
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 فصل به فصل 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 تشريحی 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: این قسمت, برگ برندءه شما نسبت به کسانی است که این کتاب را نمی خوانند  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! 
يک 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( 

27  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

Î/5 3/5فصل دوم

3/5فصل سوم

3فصل چهارم

Î/5 3/5فصل پنجم

3/5فصل ششم

Ïـفصل هفتم

Ïـفصل هشتم

3/5ـفصل نهم

3/5ـفصل دهم

3ـفصل يازدهم

3ـفصل دوازدهم

ÏÍ نمرهÏÍ 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 0/5هر شرکت تعاونی حداقل با چند عضو رسمیت پیدا می کند؟ 

8 (4   7 (3   6 (2   5 (1 
)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. 

0/5درستی يا نادرستی جمالت زير را مشخص کنید.

)درس 9(20 در آستانءه ظهور اسالم، بیشتر قبايل عرب يکپارچه و متحد بودند.   درست  نادرست 
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)درس 9(21 نخستین اقدام مهم پیامبر ɭ پس از رسیدن به مدينه ساختن مسجد بود.   درست  نادرست 

گزينءه درست را انتخاب کنید.
)درس 9(22 0/5حضرت محمد ɭ 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 ɭ 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 Ɏ 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 ɭ 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

0/5خاستگاه اصلی دين بودا کدام کشور 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 طوǐنیالƧ( ................................................مŵاور قطب شمال در سیبری
Ü( ................................................قاره ای یا بریب( .................................................

گرمای زیادت( ................................................سرزمین های مŵاور دریا

2

ج( به سؤاالت زير پاسخ دهید.

0/5علت 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
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1چرا جنوب غربی آسیا، منطقه ای پرتنش است؟ )2 دلیل(22

1دو کشور مهم صنعتی اروپا را نام ببريد.23

2مهم ترين نژادهای قارءه آمريکا را نام ببريد.24

1استیضاح رئیس جمهور و وزيران را توضیح دهید.25

2جدول 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

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 º یاری رساندن- 1
الƧ( همکاری در نƝافت- 2

ب( همکاری در مراسم صبحĵاهی
3 -n3~ ینءهƅگ
هد« شرکت تعاونی معموÅǐ حل مشکǑت اقتصادی و ایŵاد رفاه و زندگی بهتر برای - 4

اعƕای آن است.
 پس از آن که رŠیس جمهور با حداکثر آرای مردم انتخاب شد، برای شرو¸ به کار حکم - 5

وی توسط رهبر امƕا و تنفیذ می شود.
گƅینءه ~n4 کاندیداهای ریاست جمهوری ابتدا باید توسط شورای نĵهبان تřیید صǑحیت شوند.- 6
این مراسم رŠیس جمهور در مŵلس حاƔر - 7 تحلیƧ به معنای سوگند است. در 

در  قƕاŠیه  قوءه  رŠیس  و  نĵهبان  و شورای  مŵلس  نمایندگان  مقابل  در  و  می شود 
پیشĵاه قرآن کریم، سوگند یاد می کند که وƜایƧ خود را به درستی انŵام دهد.

ایŵاد - 8  )3 بهداشت،  تřمین   )2 آموزش،  و  سواد  لوازم  و  شرایط  آماده سازی   )1
فرهنĳ و اخǑ¼ اسǑمی، 4( ساخت تŵهیƅات زیربنایی و خدمات عمومی و یا سایر 

موارد اشاره شده در کتاب درسی.
12 تا 18 سال گروه سنی نوجوانان است.- 9

جسمی º ¯هنی º اجتماعی- 10
پرخاشĵری º نƅا¸ º اعتیاد- 11
12 -nمی شود~
13 -nدرست~
را - 14 افراد  بلکه  نمی کند،  تعیین  مŵازاتی  دادگاه  حقوقی  دعاوی  در   ،nنادرست~

