باقی مانده است. مشرکان
وقتی صندوقچه را گشودند با شگفتی درستی خبر رسول خدا را دریافتند و ناگزیر شدند
دست از محاصره بردارند و مسلمانان به زندگی عادی خود بازگردند و این یک پیروزی بزرگ

برای آنان به شمار می رفت.
سوال 6: پیمان نامه های پیامبر با مردم یثرب (عقبه اول و دوم)؛ توطئه مشرکان برای قتل

حضرت محمد (ص).
سوال 7: مهاجرت پیامبر از مکه به مدینه مبنای تاریخ و تقویم مسلمانان قرار گرفت و از

آن زمان تا کنون 1394 سال شمسی و 1436 سال قمری می گذرد.
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سوال 8: یکی از آثار مهمی که درباره واقعه غدیر خم تألیف شده است، دایره المعارف ۱۱
جلدی الغدیر است. مرحوم عالمه امینی با چهل سال تالش و مطالعه ده هزار جلد کتاب و
سفر به کشورهای اسالمی و مطالعه کتابخانه  های آنها، گزارش  ها و روایات مربوط به واقعه

غدیر را از منابع مختلف به ویژه منابع اهل سنت استخراج و گردآوری نموده است.
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سوال 1: اصرار امام علی (ع) بر عمل به قرآن و سنت پیامبر و اجرای عدالت، مبارزه با
ریاست طلبان و ثروت اندوزان، حکومت براساس تعالیم اسالم و روش (سنت) حضرت
محمد (ص) ریاست طلبان اطمینان یافتند که امام به دلخواه آنان عمل نخواهد کرد،

عدالت، خداترسی و پرهیزگاری، توجه به آبادانی، پرهیز از ظلم و ستم، صلح طلبی.
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سوال 2: در لینک جواب کاربرگه های مطالعات اجتماعی هشتم مشاهده کنید.
سوال 3:

* سه کار شرم برنمی دارد: خدمت به مهمان، برخاستن از جا در برابر معلم و گرفتن حق
خود.

* درباره آنچه از آن شناختی نداری، سخن مگوی.
* دانشی که تو را اصالح نکند، گمراهی است.

* سینه عاقل، صندوق اسرارش می باشد.
* انسان در زیر زبان خویش پنهان است.

* قناعت پیشه کردن، از عزت نفس است.
* احمق ترین خلق کسی است که خود را عاقل ترین خلق بداند.

سوال 4:
به دست گرفتن قدرت با فریبکاری – یا عدم وفاداری به پیمان صلح خود با امام حسن (ع):

مغایرت: اسالم دین صداقت است دروغ و حیله در آن جایگاهی ندارد.
با پول و مقام، اشخاص با نفوذ و قدرتمند را جذب خود می کرد – یا تقسیم بیت المال در

میان خویشاوندان خود؛
مغایرت: استفاده شخصی از اموال عمومی حرام است.

یزید را به جانشینی خود، انتخاب و خالفت را موروثی کرد؛
مغایرت: حاکم باید عادل بود و انتخاب حاکم باید با خواست مردم انجام می شد؛ کامأل

مخالف سنت پیامبر بود.
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سوال 5: جلوگیری از گسترش انحراف در دین اسالم، اصالح امت رسول ا�، امر به
معروف و نهی از منکر و پیاده کردن سیره رسول ا� و علی بن ابیطالب، آشکار ساختن چهرهٔ 

واقعی حکومت ستمکار بنی امیه، تقویت روحیه ی ظلم ستیزی مسلمانان به ویژه شیعیان.
سوال 6: با عمل به دستورات اسالم و اجرا کردن اهداف قیام امام حسین (ع) – درس
گرفتن از امام و قیام امام – الگو و نمونه قرار دادن در زندگی خود و ترویج آن به عنوان
الگوی مناسب، توسط تمامی آزادی خواهان، حق طلبان، آمران به معروف و ناهیان از منکر

