
کتاب شب امتحان مطالعات اجتماعی هشتم از 4 قسمت اصلی تشکیل شده است که به صورت زیر است:
1- آزمون های نوبت اول: آزمون های شمارءه 1 تا 4 این کتاب مربوط به مباحث نوبت اول است که خودش به دو قسمت تقسیم می شود:

الف( آزمون های طبقه بندی شده: آزمون های شمارءه 1 و 2 را بر اساس فصل و درس طبقه بندی کرده ایم؛ بنابراین شما به راحتی می توانید پس 
از خواندن هر فصل از درس نامه, تعدادی سؤال را بررسی کنید. حواستان باشد این آزمون ها هم، 20 نمره ای و مثل یک آزمون کامل هستند. 

ب( آزمون های طبقه بندی نشده: آزمون های شمارءه 3 و 4 را طبقه بندی نکرده ایم تا دو آزمون نوبت اول مشابه آزمونی باشد که معلمتان از شما خواهد گرفت. 
2- آزمون های نوبت دوم: آزمون های شمارءه 5 تا 12 از کل کتاب و مطابق امتحان پایان سال طرح شده اند. این قسمت هم، خودش به 2 بخش 

تقسیم می شود:
الف( آزمون های طبقه بندی شده: آزمون های شمارءه 5 تا 8 را که برای نوبت دوم طرح شده اند هم طبقه بندی کرده ایم. با این کار باز هم می توانید 
پس از خواندن هر فصل, تعدادی سؤال مرتبط با آن فصل را پاسخ دهید. هر کدام از این آزمون ها هم، 20 نمره دارند؛ در واقع در این بخش، شما 

4 آزمون کامل را می بینید. 
ب( آزمون های طبقه بندی نشده: آزمون های شمارءه 9 تا 12 را طبقه بندی نکرده ایم؛ پس، در این بخش با 4 آزمون نوبت دوم، مشابه آزمون پایان 

سال معلمتان مواجه خواهید شد. 
3- پاسخ نامءه تشریحی آزمون ها: در پاسخ تشریحی آزمون ها, همءه آن چه را که شما باید در امتحان بنویسید تا نمرءه کامل کسب کنید، 

برایتان نوشته ایم. 
4- درس نامءه کامل شب امتحانی: در این قسمت, همءه آن چه را که شما برای گرفتن نمرءه عالی در امتحان مطالعات اجتماعی نیاز دارید, تنها در 20 

صفحه آورده ایم، بخوانید و لذتش را ببرید! 
یک راهکار: موقع امتحان های نوبت اول می توانید از سؤال های فصل های 1 تا 6 آزمون های 5 تا 8 هم استفاده کنید!

شمارءه صفحات   
پاسخ نامه آزمون  نوبت    

27  3 اول  آزمون شمارءه 1 )طبقه بندی شده( 

27  5 اول  آزمون شمارءه 2 )طبقه بندی شده( 

28  7 اول  آزمون شمارءه 3 )طبقه بندی نشده( 

28  9 اول  آزمون شمارءه 4 )طبقه بندی نشده( 

28  11 دوم  آزمون شمارءه 5 )طبقه بندی شده( 

29  13 دوم  آزمون شمارءه 6 )طبقه بندی شده( 

29  15 دوم  آزمون شمارءه 7 )طبقه بندی شده( 

30  17 دوم  آزمون شمارءه 8 )طبقه بندی شده( 

30  19 دوم  آزمون شمارءه 9 )طبقه بندی نشده( 

30  21 دوم  آزمون شمارءه 10 )طبقه بندی نشده( 

31  23 دوم  آزمون شمارءه 11 )طبقه بندی نشده(  

31  25 دوم  آزمون شمارءه 12 )طبقه بندی نشده( 

32 درس نامءه توپ برای شب امتحان   

نوبت دومنوبت اولشمارءه فصل

3فصل اول

1/5 3/5فصل دوم

3/5فصل سوم

3فصل چهارم

1/5 3/5فصل پنجم

3/5فصل ششم

2ـفصل هفتم

2ـفصل هشتم

3/5ـفصل نهم

3/5ـفصل دهم

3ـفصل یازدهم

3ـفصل دوازدهم

20 نمره20 نمرهجمع
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جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
)درس 1(1 0/5تعاون يعنی ............... و ............... به يکديگر. 