ملƅم به انŵام تکلیفشان و یا انŵام حقو¼ قانونی دیĵران می کند.
مŵتهد، عادل، آگاه به امور قƕایی، مدیر و مدبر باشد. )2 مورد برای پاسخ کافی است.(- 15
~نادرستn، 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 ~بازخوردn می گویند.
1( پرداخت قبƓ آب ، بر¼، تلفن و ...- 18

Ű )3بت نام کنکور و ... Ű )2بت نام حų و زیارت 
1( نمایش زد و خوردهای فراوان در فیلم ها و افƅایش خشونت- 19

2( ترویų بی بند و باری های اخǑقی در کاربران اینترنتی
3( تشویق به مصر« گرایی از طریق آگهی های تلویƅیونی

 ~نادرستn، در آستانءه Ɯهور اسǑم بیشتر قبایل عرب، پراکنده و فاقد حکومت بودند.- 20
21 -nدرست~ 
22 -n3~ ینءهƅگ
23 - Ɏ رت علیƕو ح ɋ هŵرت خدیƕح
پس از رحلت حƕرت رسول ɨ 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  ɨ در Ƥدیر خم، با ابوبکر که یکی از مهاجرین کهنسال بود بیعت کردند.

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

26 -.nاه مسلمانان و کشته شدن رستم فر زاد فرماندءه ساسانیģقادسیه: ~شکست ارتش ساسانی از س
27 -.nدگرد سوم به عنوان آخرین پادشاه ساسانی در برابر مسلمانانƅنهاوند: ~شکست ی
برمکیان- 28
29 -n3~ ینءهƅگ
ب( طاهر ¯والیمینین- 30 الƧ( یعقوب لیث 

Ü( امیراسماعیل سامانی
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~نادرستn، نخستین اقدام مهم پیامبر پس از ورود به مدینه ایŵاد مسŵد بود.- 1
2 -nدرست~
3 -nدرست~

~نادرستn، جریان دریایی گرم گلƧ استریم- 4
5 -n2~ ینءهƅگ
6 -n3~ ینءهƅگ
7 -n1~ ینءهƅگ
8 -n2~ ینءهƅگ
تیمور- 9

طƥرل- 10
سر پوست- 11
انĵلیسی- 12
مسیحیت- 13
ǐتین- 14
شبه جƅیرءه اسکاندیناوی- 15
دریای مدیترانه- 16
3( راین- 17 2( ولĵا  1( دانوب 

5( الب ن  É4( د
ب( بخش های داخلی و مرکƅی- 18 الƧ(  تمام روزهای سال سرد 

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

لشکرکشی بسیار او به کشور هند- 19
نبرد مǑزگرد در سال 463¼ میان سلŵوقیان و رومیان صورت گرفت که در آن - 20

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

خشم و نارƔایتی مردم و بروز قیام های مردمی شد. یکی از مهم ترین قیام ها، قیام 
سربداران بود که از روستای باشتین در سبƅوار آƤاز شد.

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

2( وجود پایĵاه های نƝامی برخی کشورهای قدرتمند، مانند انĵلیس و آمریکا.
آلمان، فرانسه، انĵلستان و ایتالیا- 23
1( بومیان، 2( سیاه پوستان، 3( سفیدپوستان، 4( دورگه ها- 24
سؤال - 25 وزیران  از  یک  هر  یا  رŠیس جمهور  عملکرد  از  است  ممکن  نمایندگان 

کنند. در این صورت رŠیس جمهور یا وزیری که از او سؤال شده باید در مŵلس حاƔر 
و به سؤال نمایندگان پاسخ دهد.

عربی- 26
اطلس- 27
سلطان- 28
آفریقا- 29
خواجه نƝام الملک- 30
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و بǁتر  انجام شſن کارها در محله می شود.
و  کمک  بیمار،  همسایءه  از  عیادت  محله:  در  تعاون  جنبه های  از  برخی 
خوشامدگویی به همسایءه جدید، همکاری در نƝافت و پاکیƅگی محله، مراقبت 

از اموال عمومی، همکاری در جشن ها و مراسم

انفا¼ به معنای یاری رسانſن به یک نیازمند است.
این یاری رساندن می تواند به صورت زیر باشد:

روش های انفاق: بخشش

مال
Űروت

علم
توانایی ها

وقت )زمان(
 بچه ها حواستون باشه در تعاون، تقسیم وظایف و همکاری صورت می گرفت، ولی انفاق به 

صورت فردیه و هر کس به تنهایی انفاق می کنه.