و مبارزان ظلم و ستم.
سوال 7: به عهده خودتان است.
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سوال 1: در لینک جواب کاربرگه های مطالعات اجتماعی هشتم مشاهده کنید.
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سوال 2: ابومسلم از نیت شوم آنان آگاه بود، لذا وجود او را مانعی بر سر راه قدرت خود
می دیدند. خلفای عباسی عنوان تشریفاتی داشتند که نمی توانستند مستقیمًا در اداره امور
دخالت کنند و قدرت و نفوذ برمکیان به قدری افزایش یافته بود که باعث ترس و وحشت

خلفا شده بود.
سوال 3: ایران – عراق – ماوراءالنهر – عربستان و قسمت هایی از شمال آفریقا و جنوب

اروپا بود.
پایتخت بنی عباس: بغداد.

سوال 4:
الف) شباهت ها:

1- هر دو حکومت را با توسل به زور و حیله و نیرنگ و فریب دادن مردم بدست آورده
بودند.

2- هر دو با امامان و شیعیان دشمنی داشتند چون آنها را مانعی بر سر راه خود می دیدند و
هردو به عیش و نوش و خوش گذرانی می پرداختند.

ب) عباسیان در اداره امور حکومتی و وزارت و فرماندهی سپاه از ایرانیان استفاده می
کردند. اما بنی امیه برای غیر عرب ها ارزشی قائل نبودند و آنها را تحقیر و توهین می
کردند و در بیشتر والیات ایران از سران و بزرگان قبایل عرب استفاده می کردند تا بتوانند

بر آنها مسلط شوند.
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سوال 1: خیر – طاهریان و سامانیان به شرط پرداخت مالیات و حفظ حکومت به تأیید
خلیفه رسیدند و مورد حمایت وی قرار گرفتند اما صفاریان – علویان طبرستان و آل بویه
بدون اجازه خلفای عباسی حکومت خود را بر پا کردند و به هیچ شرایطی حاضر به اطاعت از

عباسیان نبودند و با آن ها دشمنی هم می کردند.
سوال 2: نتیجه می گیریم که عباسیان حکومت را با حیله و نیرنگ بدست گرفته بودند و
قابل اعتماد نیستند چون آنهایی که به عباسیان خدمت کرده بودند نهایتأ با بی رحمی

عباسیان به قتل می رسند و به این دلیل صفاریان با آنها دشمن بودند.
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سوال 1: برای اداره قلمرو وس�ع خود از وز�ران ا�ران� بهره م� بردند و بخاطر مد�ر�ت آنها
اوضاع اقتصادی و فرهنگ� بهتری داشتند و ضمنًا ا�ن دوره به عصر وز�ران بزرگ ن�ز معروف
شده است، زبان فارس� در ا�ن دوره رواج کامل �افت و ب�شتر پادشاهان سلجوق� در
گسترش فرهنگ و تمدن ا�ران� و سخن پارس� و تشو�ق و ترغ�ب شعرا و نو�سندگان فارس� 

زبان و گسترش فرهنگ و دانش  کوشش فراوان کردند.
 

سوال 2: در ل�نک جواب کاربرگه های مطالعات اجتماع� هشتم مشاهده کن�د.
 

سوال 3: ز�را ترک�ه که جزو امپراتوری روم شرق� بود و در جنگ مالزگرد به تصرف
سلجوق�ان ا�ران درآمد و بناها�� همچون بناهای ا�ران� ساخته شد.
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سوال 4: جنگ های صل�ب� مجموعه ای از جنگ های مذهب� است که به دعوت پاپ توسط
پادشاهان و اشراف اروپا�� که داوطلبانه برای بازپس گ�ری سرزم�ن مقدس از مسلمانان به
راه افتادند. شامل ۸ جنگ از سال ۱۰۹۶ تا ۱۲۹۱ م�الدی است که ا�ن جنگ در مجموع حدود

