
سواالت متن
اجتماعی۸تا ۱درس 



( ۱) تعاون
۱درس 



.دتعاون را تعریف کنی-۱



د چرا انسان نمی توان-۲
نسبت به محیط 

اجتماعی خود بی 
تفاوت باشد؟

:نکته
به آیات و احادیث این
!درس توجه ویژه کنید



همکاری نکردن در گناه یعنی چه؟-۳



.دبرخی از شکل ها و جلوه های تعاون را نام ببری-۴

!نکته



تعاون در خانواده چگونه است و چه -۵
تاثیراتی دارد؟



برخی شیوه های تعاون در مدرسه را -۵
.نام ببرید



ام برخی شیوه های تعاون در محله را ن-۶
.ببرید



:۲فعالیت 
!استمی شود و ظالمانه و بی معرفتی( یعنی مادر)خیر زیرا باعث خستگی و فرسودگی آن فرد

:۵فعالیت 
.منظور کتاب مسجد هست، غیر از مساجد می توان به تکیه ها و حسینیه ها هم اشاره کرد

:۶فعالیت 
!نظر شما مهمه ولی عواملی مثل غرور و خودپسندی و خودبینی



( ۲) تعاون
۲درس 



.دانفاق چیست؟ مثال بزنی-۱
(مثالها کادرهای رنگی هستند)

:هنکت



برخی شیوه های انفاق در -۲
.جامعه را نام ببرید

!هنکت



!هنکت



مفهوم وقف را به طور کامل -۳
.توضیح دهید



می گویند و............. به اموالی که وقف می شود -۴
.نام دارد............ کسی که آنها را وقف کرده 

!(سوال همیشگی امتحانات تستی)



!هنکت



شرکت تعاونی را -۵
.تعریف کنید

ویژگی های -۶
ام شرکت های تعاونی را ن

.ببرید

هدف از تاسیس -۷
شرکت های تعاونی 

چیست؟

:نکته
!از بقیه مهمتر است۶سوال 



تساختار و تشکیالت دول
۳درس 



!نکته بسیار مهم
هر کلمه ای که زیرش خط 
!هست ممکنه سوال باشه



قوه مجریه چیست و رئیس آن کیست؟-۱

:سوال مشابه
.است........ قوه مجریه همان 

.ترئیس جمهور اس........ عالی ترین مقام رسمی کشور پس از 



!نکته
از جهت سرگرمی و 

!اطالعات عمومی



رئیس جمهور چگونه انتخاب می شود؟-۳

رئیس جمهور برای چه مدت انتخاب می شود؟ -۲
(مهم)انتخاب مجدد او برای چند دوره بالمانع است؟

:۳خالصه سوال 
ثبت نام داوطلبین-۱

تایید صالحیت توسط شورای نگهبان-۲
تبلیغات از طریق رادیوتلویزیون، روزنامه ها،-۳

...سخنرانی و
ی رای گیری از تمام ایرانیان باالی هجده سال حت-۴

.در خارج از کشور

!نکته قشنگ



مراحل شروع به کار رئیس -۴
.جمهور را نام ببرید

:۴خالصه سوال 
ط امضای حکم توس)تنفیذ-۱

(رهبری
ن در سوگند یادکرد)تحلیف-۲

(مجلس
خاب تشکیل کابینه و انت-۳

سط وزیران باید تو)وزیران و معاونان

.(نمایندگان مجلس تایید شوند

!نکته
رو با هم ۴و ۳لطف کنید و سوال 

!اشتباه نگیرید



وزیر کیست؟ -۵
وزارتخانه چیست؟



هیئت دولت در جلسات-۶
!خود چه می کند؟



وزارت راه و مسکن و شهرسازی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

وزارت نیرو



:۲کاربرگ شماره 

۱

۲

۳
۴ ۵

۶

۷





وظایف دولت
۴درس 



؟منظور از اتباع یک کشور چیست-۲ ؟منظور از شهروند یک کشور چیست-۱

چه کسی شهروند ایران محسوب نمی شود؟-۳
یک ایرانی در کانادا( آ

یک بلوچ در نزدیکی مرزهای شرقی( ب
یک افغانستانی با شناسنامه ایرانی( ج

!بینهیک فرانسوی گالبی که اومده تخت جمشید رو ب( د



شهروندان در برابر دولت، چه حقوق-۴
؟و همینطور چه مسئولیت هایی دارند

(حقوق)