گاهی اوقات افراد نیکوکار، سازمان های مردم نهاد و مؤسسات خیریه  تشکیل می دهند.
اهدا« سازمان های مردم نهاد و خیریه:

 افراد نیازمند را یاری کنند.   مشکǑت جامعه را حل کنند.
 تمام این سازمان ها و مؤسسات باید از وزارت کشور مجوز داشته باشند.
 انŵمن حمایت از بیماران خا´، انŵمن نĵه داری از معلولین و سالمندان و ...

خیرين مدرسه ساز:
خیرین مدرسه ساز از توانمندی  های خود و یا دیĵر افراد و نهادهای نیکوکار برای 
ساختن، تعمیر، نوسازی و یا تŵهیƅ مدارس استفاده می کنند. آن ها پس از انŵام 
این امر خیر، مدارس را به صورت رایĵان در خدمت آموزش و پرورش قرار می دهند.

یکی از اقداماتی که به منƝور انƩا¼ و تơاون در جامعه انŵام می شود، وقƧ است.

اگر افراد دارایی و اموال خود یا منافع استفاده از آن را در اختیار دیĵران قرار دهند، 
وقƧ انŵام داده اند.

مانند: ساختن مدرسءه علمیه، پل، کاروانسرا، آب انبارهای عمومی و یا در اختیار 
قرار دادن زمین کشاورزی یا کارگاه تولیدی به افراد نیازمند.

واقف: به فردی که اموال و دارایی های خود را وقƧ می کند، واقƧ می گوییم.

تعاون به معنی همکاری و یاری رسانſن به یکدیĵر است.

انسان ها در مقابل خداوند متعال نسبت به خود، دیĵران و محیطی که در آن زندگی 
می کنند، مšƉول هستند.

انسان ها موجوداتی اجتماعی هستند؛ یعنی هیĩ کس نمی تواند اعمال، رفتار و 
زندگی خود را از اجتما¸ جدا کند.

جامعه  در  آن چه  به  نسبت  نمی توانند  انسان ها  ویĭگی،  این  به  توجه  با  پس 
می گذرد و اتفاقاتی که برای دیĵران می افتد، بی تƩاوت باشند.

نظر دين اسالم در زمینءه رابطءه فرد با اجتماع: با توجه به معانی آیات قرآن کریم 
و احادیث، در مورد همکاری افراد جامعه با یکدیĵر دو موƔو¸ وجود دارد:

 در کارهای نیک به یکدیĵر کمک کنیم.
 در امور ناپسند، گناه و ستم کاری، همکاری نکنیم  یعنی افراد را به انŵام 
گناه و کار ناپسند تشویق نکنیم یا طوری رفتار نکنیم که انĵار با عمل ناپسند 

او موافق هستیم.

 اƜهار دوستی و محبت  هم دلی و خوشحال کردن یکدیĵر
 هدیه دادن   عیادت از بیمار

 قرµ دادن   رفع مشکǑت مردم و یاری رساندن به گرفتار ها
 امر به معرو« و نهی از منکر و ...

 یکی از کارهایی که قرآن کریم به آن امر فرموده ~تعاونn است.
ممکن است تعاون در سطŷ ها و محل های مختلفی ر دهد. برخی از آن ها عبارت اند از:

تعاون در خانه

وجود همکاری و هم دلی در خانواده، باعث ایŵاد Ɛمیمیت و محŧت بیشتر میان 
اعƕای خانواده می شود.

یکی از روش های همکاری و تعاون در خانواده، تقسیم وƜایƧ است.

تقسیم کار در خانه موجب می شود که
 هر عƕوی از خانواده احساس مفید بودن  کند.