۲۰۰ سال به طول انجام�د.
دستاوردهای جنگ های صل�ب�: اروپا��ان در طول جنگ های صل�ب� با تمدن پر رونق اسالم�
آشنا شدند و عالوه بر غنا�م مادی، گنج�نه های معنوی گرانبها�� از فرهنگ اسالم� را به

همراه آوردند.
شکوفا�� تجارت خارج� – نوگرا�� در اند�شه غرب� به دل�ل آشنا�� با اند�شمندان و
ف�لسوفان مسلمان. تکامل علوم فرهنگ�، پزشک� – شکوفا�� اقتصادی اروپا��ان و مح�ط

مساعدی برای رنسانس فراهم شد.
سوال 5:

علل اقتصادی: گسترش فقر، گرسنگ�، ب�ماری های خطرناک و قحط� در اروپا، افزا�ش رفاه و
رونق اقتصادی و تجاری در قلمرو اسالم�.

علل س�اس�: حاکم�ت مطلق کل�سا بر جوامع اروپا�� و د�دگاه منف� آنان نسبت به اسالم،
پ�شرفت نظام� سلجوق�ان در اروپا و نگران� اروپا��ان از ا�ن مسأله، ضعف و فروپاش�

امپراتوری روم شرق�، توسعه طلب� و ز�اده خواه� تجاری شهرهای ا�تال�ا.
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سوال 1: در ل�نک جواب کاربرگه های مطالعات اجتماع� هشتم مشاهده کن�د.
سوال 2:

َعْرض: (وزارت دفاع و پشت�بان� ن�روهای مسلح)
اشراف: (سازمان بازرس� کل کشور)

است�فا: (سازمان امور اقتصادی و مال�ات�)
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سوال 1: خ�ر؛ ز�را مغوالن به رهبری چنگ�ز متحد شده و قدرت ز�ادی به دست آورده بودند.
آن ها پس از فتح چ�ن و ترکستان ثروت بس�اری کسب کردند و در پ� آن بودند که به د�گر
سرزم�ن های آباد و ثروتمند ن�ز هجوم آورند. قتل اعضای کاروان تجاری مغول توسط

حکومت خوارزمشاه�ان به چنگ�ز خان بهانه مناسب� داد که به ا�ران حمله کند.
سوال 2: در ل�نک جواب کاربرگه های مطالعات اجتماع� هشتم مشاهده کن�د.

سوال 3: مغول ها اقوام� وحش� و ب�ابان گرد بودند و به هر جا که رس�دند شهرها و
آبادی  ها را غارت و و�ران کردند و  همه ی مردم را با فج�ع  تر�ن وضع کشتند و بر کس� هم

رحم نکردند و اثرات ز�ان باری بر جای گذاشتند.
سوال 4: اترار – بخارا – گرگان – سمرقند – مرو – توس – ن�شابور – هرات – بلخ – ری –

همدان – اردب�ل – تبر�ز – مراغه.
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سوال 5: به خاطر ا�نکه همه ی افراد از ارزش واالی انسان�ت برخوردارند و زمان� که تسل�م
م� شوند با�د با آن ها مدارا شود، آثار فرهنگ� و بناهای تار�خ� �ک کشور هم اختصاص به
�ک دوره خاص� ندارد که به راحت� تخر�ب کنند. بخاطر ا�نکه غ�ر نظام�ان هم نم� توانند از

خود دفاع کنند نبا�د مورد تهاجم قرار بگ�رند.
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سوال 1:
شباهت: داشتن ا�وان ها و گنبدها، طاق بندی، گچ بری و کاش� کاری های ز�با و اعجاب انگ�ز.
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سوال 2: چون فرهنگ و تمدن ا�ران اسالم� بر شمش�ر مهاجمان غلبه کرد و قدرت نظام�
مغوالن در برابر فرهنگ غن� ا�ران دوام ن�اورد و با تد��ر بزرکان و فره�ختگان ا�ران� نه تنها
مغوالن از خشونت دست کش�دن بلکه خودشان به بازسازی و�ران� ها و ساختن شهرها همت

گماشتند و پس از ا�ن که مسلمان شدند برای عمران و آبادان� تالش کردند.
سوال 3: در ل�نک جواب کاربرگه های مطالعات اجتماع� هشتم مشاهده کن�د.