)درس 1(2 1دو مورد از جلوه های تعاون در مدرسه را نام ببريد. 

  گزينءه درست را انتخاب کنید.
)درس 2(3 0/5کدام گزينه در مورد شرکت های تعاونی درست نیست؟ 

 1( هر کسی با هر مقدار سرمايه عضو شود، يک حق رأی دارد. 
 2( گروهی از افراد به طور داوطلبانه برای يک هدف مشترک تالش می کنند. 

 3( با وجود برابری همءه افراد قدرت بیشتر در تصمیم گیری ها با کسی است که سهام بیشتری دارد.
 4( منافع حاصل از فعالیت گروهی به طور برابر و يکسان توزيع می شود.

)درس 2(4 1هدف شرکت تعاونی چیست؟ 

)درس 3(5 1مرحلءه تنفیذ رئیس جمهور را توضیح دهید. 

 گزينءه درست را انتخاب کنید.
)درس 3(6 0/5اولین مرحله برای انتخاب رئیس جمهور چیست؟ 

 1( اعالم برنامه   2( تأيید صالحیت توسط رهبر
 3( تبلیغ انتخاباتی در صدا و سیما  4( تأيید صالحیت توسط شورای نگهبان

)درس 3(7 1مراسم تحلیف را توضیح دهید.  

)درس 4(8 41 مورد از وظايف دولت در برابر مردم را بنويسید. 

)درس 5( به سؤاالت زير پاسخ کوتاه دهید. 

0/5 نوجوانی شامل کدام گروه سنی می شود؟9

0/75تغییرات بلوغ نوجوانان شامل چه مواردی است؟ )3 مورد(10

0/75کدام آسیب های اجتماعی می توانند مشکالت زيادی را برای نوجوان به وجود بیاورند؟11

جای خالی را با کلمءه مناسب پر کنید. 

)درس 5(12 0/5بر طبق قانون، اگر فرد، فريب  خورده باشد و مجبور به کار خالف شده باشد، مجرم شناخته ............... . )می شود / نمی شود( 

درستی يا نادرستی جمالت زير را مشخص کنید.

)درس 6(13 0/25افراد می توانند برای حل اختالف خود،  ابتدا به شورای حل اختالف محله و سپس به دادگاه مراجعه نمايند.  درست  نادرست 

)درس 6(14 0/25دعاوی حقوقی مربوط به اعمالی است که دادگاه برای آن مجازات تعیین می کند.  درست  نادرست 

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
)درس 6(15 0/5رئیس قوءه قضائیه بايد فردی ............... و ............... باشد. 

درستی يا نادرستی جملءه زير را مشخص کنید. 
)درس 7(16 0/25هر وسیله ای که پیامی را از فرستنده به گیرنده منتقل می کند، ارتباط نام دارد.  درست  نادرست 

)درس 7(17 0/5بازخورد را تعريف کنید. 

)درس 8(18 0/75سه نمونه از خدمات دولت الکترونیک را نام ببريد. 

)درس 8(19 31/5 مورد از اثرات منفی رسانه ها را نام ببريد. 
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0/5درستی يا نادرستی جمالت زير را مشخص کنید.

)درس 9(20 در عصر جاهلیت، بیشتر عرب ها تحت حاکمیت يک حکومت متمرکز قرار داشتند.  درست  نادرست 
)درس 9(21 نخستین اقدام مهم پیامبر ④ پس از رسیدن به مدينه ساختن مسجد بود.   درست  نادرست 

گزينءه درست را انتخاب کنید.
)درس 9(22 0/5حضرت محمد ④ در چند سالگی به بعثت رسیدند؟ 

45 سالگی 40 سالگی  4( 35 سالگی  3( 30 سالگی  2( )1 
)درس 9(23 1چه کسانی نخستین افرادی بودند که به پیامبر ④ ايمان آوردند؟ 

)درس 10(24 1چگونگی به خالفت رسیدن ابوبکر را توضیح دهید. 