 همءه کارها بر دوش یک نفر نباشد.
برخی از جنبه های تعاون در مدرسه:
 همکاری در نƝافت کǑس و مدرسه

ƧعیƔ سی هایǑکمک رساندن در درس ها به هم ک 
 همکاری در مراسم صبحĵاهی و ...

تعاون در محله: وجود همکاری و هم دلی در محله موجب Ɛمیمیت� هƷ بƉتĵی 



33

موقوفات: اموال و دارایی هایی که وقƧ  می شوند.
این اموال و دارایی ها باید تا ابد به همان صورت که واقƧ معین می کند باقی 

بمانند و کسی حق تصر« )خرید یا فروش( آن  را ندارد.

 
افراد می توانند برای رفع نیازهای معیشتی و شƥلی بر طبق قانون تعاونی  ها با سرمایه گذاری 

در فعالیتی اقتصادی یک شرکت تعاونی تشکیل دهند.

هر شرکت تعاونی باید حſاقƕƠ ì Ƴو داشته باشſ تا به رسمیت شناخته شود. آن ها از میان 
خود هیšت مدیره ای را انتخاب می کنند. هر یک از اعƕا در سود و زیان آن شریک هستند.

تمام اعƕای شرکت تعاونی )چه اعƕای عادی، چه هیšت مدیره( باید در تصمیم گیری ها 
مشارکت کنند و ر¢ی بدهند.

در این تعاونی همءه افراد با هم برابر هستند و هر  کس با هر مقدار سرمایه )سهم( 
تنها یک حق ر¢ی دارد.

یعنی کم ترین سرمایه رو داشته باشی یا بیشترین سرمایه رو فرقی نمی کنه، تو رأی گیری، فقط 
یک حق رأی داری.

آن ها به صورت داوطلبانه و برای یک هد« مشترà فعالیت می کنند.
هد« شرکت های تعاونی رفع نیازهای معیشتی و شƥلی اعƕای آن است.

برخی از اهدا« عبارت اند از:
 حل مشکǑت اقتصادی   ایŵاد رفاه و زندگی بهتر اعƕا

تمامی کشورها و حکومت ها برای ادارءه امور خود ساختار و تشکیǑت خاصی دارند. 
در کشور ما نیƅ حکومت جمهوری اسǑمی وجود دارد.

سه قوءه مقننه، مŵریه و قƕاŠیه کشور را اداره می کنند و هر سه قوه زیر نƝر مقام 
معƝم رهبری قرار دارند.

قوءه مŵریه در واقع همان دولت است. رŠیس جمهور و هیšت دولت اعƕای اصلی 
و تشکیل دهندءه آن هستند.

رŠیس جمهور، ریاست قوءه مŵریه )دولت( را بر عهده دارد و عالی ترین مقام رسمی 
پس از مقام معƝم رهبری است.

وƜایƧ رŠیس جمهور
اجرای قانون اساسی

اجرای قوانین مصوب مŵلس

رŠیس جمهور برای مدت چǁار سال و از طریق ر¢ی مƉتقیƷ مردم انتخاب می شود. پس 
از اتمام این دوره، تنها یک دورءه چهار سال دیĵر به صورت متوالی می تواند داوطلب شود.

افرادی که دارای شرایط ریاست جمهوری هستند: ابتدا داوطلب می شوند، سģس 
صǑحیتشان توسƗ شورای نŧǁĵان بررسی و در صورت تřیید، برنامه های خود را 

از طریق تبلیƥات به مردم اعǑم می کنند.

تنفیذ: پس از آن که رŠیس جمهور اکثر آرای مردم را کسب کرد و انتخاب شد، برای 
شرو¸ کار، باید حکم ریاست او توسط مقام رهبری، امƕا و یا اصطǑحاÅ تنفیذ شود.