سوال 4: حمله مغوالن و سلطه آنان بر ا�ران نتوانست روح استقالل طلب�، مسلمان� و علم
دوست� ا�ران�ان را از ب�ن ببرد. ز�را از نظر هنر، فرهنگ، ادب و علم، برتری بس�اری بر مغوالن
ب�ابان گرد داشتند. بنابرا�ن با فروکش کردن موج و�رانگری ها، علما و دانشمندان
فعال�ت های خود را از سر گرفتند. مساجد و مدارس رونق �افتند و صدها کتاب در زم�نه های

مختلف نوشته شد.
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سوال 1: 
1- آس�ا

2- آفر�قا
3- آمر�کای شمال�
4- آمر�کای جنوب� 

5- قطب جنوب 
6- اروپا 

7- اق�انوس�ه
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سوال 2: در ل�نک جواب کاربرگه های مطالعات اجتماع� هشتم مشاهده کن�د.
سوال 3: مجموعه جز�ره های ف�ل�پ�ن از شمار بس�ار ز�ادی جز�ره کوچک و بزرگ تشک�ل

شده  که ا�ن تعداد جزا�ر به ۷۱۰۷ جز�ره م� رسد.
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سوال 4: چون بلندتر�ن فالت آس�است و بخاطر ارتفاع ز�اد سرد است.
سوال 5: از سمت اق�انوس هند و آرام.

سوال 6: رشته کوه های بلند و مرتفع ه�مال�ا مانع و سدی بزرگ برای رس�دن رطوبت به ا�ن
مناطق است.

سوال 7: به خاطر نزد�ک� به مدار استوا که خورش�د در ا�ن مناطق در طول سال تقر�بأ عمود
م� تابد.

سوال 8: بادهای باران آور مد�ترانه ای در زمستان از سمت در�ای مد�ترانه م� وزند.
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سوال 1: 
الف) به دل�ل جلگه های پست و هموار، باران فراوان، آب و هوای گرم و مرطوب و خاک

آبرفت�.
ب) نواح� مرتفع چون فالت تبت و ه�مال�ا و ب�ابان های وس�ع به دل�ل سرمای طاقت فرسا،

کم بودن زم�ن های کشاورزی و مشکالت حمل و نقل.
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سوال 2: 
تصو�ر 2: تاج محل در آگره هند از جاذبه های فرهنگ�، تار�خ� و معماری آس�است.

تصو�ر 4: د�وار چ�ن که �ک� از هفت اعجاز جهان شمرده م� شود، در جهان به لحاظ زمان
ساخت طوالن�  تر�ن و بزرگتر�ن مهندس� تدافع� نظام� در قد�م است.

سوال 3: به عهده خودتان است.
سوال 4: ا�ن بازی ها هر چهار سال �کبار ورزشکاران کشورهای مختلف سراسر قاره آس�ا را
دور هم جمع م� کند که نخست�ن دوره ا�ن بازی ها در سال 1950 م�الدی برگزار شد. آخر�ن

بار در ا�نچون کره جنوب� برگزار شد. دوره بعدی در اندونزی است.
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قاره آس�ا - آفر�قا - آمر�کا - اروپا - استرال�ا - قطب جنوب.
نقشه های س�اس� مرزهای س�اس� م�ان کشورها که دولت های هر کشور و مجامع
ب�ن الملل� آنها را مشخص کرده اند. نشان م� دهد، همچن�ن جمع�ت هر کشور را
م� توان در ا�ن نقشه د�د. اما نقشه های طب�ع� وضع�ت های جغراف�ا�� طب�ع� هر

