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خالصه درس مطالعات اجتماعی هشتم

 
فصل اول : تعاون

         

درس اول :  تعاون )1(
تعاون به زبان ساده یعنی همکاری و یاری رساندن به یکدیگر . همه ما انسان ها در مقابل خداوند متعال نسبت به خود، دیگران 

و محیطی که در آن زندگی می کنیم، مسئول هستیم. تعاون ممکن است در سطح خانواده و خویشاوندان، مدرسه، محّله، شهر و 

روستا یا اعضای جامعه صورت بگیرد.  دین اسالم نیز در زمینه رابطه فرد با اجتماع، پیام ها و دستوراتی دارد.

تعاون در خانه و مدرسه : با تقسیم وظایف و مسئولیت ها، هر عضوی از خانواده احساس می کند که مفید است و همه کارهای خانه 

بر دوش یک نفر قرار نمی گیرد. شایسته است عالوه بر اعضای خانواده، قوم و خویش ها نیز در کارهای نیک، احساس همدلی و 

همکاری داشته باشند، در زمان های الزم به یاری یکدیگر بشتابند و نسبت به گرفتاری ها و مشکالت هم بی تفاوت نباشند.

از  مختلف  مراسم  یا  جشن ها  در  همکاری  و  عمومی  اموال  از  مراقبت  و  محله  پاکیزگی  و  نظافت  در  همکاری   : محله  در  تعاون 

جلوههای تعاون در محله است.

درس دوم :  تعاون )2(
گاهی افراد نیکوکار در سطح جامعه به صورت فردی و گاهی به صورت گروهی به دیگران کمک می کنند. در این موقعیت ها، افراد از 

طریق بخشش مال، علم، توانایی ها و وقت خود به کسانی که نیازمند هستند، یاری می رسانند. به این بخشش »انفاق « می گویند. گاهی 

نیز افراد نیکوکار در قالب سازمان های مردم نهاد و مؤسسات خیریه به یاری نیازمندان یا حل برخی از مشکالت جامعه می پردازند. 

البته همه این سازمان ها و مؤسسات باید برای فّعالیت های خود از وزارت کشور، مجوز بگیرند.

وقف : یکی دیگر از اقدامات بسیار خوب به منظور انفاق و تعاون در جامعه، وقف است. افراد نیکوکار بناهایی مانند  پل و حمام 

فّعالیتی در یک  از  از منافع و درآمدی که  نیز دستور می دادند  از آن ها استفاده کنند. گاهی  بتوانند  تا مردم  عمومی می ساختند 

مکان حاصل می شود ، به افراد نیازمند کمک شود. به اموال و دارایی هایی که وقف می شود، موقوفات می گویند و کسی حق تصرف در 

آنها را ندارد ؛ یعنی تا ابد باید به همان صورت که واقف معین نموده است، استفاده شود.

شرکت های تعاونی : هرگاه گروهی از مردم برای رفع نیازهای معیشتی و شغلی خود دور هم جمع شوند و بر طبق قانون تعاونی ها، 

در فّعالیتی سرمایه گذاری و همکاری کنند و در سود و زیان آن شریک شوند، در واقع یک شرکت تعاونی، تأسیس کرده اند و هر 

یک از آن ها را عضو شرکت تعاونی می نامند. در شرکت های تعاونی، گروهی از افراد به طور داوطلبانه برای یک هدف مشترک تالش 

می کنند. هدف شرکت های تعاونی معموالً حل مشکالت اقتصادی و ایجاد رفاه و زندگی بهتر برای اعضای آن است . منافعی که از 

همکاری و فّعالیت گروهی حاصل می شود، به طور برابر و یکسان بین همهٔ اعضا، توزیع می شود.
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دبیرستان زهرا مردانی تهران )خرداد 97(                       70 دقیقهمدت امتحان :

تاریخ امتحان : 97/3/22

7
الف( پاسخ درست و نادرست را مشخص کنید :                                                                                                                                       2

1- چه کسانی از نوجوانان در برابر آسیب ها و تهدیدات محافظت می کند :
    الف( خود ، خانواده ، مدرسه ، وزارت بهداشت                       ب( مدرسه ، قانون ، خود ، خانواده
    پ( مدرسه ، دوست ، خود ، خانواده                                      ت( خود ، دوست ، قانون ، خانواده

2- کدام مورد نادرست است :
    الف( ارتباط برقرار کردن یکی از نیازهای مهم بشر است .      
    ب( ارتباط یعنی جریان ارسال و دریافت پیام .                      
    پ( بدون ارتباط می توانیم زندگی کنیم .                                