تحلیف: بعد از تنفیذ، مراسم تحلیƧ انŵام می شود. در این مراسم رŠیس جمهور 
و  نمایندگان مŵلس  و در حƕور  اسǑمی شرکت کند  باید در مŵلس شورای 
 ƧایƜیاد کند که و برابر قرآن سوگند  شورای نĵهبان و رŠیس قوءه قƕاŠیه در 

خود را به درستی انŵام دهد.
 افرادی که در این مراسم شرکت می کنند معمواًل مورد سؤال قرار می گیرند.

مراحل انتخاب رئیس جمهور به ترتیب:
اعǑم داوطلبی  تřیید صǑحیت  اعǑم برنامه ها و تبلیƥات  کسب 

Ƨاکثریت آرا  تنفیذ  تحلی

 ایرانی باشند و یا تابعیت ایرانی داشته باشند، یعنی افرادی که در خار»  از کشور 
زندگی می کنند و تبعءه ایران هستند هم می توانند در انتخابات شرکت کنند.

 حداقل 18 سال تمام سن داشته باشند.

رŠیس جمهور برای شرو¸ فعالیت خود باید هیšت دولت یا کابینءه خود را تشکیل دهد. 
هیšت دولت از وزیران و معاونان انتخابی رŠیس جمهور شکل می گیرد.

رŠیس جمهور  افرادی را به عنوان وزیر انتخاب و به مŵلس معرفی می کند. 
 وزیر پیشنهادی در مŵلس حاƔر می شود و برنامه های خود را اراŠه می دهد. 
 سģس نمایندگان صǑحیت او را بررسی و در مورد انتخاب او ر¢ی گیری می کنند.
 وزیر در صورت گرفتن ر¢ی اعتماد از نمایندگان، کار خود را شرو¸ می کند.

 مراحل انتخاب وزیر رو با مراحل انتخاب رئیس جمهور اشتباه نکنی! حواست باشه تنفیذ و 
تحلیف فقط برای رئیس جمهوره.

 وزیران به طور Ƥیرمستقیم و توسط نمایندگان مردم انتخاب می شوند،  
ولی رŠیس جمهور با ر¢ی مستقیم مردم انتخاب می شود.

منƝور از شهروندان چیست� منƝور از شهروندان، اتبا¸ یک کشور هستند؛ مانند 
همءه کسانی که تابعیت جمهوری اسǑمی ایران را دارند.

 
Ƨحق بهره مندی از خدمات دولت در زمینه های مختل 

 حق آزادی بیان
 حق اƜهار نƝر و انتقاد

 احترام به قوانین و مقررات و رعایت آن ها
 مشارکت و همکاری صمیمانه با دولت
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 پرداخت به موقع مالیات
ĳام جنĵدفا¸ از کشور در هن 

 فراهم کردن شرایط و لوازم سواد و آموزش، بهداشت، شƥل مناسب، رفاه، امنیت، 
فرهنĳ و اخǑ¼ اسǑمی

 گسترش تŵهیƅات زیربنایی و خدمات عمومی؛ مانند: ساختن راه و جاده، پل، مسکن و ...
ƧایƜمی  از مهم ترین وǑلس شورای اسŵاجرای قوانین و مصوبات م 

nیحءه بودجهǐ~ یمƝتن 

 هدایت و ایŵاد هماهنĵی میان وزیران
 امƕای قراردادهای بین المللی )میان ایران و دیĵر کشورها(

 امƕای استوارنامءه سفیران کشور ایران
 پذیرش استوارنامءه سفیران سایر کشورها

 اعطای نشان های دولتی
 بچه ها همین طور که در درس قبل گفتیم، رئیس جمهور، رئیس دولت هم هست. پس وظایف 
دولت هم بر عهدءه رئیس جمهور می باشد، ولی برخی از وظایف بر عهدءه خود شخص رئیس جمهور 

است نه دولت که مهم ترین اونا رو در باال گفتیم.

میان دولت و مŵلس روابطی وجود دارد:
یکی از اقدامات ǐزم  تنƝیم ǐیحه است.