کشوری مانند ارتفاعات، پست� ها، در�اها و… را نشان م� دهد.
کوه ها، رودها، قله ها و ناهمواری ها، چ�ن خوردگ� ها، سرزم�ن های پست و جلگه ای و…

 نقشه س�اس� آس�ا، طب�ع� آس�ا، جمع�ت آس�ا، آب و هوای آس�ا و..تفاوت: ا�ن نقشه
در موضوع مورد بررس� است. مثال نقشه جمع�ت با استفاده از رنگ مناطق پر �ا کم
جمع�ت را نشان م� دهد اما نقشه آب و هوا با استفاده از رنگ، 3 نوع آب و هوای گرم

و خشک، سرد، معتدل (�ا تقس�م بندی های جزئ� تری از آب و هوا) را نشان م� دهد.

سوال 5: 
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سوال 1: ضلع های ا�ن مثلث از تنگه  بسفر و داردانل در ترک�ه تا کوه های پام�ر در مشرق و از
آنجا تا خل�ج عدن و باب  المندب را در بر م� گ�رد و از آنجا کانال سوئز را به تنگه  بسفر و

داردانل وصل م� کند.
سوال 2: آفر�قا و اروپا.

سوال 3: اق�انوس هند – در�اچه خزر – در�ای عمان – خل�ج فارس – در�ای سرخ – در�ای
س�اه – در�ای مد�ترانه.

سوال 4: عربستان – ا�ران.
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سوال 5: 
آب  و هوای گرم و خشک: (دشت لوت و کو�ر، ب�ابان ربع الخال� در عربستان)

آب و هوای گرم و شرج�: (سواحل خل�ج فارس و در�ای عمان)
آب و هوای مد�ترانه ای: (سواحل مد�ترانه؛ لبنان – فلسط�ن)

آب و هوای سرد کوهستان�: (رشته کوه های البرز و زاگرس)
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سوال 6: ترک�ه 82 م�ل�ون نفر – پاکستان 215 م�ل�ون نفر – ا�ران 82 م�ل�ون نفر.
سوال 7: 

فارس�: ا�ران و افغانستان
ترک� : ترک�ه و آذربا�جان

عرب�: عربستان و عراق
اردو: پاکستان

سوال 8: 
الف) وابسته بودن بخش ز�ادی از دخل و خرج کشور به فروش نفت

ب) توجه کمتر به بخش های د�گر اقتصادی
ج) توجه کمتر به کارآفر�ن�

د) بخش مهم� از درآمدهای حاصل از فروش نفت صرف واردکردن کاالهای صنعت� ، غذا��
و دارو�� م� شود و بد�ن ترت�ب دوباره به ج�ب کشورهای خر�دکننده نفت بر م� گردد.

هـ) بحران های شد�د اقتصادی، س�اس� و اجتماع� در صورت کاهش جهان� ق�مت نفت
و) نبودن منابع جا�گز�ن باتوجه به محدود�ت منابع نفت�
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سوال 9: عوامل� چون 1- د�ن اسالم 2-زبان عرب� 3-داشتن منابع نفت و گاز 4-پ�وندهای
فرهنگ� و تار�خ�.

سوال 11: اقتصادی که بر مبنای دانش باشد ب� پا�ان است و هم�شه در حال رشد و پ�شرفت
است ول� در اقتصاد نفت�، تمام شدن� است و باعث بحران در کشور م� شود.

در اقتصاد متک� بر دانش برای جوانان شغل های فراوان� دارد ول� در نفت ا�نطور ن�ست.
سوال 12: در ل�نک جواب کاربرگه های مطالعات اجتماع� هشتم مشاهده کن�د.
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سوال 1: به خاطر حمل و نقل ارزان کاالها و انرژی و به لحاظ تجاری، بازرگان�، س�اس�،
نظام� و منابع غذا��.