    ت( هر وسیله  ای که پیام از فرستنده به گیرنده منتقل کند ، رسانه  نام دارد. 
3- حضرت ........................ و ........................ نخستین کسانی بودند که به رسول خدا )ص( ایمان آوردند.

    الف( امام حسن )ع( -  امام حسین )ع(         ب( حضرت فاطمه )س( -  امام علی )ع(   
     پ( ابوطالب -  امام علی )ع(                  ت( حضرت خدیجه )س( - امام علی )ع(

4- ........................ همان دولت و سازمان های وابسته به آن است .
    الف( قوه قضاییه                  ب( قوه مققنه                            پ( قوه مجریه                           ت( رئیس جمهور و رهبر

ب( درست یا نادرست بودن عبارات زیر را مشخص کنید :                                                                                                                    2
5- نام دو جنگ از اعراب با ساسانیان قادسیه و نهاوند بود.

6- آزار و اذیت مشرکان نسبت به مسلمانان آن قدر افزایش یافت که پیامبر )ص( از مسلمانان خواست به مصر مهاجرت کنند.
7- همدلی و همکاری در خانواده سبب حس مفید بودن ، افزایش محبت و بیشتر شدن صمیمیت می گردد.

8- تعاون به زبان ساده یعنی همکاری و یاری رساندن به یکدیگر .

پ( به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه هید :
9- علل گرایش افراد به سمت مواد مخدر را بنویسید.             0/5
10- 2 مورد از کاربردهای فناوری اطالعات و ارتباطات در زندگی روزمره را بنویسید.         0/5
11- دو مورد از معادن قاره آفریقا را نام ببرید.             0/5
12- کدام کشورهای آمریکای التین جزء بزرگترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان هستند ؟       0/5
13- از رودهای اروپایی دو مورد را نام ببرید.             0/5
14- بلندترین قله جهان در کدام رشته کوه است ؟             0/5
15- نام دو جزیره ایرانی در خلیج فارس را نام ببرید.            0/5
16- به بومیان قاره آمریکا چه می گویند ؟             0/5

17- خاستگاه اصلی آیین بودا کجاست ؟              0/5
18- چرا پایه های حکومت خوارزمشاهیان چندان استوار نبود ؟           0/5
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                       70 دقیقهمدت امتحان :
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7دبیرستان زهرا مردانی تهران )خرداد 97(
ت( به سؤاالت زیر پاسخ کامل دهید :                                                                                                                                      

19- ایران به عنوان کشوری قدرتمند در جنوب غربی آسیا از چه جایگاهی برخوردار است ؟ دو دلیل بیاورید.                              1

20- چه عواملی از افزایش جمعیت در قاره آفریقا جلوگیری کرده است ؟ )4 مورد (                                                                      1

21- به نظر شما کشورهای که اقتصاد آن ها وابسته به نفت است ، با چه مشکالتی روبه رو می شوند ؟ برای حل این مشکل             1

       چه راه هایی پیشنهاد می کنید ؟

22- مهم ترین عواملی را که موجب پیشرفت و توسعه آمریکای شمالی و تبدیل آن به یک قدرت بزرگ اقتصادی در جهان              1

       شده ، بیان کنید . )4 مورد (

23- اقتصاد قاره اروپا چگونه است ؟ توضیح دهید.                    1

24- از دستاوردهای عصر سلجوقی در زمینه حکومت و معماری بنویسید. ) از هر کدام دو مورد (                                                1

25- نتایج حمله چنگیز به ایران را بنویسید. )4 مورد (             1

26- از اقدامات خواجه نصیر الدین توسی و رشید الدین فضل ا... همدانی چند مورد را بنویسید.                                                   1

27- در قاره آسیا چند نوع ناهمواری وجود دارد ؟ نام ببرید.                          1

28- جاذبه های گردشگری چه سودی برای کشورهای آسیایی دارد ؟ دو مورد از مکان های گردشگری را بنویسید.                      1

29- اکثریت جمعیت استرالیا و نیوزلند را چه کسانی تشکیل می دهند ؟           1

 

ماشین سواری در خیابان های شهر تفریح نیست . به جای سوزاندن بنزین و 

آلوده کردن هوا و سنگین تر کردن ترافیک ، تفریح مناسبی برای خود بیابیم .