اسǑمی  شورای  مŵلس  به  دولت  طر«  از  قانونی شدن  و  تصویب  برای   ŷلوای این 
فرستاده می شود.

مŵلس و دولت از 3 طریق با یکدیĵر در ارتباط اند:
 از طریق نƝارت بر فعالیت های دولت

 حق سؤال کردن از رŠیس جمهور و وزرا )استیƕاح(
 نƝارت بر درآمدها و هƅینه های دولت

تعريف استیضاح: هر زمان در خصو´ عملکرد رŠیس دولت )رŠیس جمهور( و یا 
سایر وزرا برای نمایندگان مŵلس شورای اسǑمی سؤالی مطرح شود، در این صورت 
آن مقام دولتی باید در مŵلس شورای اسǑمی حاƔر شود و به سؤال نمایندگان 

دهد.پاسخ دهد. پاسخ

 انŵام فعالیت هایی از جانب دولت در زمینه های

آموزش
بهداشت

اوقات فراƤت
مسکن

کشاورزی
 سرمایه گذاری در بخش های عمرانی، مانند: ساختن پل، جاده، فرودگاه و ... 

 هƅینه های وزارت خانه ها، مانند: پرداخت هƅینه های آب و بر¼، حقو¼ کارمندان، 
تهیءه وسایل مورد نیاز و ...

 بیشترین میƅان درآمد کشور ما به ترتیب زیر است:

بودجه: بودجه سندی است که دولت در آن درآمſها و هزینه های کشور را برای 
یį سال معین می کند.

این سند )ǐیحءه بودجه( باید در مŵلس شورای اسǑمی تصویب شود.
یعنی پیش بینی دƳż و żر» دولت در یک سال. بودجه به زبان ساده 

 وƜیفءه تنƝیم ǐیحءه بودجه  با دولت است.
وƜیفءه مŵلس تصویب ǐیحءه بودجه  با مŵلس شورای اسǑمی است.

گروه سنی نوجوانان  دوازده تا هŵده سال
در دوران نوجوانی افراد دچار تƥییراتی می شوند که به این تƥییرات «بلوغ» می گویند.
 این پدیده، نوجوان را از نƝر جسمی، ¯هنی و اجتماعی دچار تƥییراتی می کند.

بلو¹
جسمی  ایŵاد تƥییرات در Ɯاهر نوجوان

¯هنی و اجتماعی  بروز مساŠل مختلƧ عاطفی و احساسی

یکی از خصوصیات نوجوانی در دوران بلو¹، داشتن روحیءه هیŵانی و کنŵکاوبودن است.
این روحیءه هیŵانی و کنŵکاوی باعث می شود که آن ها بیشتر در معرµ آسیب های 

اجتماعی قرار بĵیرند.

مهم ترین آسیب های اجتماعی
پرخاشĵری و نƅا¸

اعتیاد

پرخاشĵری و نƅا¸، نتیŵءه عدم کنترل و مهار نکردن خشم است. خشم و عصبانیت 
احساسی طبیعی است و همءه ما در مواقعی عصبانی می شویم، ولی بسیار مهم است 

که در مواقع عصبانیت از خود چه رفتاری نشان دهیم.
چه افرادی پرخاشگر هستند؟ کسانی که در ابراز خشم خود مشکل دارند و به 
طور معمول نمی توانند آن را کنترل )مهار( کنند به افراد پرخاشĵر تبدیل می شوند.
و  مسخره   º کتک زدن   º آزار  و  ا¯یت  پرخاشگرانه:  رفتار  شکل های مختلف 

تحقیرکردن º رفتار بی ادبانه º ناسƅاگفتن º شکستن و تخریب وسایل
ويژگی  نوجوان پرخاشگر: نوجوانان پرخاشĵر تحمل کمی دارند و پرخاشĵری 

آن ها موجب بروز مشکǑتی در یادگیری و تحصیل آن ها نیƅ می شود.
سه قاعده که در هنĵام بروز خشم و عصبانیت باید آن ها را رعایت کنیم:

 نباید به خود صدمه بƅنیم.
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