سوال 2:
1- درگ�ری برسر تسلط بر منابع نفت و گاز منطقه

2- تسلط بر آبراهه های مهم منطقه
3- حضور قدرت های بزرگ جهان� برای غارت منابع منطقه و دامن زدن به بس�اری از

اختالفات
4- تشک�ل رژ�م غاصب اسرائ�ل و اهداف� که به دنبال آن است (شعار ن�ل تا فرات)

5- تنوع قوم و نژادی و مذهب� در منطقه
6- ترس از گسترش د�ن اسالم در مناطق د�گر ازجمله اروپا و آمر�کا که ا�ن کشور…

سوال 3: باعث پ�شرفت و توسعه فرهنگ�، اقتصادی، س�اس� و علم� جهان اسالم م� شود.
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سوال 4:
الف) در�ای مد�ترانه - شرق در�ای مد�ترانه

ب) اردن - لبنان - مصر - سور�ه
پ) در کنار در�ای مد�ترانه در شرق فلسط�ن قرار دارد. اسرائ�ل با محاصره آن زندگ� را در

ا�ن نوار با مشکل مواجه کرده است.
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سوال 5: در ل�نک جواب کاربرگه های مطالعات اجتماع� هشتم مشاهده کن�د.
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سوال 1: در ل�نک جواب کاربرگه های مطالعات اجتماع� هشتم مشاهده کن�د.
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سوال 2:
تصو�ر 3: برج پ�زا 

تصو�ر 4: شهر ون�ز در ا�تال�ا
سوال 3: حضور هشتصد ساله مسلمانان در اروپا باعث به بار نشستن عمق فرهنگ، هنر و
معماری اسالم� در ا�ن سرزم�ن شده است، اندلس �ا همان اسپان�ای امروزی حلقه اتصال
فرهنگ و هنر سالم� و غرب است، عالوه بر ا�ن در دوره های بعد، سفر اروپائ�ان به شرق و
گزارش های جهان گردان از ز�با�� های معماری اسالم� باعث الگوگ�ری معماران اروپا�� شده

است.
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سوال 1: در ل�نک جواب کاربرگه های مطالعات اجتماع� هشتم مشاهده کن�د.
سوال 2: به عهده خودتان است.

سوال 3: 
الف) بله. ز�را تمام� فعال�ت ها و ن�ازهای انسان� از ته�ه خوراک و پوشاک و مسکن گرفته تا

ش�وه رفتارهای اجتماع� و ُخلق�ات و تجارت همه و همه از طب�عت تأث�ر پذ�رفته اند.
ب) اروپا، ز�را اروپا دارای رودھای پر آب و قابل کشت�ران�، آب و ھوای مناسب، زم�ن ھای
حاصل خ�ز و بنادر و خل�ج ھای فراوان� است، مردم آفر�قا به نسبت مردم اروپا با�د تالش

ب�شتری داشته باشند.
پ) بله انسان م� تواند با هر نوع شرا�ط کنار ب�ا�د و بر شرا�ط سخت غلبه کند.
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سوال 4:
الف) اهرام مصر و مجسمه ابول هول.

ب) ز�را کشور مراکش دارای آب و هوای مد�ترانه ای است که برای کشت ز�تون مناسب
م� باشد.

سوال 5: از کاکائو در ته�ه ی انواع ک�ک، در انواع نوش�دن� و برای تزئ�ن مواد غذا��
مختلف و همراه با خامه (خامه شکالت�) از پودر کاکائو، استفاده م� شود.