)درس 10(25 0/5چه عواملی موجب مخالفت و دشمنی رياست طلبان و ثروت اندوزان بر علیه حکومت امام علی ⒔ شد؟ )2 مورد( 

1مشخص کنید نتیجءه هر يک از جنگ های زير چه بود؟

)درس 11(26 قادسیه: 
)درس 11(27 نهاوند: 

ايشان کیستند؟
)درس 11(28 0/5»اين خاندان در زمان هارون عهده دار وزارت و حکومت واليات شدند، اما به سرنوشت مختار دچار شدند.«  

گزينءه درست را انتخاب کنید.
)درس 12(29 0/5کدام يک از سلسله های زير ريشه و تبار ايرانی نداشت؟ 

 1( سامانیان  2( صفاريان  3( علويان طبرستان  4( آل  بويه

)درس 12(30 1/5نام مؤسس هر يک از سلسله های زير را بنويسید. 
پ( سامانیان: ب( طاهريان:  الف( صفاريان: 

جمع نمرات موفق باشید   20
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الف( درستی يا نادرستی جمالت زير را مشخص کنید.

0/5نخستین اقدام مهم پیامبر ④ پس از ورود به مدينه، ايجاد پیمان برادری بین مهاجرين و انصار بود.  درست  نادرست1

0/5بر روی نقشه های سیاسی مرز بین کشورها نمايش داده می شود.   درست  نادرست2

0/5کم جمعیت ترين قارءه مسکونی جهان استرالیا و اقیانوسیه است.   درست  نادرست3

عبور جريان دريايی آب سرد گلف استريم از سواحل انگلستان و ايرلند در فصل زمستان موجب  درست  نادرست4
می شود که هوا ماليم تر شود.

0/5

ب( گزينءه درست را انتخاب کنید.

0/5کدام يک از سلسله های زير با فرمان خلیفءه عباسی به قدرت رسید؟5

 1( صفاريان  2( سامانیان  3( علويان طبرستان  4( آل  بويه

0/5کدام کشور عضو کشورهای گروه هشت است؟6

 1( ژاپن  2( چین  3( هند  4( کرءه جنوبی

0/5کدام يک از رشته کوه های زير جزء ناهمواری های جوان اروپاست؟7

 1( آلپ  2( راکی  3( آند  4( آلپ جنوبی

0/5پايه های حکومت خوارزمشاهیان چندان محکم نبود، زيرا ...............8

 1( دست نشاندءه سلجوقیان بودند.  2( تسلطی بر فرمانروايان محلی نداشتند.

 3( اعضای کاروان تجاری مغول را کشتند.  4( مورد هجوم همسايگان بود.

پ( هر يک از توصیفات زير مربوط به کدام يک از شخصیت های ذکرشده می باشد؟
»طغرل، آلب ارسالن، تیمور، ملکشاه« )دو مورد اضافه است.(

0/5در جريان يورش های او به ايران عدءه زيادی تلف شدند و اموال و دارايی مردم غارت گرديد. )..................................(9

0/5به خاطر اقداماتش خلیفءه عباسی به او لقب سلطان رکن الدين داد. )..................................(10

ت( جدول را کامل کنید.

ریشءه زبانی مردم آمریکای جنوبیدین اکثر مردم قارءه آمریکازبان مردم آمریکای شمالینژاد بومیان آمریکا
............................................................ )11............................................................ )12............................................................ )13............................................................ )14

1

1/5ث( در رابطه با قارءه اروپا به سؤاالت زير پاسخ دهید.

نام يک شبه جزيره در شمال اين قاره را بنويسید.15

اين قاره به چه وسیله ای از آفريقا جدا می شود؟16

مهم ترين رودهای اروپا را نام ببريد. )4 مورد(17

جدول زير را با توجه به مناطق آب وهوايی آسیا کامل کنید.18

ویژگیآب وهوامنطقه
یخبندان طوالنیالف( ................................................مجاور قطب شمال در سیبری
پ( ................................................قاره ای یا بریب( .................................................