(تمسئولی)



:۵خالصه سوال 
ه ساختن هر چیز ساختنی که ب-۱

مثل پل، جاده، )!فکرتون می رسه
...(نیروگاه، مدرسه، بیمارستان و

اجرای قوانین مجلس-۲
امضای قراردادهای بین المللی-۳

فرستادن سفیر به کشورها و-۴
رپذیرش سفیر از کشورهای دیگ

وظایف دولت و رئیس جمهور-۵
.را نام ببرید



بین دولت و مجلس چه -۶
روابطی برقرار است؟

:۶خالصه سوال 
سوال و استیضاح اعضای دولت توسط مجلس–فرستادن الیحه از دولت به مجلس 



برخی از هزینه های دولت را نام برده و-۷
.مثال بزنید

:۷خالصه سوال 
همون ساختن هر چیز ساختنی که

بود می شود هزینه های ۵در سوال 
!دولت

پرداخت هزینه مدارس دولتی: مثال



دولت از چه راه هایی درآمد کسب می کند؟-۸

!هنکت



مالیات چیست؟-۹

.منظور از سایر درآمدها چیست؟ مثال بزنید-۱۰



.بودجه را تعریف کنید-۱۱

!هنکت





:۴فعالیت 
تن البته نظر شما مهمه ولی به طور کلی فروخ

ماده خام سودی ندارد چون هم روزی تمام 
می شود و هم مجبوریم کاالهایی که با همان ماده

نابراین خام ساخته شده را با قیمت باالتر بخریم ب
های باید بتوانیم به جای صادرات نفت خام، کاال

.صنعتی بسازیم و آنها را صادر کنیم



آسیب های اجتماعی و 
پیشگیری از آنها

۵درس 



دوره نوجوانی چه گروه سنی را در بر می گیرد؟-۱



.مهمترین آسیب های اجتماعی را نام ببرید-۲



پرخاشگری و نزاع چونه به وجود می آید؟-۳



سه قاعده ای را که همواره باید به-۴
ر هنگام خشم و عصبانیت به خاط

داشته باشیم، کدام اند؟



وقتی از دست -۵
کسی عصبانی 

م؟هستیم، چه کنی

ز وقتی دیگران ا-۶
ه ما عصبانی اند، چ

کنیم؟

!را با هم اشتباه نگیرید۵و ۴لطف کنید سوال : نکته



.درباره مواد مخدر و اثرات آن توضیح دهید-۷



علل گرایش افراد به مواد مخدر چیست؟-۸

:۸خالصه سوال 
فرار از مشکالت زندگی•
«نه گفتن»مهارت نداشتن در •

کنجکاوی•



:۱۱فعالیت 
در همه کشورها قاچاق مواد مخدر جرم است و با آن 

دگی مبارزه می شود؛ زیرا مواد مخدر باعث از بین رفتن زن
.انسانها و لطمه به اقتصاد کشورها می شود



قوه قضائیه
۶درس 



 ها چه کسانی از نوجوانان در برابر آسیب-۱
و تهدیدها محافظت می کنند؟

:۱خالصه سوال 
از طریق مراقبت از )خود نوجوانان -۱

(خودشان و توسل به خدا و معصومین
از طریق نظارت بر فعالیت )خانواده-۲

(فرزندان
فه معلمان و مسئوالن مدرسه وظی)مدرسه-۳

مراقب دارند بر فعالیت نوجوانان نظارت کنند و
(باشند

ا از مردم پلیس وظیفه قانونی دارد ت)قانون-۴
(محافظت کند



:۱فعالیت 
چون حق قانونی آنهاست که تا وقتی

تار و فرزندانشان مستقل نشده اند، بر رف
فعالیت های آنان نظارت کنند



ارد؟قوه قضائیه چیست و چه وظایفی د-۲

تخاب رئیس قوه قضائیه چگونه و برای چه دوره ای ان-۳
می شود و باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟



؟اختالفات بین مردم چگونه حل می شود-۴

:۴خالصه سوال 
گفتگو-۱

ریش سفیدی-۲
شورای حل اختالف محله-۳

مراجعه به دادگاه-۴



را نام برده و ( اختالفات)انواع دعاوی-۵
.برای هرکدام مثال بزنید

(دخالصه صفحه بع–سوال خیلی مهم )



:۵خالصه سوال 

:دعاوی کیفری-۱
رد؛ در نظر بگی( مجازات)جرمی که دادگاه برای آن کیفر

و غصب عنوان( افترا)فحش، دعوا، تهمت: مانند

:دعاوی حقوقی-۲
یرد اختالفاتی که در آن دادگاه مجازاتی در نظر نمی گ

بلکه حقوق افراد را بهشان بر می گرداند؛
اختالفات ملکی: مانند



وکیل کیست؟-۶

: نکته

:سوال جای خالی

: نکته



:۴فعالیت 
باز می تواند در مرحله اول شکایت حقوقی کند و اگر

هم مبلغ چک پرداخت نشد می تواند شکایت 
ا به کیفری کند و فردی که چک بی محل کشیده ر

.زندان اندازد
:۵فعالیت 

جرم است؛ هم فحش دادن و هم ۲و ۱موقعیت 
.غصب عنوان

:۶فعالیت 
به غیر احقاق حق نباید وسیله اضرار»: قانون می گوید

وردن حق به زبان ساده یعنی تو برای به دست آ« باشد
الً اگر خودت مجاز نیستی به کسی صدمه بزنی؛ مث
ر دادگاه دزدی را در خانه دستگیر کنی و کتکش بزنی د

!محکوم میشی



ارتباط و رسانه
۷درس 



.یدارتباط را تعریف کن-۱

ریف عناصر ارتباط را تع-۲
.کرده و مثال بزنید



.رسانه را تعریف کرده و مثال بزنید-۳



:الف۲فعالیت 
س استفاده از الکتریسیته در دستگاه مورس و سپ-۲. اختراع ماشین چاپ توسط گوتنبرگ آلمانی-۱

مهمتر از همه -۴. ارتباطات بی سیم با اختراع رادیو توسط مارکُنی ایتالیایی-۳(. گراهام بل)تلفن
اختراع رایانه، ماهواره و اینترنت

:ب۲فعالیت 
ماهواره و اینترنت



!  نکته



رسانه ها در زندگی ما
۸درس 



ثال نمونه هایی از کاربردهای فناوری ارتباطات و اطالعات را در زندگی روزمره م-۱
(کتاب که بهتره خوانده بشه۴۳و ۴۲و ۴۱جواب کامل در صفحات .)بزنید

:۱خالصه سوال 
تبلیغات-۱

(ایمیل)رایانامه-۲
فعالیت های علمی-۳

کسب و کار-۴
خدمات دولت الکترونیک-۵

آموزش-۶
(دوربین های مدار بسته)امنیت و نظارت-۷

عملیات بانکی-۸
دسترسی به اخبار-۹



.برخی فایده های فناوری های نوین ارتباطی را نام ببرید-۲

:۲خالصه سوال 
ساعته۲۴خدمات –کم شدن ترافیک –صرفه جویی در وقت 



د؟وسایل ارتباط جمعی چه تاثیری بر فرهنگ عمومی می گذارن-۳
(کتاب که بهتره خوانده بشه۴۵و ۴۴و ۴۳جواب کامل در صفحات )

:۳خالصه سوال 
!هدر دادن وقت پای این فیلم میلم ها و آموزش خشونت و بی بندوباری-۱

رشد مصرف گرایی در جامعه از طریق تبلیغات غیر واقعی-۲
!کم شدن تماس چهره به چهره بین اعضای خانواده و فک و فامیل-۳



هنگام ورود به فضای مجازی -۴
م؟چه نکاتی را باید رعایت کنی