سوال 6: کائوچو از گ�اهان خاص� گرفته م� شود، در واقع ب�ش از 400 نوع گ�اه وجود دارد
که از ش�رابه آن ها مقاد�ر مختلف� کائوچو به دست م� آ�د. کائوچو به دل�ل خواص کشسان�
فوق العاده برای ساخت انواع محصوالت اعم از لوازم ب�مارستان�، وسا�ل خانگ� و اسباب

بازی مورد استفاده قرار م� گ�رد. ا�ن ماده در صنعت ن�ز کاربردهای فراوان� دارد.
سوال 7: به عهده خودتان است.
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سوال 1: در ل�نک جواب کاربرگه های مطالعات اجتماع� هشتم مشاهده کن�د.
سوال 2: آمر�کای مرکزی و جنوب�؛ ز�را هر دو نزد�ک به خط استوا هستند.

سوال 3: رود آمازون به اق�انوس اطلس م� ر�زد و در کشور برز�ل جر�ان دارد.
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سوال 4: به عهده خودتان است.
سوال 5: 

آمر�کای شمال�: کشور کانادا و ا�االت متحده آمر�کا
آمر�کای مرکزی : کشورهای پاناما، کوبا، مکز�ک و کاستار�کا

آمر�کای جنوب� : آرژانت�ن، برز�ل، ش�ل� و اروگوئه
سوال 6: آبشار ن�اگارا.

سوال 7: متخصصان و دانشمندان کشورهای د�گر با پول و امکانات کشور خودشان درس
م� خوانند و بعد از مهاجرت دانش و تخصص و مهارت خود را به جای مردم کشورشان در

اخت�ار کشورهای صنعت� قرار م� دهند.
سوال 8: نابرابری توان اقتصادی ا�الت های آمر�کا؛ افزا�ش حاش�ه نش�ن�، فقر و

ب� خانمان�؛ تشد�د ب� عدالت� ها در جامعه آمر�کا و افزا�ش اعتراضات تبع�ض نژادی.
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سوال 1: 
جزا�ر استرال�ا به سه دسته تقس�م م� شوند که عبارتند از:

الف) جزا�ر پول�ِنزی مانند: ف�ج�، ساموآ و تونگا
ب) جزا�ر م�کروِنزی مانند: گوام، جزا�رمار�انا، کارول�ن

پ) جزا�ر مالِنزی مانند: جزا�رسل�مان، کالدون�ای جد�د، جزا�ر مالوکو، وانواتو
سوال 2: ن�م کره جنوب�، ز�را در جنوب خط استوا قرار دارد.

سوال 3: از شرق به اق�انوس آرام و از غرب به اق�انوس هند.
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سوال 4: از شرق به اق�انوس آرام و از غرب به اق�انوس هند.
سوال 5: در ن�مۀ غرب� استرال�ا فالت غرب� و ب�ابان بزرگ و�کتور�ا قرار دارد.

سوال 6: جلگۀ مرکزی از آبرفت رو دارل�نگ به وجود آمده است و ا�ن رود به خل�ج بزرگ
استرال�ا م� ر�زد.

سوال 7: ب�ابان و�کتور�ا.
سوال 8: در ل�نک جواب کاربرگه های مطالعات اجتماع� هشتم مشاهده کن�د.
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سوال 9: 
طب�ع�: استرال�ا سرزم�ن� هموار است ول� ن�وز�لند کشوری کوهستان� است.

اقتصادی: استرال�ا و ن�وز�لند هر دو از کشورهای پ�شرفته صنعت� در جهان م� باشند.
جمع�ت�: هر دو جمع�ت کم� دارند و اکثر آن ها از مهاجر�ن اروپا�� هستند.
فرهنگ�: زبان رسم� هر دو کشور انگل�س� است و پ�رو د�ن مس�ح� هستند.

سوال 10: چون ا�ن قاره به دست اروپائ�ان کشف و مورد شناسا�� واقع شده اند بنابرا�ن
بس�اری از نام های موجود درآن از نام کاشفان و �ا از اروپا گرفته شده است.
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گام به گام

مشاوره

نمونه سوال

ف�لم آموزش�

جزوه

برنامه ر�زی

کلیک کنید
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