برای باال بردن فرهنگ جامعه از خودمان شروع کنیم
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فاطمه خوب کردار تشريح از :                  کالس هاي هشتم
                تاريخ امتحان : 97/3/22...............

مطالعات اجتماعی درس  : 

دبیرستان زهرا مردانی )خرداد 97(

1- )پ( مدرسه ، دوست ، خود ، خانواده                                    2- )پ( بدون ارتباط می توانیم زندگی کنیم .
3- )ت( خديجه )س( - امام علی )ع(                                        4- )پ( قوه مجريه   

5- درست                                6- نادرست                              7- درست                                 8- درست

9- برخی از افراد برای فرار از مشکالت به اين مواد پناه می آورند و برخی از نوجوانان قدرت » نه« گفتن را ندارند.
10- انجام فعالیت های علمی - خريد و فروش با اينترنت

11- طال - مس - الماس
12- برزيل - آرژانتین - کوبا که محصوالتی هم چون قهوه و نیشکر تولید و صادر می کنند.

13- راين - دانوب - ولگا
14- رشته کوه  هیمالیا ) قله اورست (

15- قشم - کیش - ابوموسی
16- سرخ پوست

17- هند
18- خلیفه عباسی فرمانروايی آن ها را به رسمیت نمی شناخت و تسلطی بر فرمانروايان محلی نداشتند.

19- مردم ايران به رهبری امام خمینی در سال 1357 برای از بین بردن ظلم و ستم و برقراری استقالل و آزادی قیام کردند و به 
       پیروزی رسیدند . کشور ايران دارای منابع مهم انرژی و از نظر داشتن منابع نفت مقام چهارم و منابع گاز مقام اول در منطقه 

       را دارد.
20- عدم رعايت بهداشت  - شیوع بیماری های مختلف - خشکسالی - جنگ

21- اقتصاد آن ها تک محصولی است که با پايان يافتن نفت اقتصاد آن ها هم ناتوان می شود و برای نسل های آينده نفت نخواهد ماند و 
       با کاهش قیمت نفت اقتصاد آن ها دچار مشکل می شود. افزايش تورم و افزايش بیکاری از مشکالت اين کشورهاست.

       راه حل مشکالت اين کشور می تواند در موارد زير باشد :
       رونق گردشگری - گسترش تجارت و بازرگانی - تقويت بنیه علمی و افزايش تولیدات

22- اروپائیان مهاجر که به اين سرزمین وارد شدند، با خود دانش و مهارت ها و سرمايه هايی را به همراه آوردند و توانستند از منابع 
       طبیعی و سرزمین های نو ، به خوبی استفاده کرده و پیشرفت کنند.

23- قاره اروپا از نظر اقتصادی پیشرفته است. میزان درآمد و سطح سواد ، بهداشت و هم چنین طول عمر در اين قاره باالست.
24- حکومت سلجوقیان برگرفته از نظام اداری و حکومتی ايران باستان بوده و در زمینه توسعه شهرها و معماری موفق بوده است. 

        ساخت انواع گنبدها ، برج ها ، مناره ها ، کاروانسراها و مدارس از جلوه های هنر سلجوقی است.
25- هجوم هولناک چنگیز به ايران يکی از فجايع تاريخ ايران بود. بر اثر اين هجوم بسیاری از ايرانیان جان باختند، ترس و وحشت 

        سراسر ايران را فرا گرفت، میل به گوشه گیری رواج يافت و آسیب فراوانی به مزارع کشاورزی وارد شد.
26- خواجه نصیر الدين توسی : ساختن رصدخانه

        رشیدالدين فضل ا... همدانی : کتاب جامع التواريخ رشیدی ، ساخت بنای ربع رشیدی
27- سه نوع ناهمواری : 1- فالت های بلند و کوه های مرتفع 2- سرزمین های پست 3- مجمع الجزاير آتشفشانی

28- همه ساله تعدادی از کشورهای آسیايی ، از راه جذب گردشگر درآمد زيادی به دست آوردند . تاج محل در هندوستان . ديوار چین
29- مهاجران اروپايی ) انگلیسی و ايرلندی ( تشکیل می دهند و درصد بسیار کمی از جمعیت بومیان هستند.
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