گرمای زیادت( ................................................سرزمین های مجاور دریا

2

ج( به سؤاالت زير پاسخ دهید.

1علت شهرت محمود غزنوی در تاريخ چیست؟19

1نبرد مالزگرد میان کدام حکومت ها بود؟ و نتیجءه آن چه بود؟20

1قیام سربداران را توضیح دهید.21



2020

http://kheilisabz.comمدت  آزمون: 70 دقیقهنوبت دوممطالعات اجتماعی

نمرهپايءه هشتم متوسطءه اولرديف

1چرا جنوب غربی آسیا، منطقه ای پرتنش است؟ )2 دلیل(22

1کدام قسمت اروپا بیشتر از ساير نقاط اين قاره جز مناطق مهم صنعتی جهان است و در کدام قسمت اين قاره کشاورزی رواج دارد؟23

2مهم ترين نژادهای قارءه آمريکا را نام ببريد.24

1استیضاح رئیس جمهور و وزيران را توضیح دهید.25

2ج( جدول زير را کامل کنید.

مردم کشور مراکش با چه زبانی حرف می زنند؟26

به مجموعه ای از نقشه هايی که در يک جلد کتاب باشد، چه می گويند؟27

مهم ترين مقام هايی که در زمان سلجوقیان وجود داشت، چه بود؟28

کدام قاره از سواحل دريای مديترانه تا دماغءه امید نیک امتداد يافته است؟29
26

27

28

29

ح( من کیستم؟
0/5»مدارس نظامیه را در سراسر کشور تأسیس کردم و وزير آلب ارسالن و ملکشاه بودم.« »...............«30

جمع نمرات موفق باشید   20
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همکاری ـ یاری رساندن- 1
الف( همکاری در نظافت- 2

ب( همکاری در مراسم صبحگاهی
گزینءه »3«- 3
هدف شرکت تعاونی معموالً حل مشکالت اقتصادی و ایجاد رفاه و زندگی بهتر برای - 4

اعضای آن است.
 پس از آن که رئیس جمهور با حداکثر آرای مردم انتخاب شد، برای شروع به کار حکم - 5

وی توسط رهبر امضا و تنفیذ می شود.
گزینءه »4« کاندیداهای ریاست جمهوری ابتدا باید توسط شورای نگهبان تأیید صالحیت شوند.- 6
این مراسم رئیس جمهور در مجلس حاضر - 7 تحلیف به معنای سوگند است. در 

در  قضائیه  قوءه  رئیس  و  نگهبان  و شورای  مجلس  نمایندگان  مقابل  در  و  می شود 
پیشگاه قرآن کریم، سوگند یاد می کند که وظایف خود را به درستی انجام دهد.

ایجاد - 8  )3 بهداشت،  تأمین   )2 آموزش،  و  سواد  لوازم  و  شرایط  آماده سازی   )1
فرهنگ و اخالق اسالمی، 4( ساخت تجهیزات زیربنایی و خدمات عمومی و یا سایر 

موارد اشاره شده در کتاب درسی.
12 تا 18 سال گروه سنی نوجوانان است.- 9
جسمی ـ ذهنی ـ اجتماعی- 10
پرخاشگری ـ نزاع ـ اعتیاد- 11
»می شود«- 12
»درست«- 13
را - 14 افراد  بلکه  نمی کند،  تعیین  مجازاتی  دادگاه  حقوقی  دعاوی  در  »نادرست«، 

ملزم به انجام تکلیفشان و یا انجام حقوق قانونی دیگران می کند.
مجتهد، عادل، آگاه به امور قضایی، مدیر و مدبر باشد. )2 مورد برای پاسخ کافی است.(- 15
»نادرست«، هر وسیله ای که پیامی را از فرستنده به گیرنده منتقل می کند، رسانه نام دارد.- 16
را - 17 پیام  معنی  که  کند  متوجه  را  او  و  بفرستد  پیامی  فرستنده  به  گیرنده  اگر 

دریافت کرده به این عمل »بازخورد« می گویند.
1( پرداخت قبض آب ، برق، تلفن و ...- 18

3( ثبت نام کنکور و ... 2( ثبت نام حج و زیارت 
1( نمایش زد و خوردهای فراوان در فیلم ها و افزایش خشونت- 19

2( ترویج بی بند و باری های اخالقی در کاربران اینترنتی
3( تشویق به مصرف گرایی از طریق آگهی های تلویزیونی

حکومت - 20 فاقد  و  قبیله ای  شکل  به  عرب ها  بیشتر  جاهلیت  عصر  در  »نادرست«،   
متمرکز می زیستند.

 »درست«- 21
گزینءه »3«- 22
حضرت خدیجه ⒑ و حضرت علی ⒔ - 23
پس از رحلت حضرت رسول ④ تعدادی از انصار و مهاجرین در محلی به نام سقیفءه - 24

به  توجه  بدون  آن ها  پیامبر گفت و گو کردند.  مورد جانشین  و در  آمدند  بنی ساعده گرد 
وصیت پیامبر  ④ در غدیر خم، با ابوبکر که یکی از مهاجرین کهنسال بود بیعت کردند.

اصرار علی ⒔ 1( بر عمل به قرآن، 2( عمل به سنت پیامبر، 3( اجرای عدالت )نوشتن - 25
2 مورد برای پاسخ کافی است.(

قادسیه: »شکست ارتش ساسانی از سپاه مسلمانان و کشته شدن رستم فرخ زاد فرماندءه ساسانی«.- 26
نهاوند: »شکست یزدگرد سوم به عنوان آخرین پادشاه ساسانی در برابر مسلمانان«.- 27
برمکیان- 28
گزینءه »3«- 29
ب( طاهر ذوالیمینین- 30 الف( یعقوب لیث 

پ( امیراسماعیل سامانی
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»نادرست«، نخستین اقدام مهم پیامبر پس از ورود به مدینه ایجاد مسجد بود.- 1
»درست«- 2
»درست«- 3
»نادرست«، جریان دریایی گرم گلف استریم- 4
گزینءه »2«- 5
گزینءه »1«- 6
گزینءه »1«- 7
گزینءه »2«- 8
تیمور- 9
طغرل- 10
سرخ پوست- 11
انگلیسی- 12
مسیحیت- 13
التین- 14
شبه جزیرءه اسکاندیناوی- 15
دریای مدیترانه- 16
3( راین- 17 2( ولگا  1( دانوب 

5( الب 4( ُدن 
ب( بخش های داخلی و مرکزی- 18 الف(  تمام روزهای سال سرد 

پ( زمستان ها بسیار سرد و تابستان ها بسیار گرم و خشک
ت( آب وهوای گرم

لشکرکشی بسیار او به کشور هند- 19
نبرد مالزگرد در سال 463ق میان سلجوقیان و رومیان صورت گرفت که در آن - 20

امپراتور روم شرقی به اسارت ایرانیان گرفته شد.
موجب - 21 محلی  حاکمان  ستمگری  و  بی عدالتی  ایلخانان،  حکومت  فروپاشی  با 

خشم و نارضایتی مردم و بروز قیام های مردمی شد. یکی از مهم ترین قیام ها، قیام 
سربداران بود که از روستای باشتین در سبزوار آغاز شد.

این - 22 در  مورد نیاز کشورهای صنعتی  انرژی  منابع  از  عمده ای  بخش  وجود   )1
محل و راه های حمل و نقل دریایی موجود در این ناحیه

2( وجود پایگاه های نظامی برخی کشورهای سلطه گر، مانند انگلیس و آمریکا.
غرب اروپا ـ همه جای اروپا کشاورزی رایج است.- 23
1( بومیان، 2( سیاه پوستان، 3( سفیدپوستان، 4( دورگه ها- 24
سؤال - 25 وزیران  از  یک  هر  یا  رئیس جمهور  عملکرد  از  است  ممکن  نمایندگان 

کنند. در این صورت رئیس جمهور یا وزیری که از او سؤال شده باید در مجلس حاضر 
و به سؤال نمایندگان پاسخ دهد.

عربی- 26
اطلس- 27
سلطان- 28
آفریقا- 29
خواجه نظام الملک- 30
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