
  1394بر اساس آخرین تغییرات کتاب در سال  ) 14و  13 درس (  هفتمجزوه سؤاالت متن کتاب مطالعات اجتماعی پایه           

  نسخه آزمایشی جهت تأیید دبیران محترم

 همکاران گرامی سالم

و جزوه سواالت متن  خالصه شدهاینجانب با تعدادي از همکاران اقدام به طراحی جزوه سواالت متن کتاب مطالعات اجتماعی هفتم و هشتم و نهم به همراه جواب کامالً 
  :دالیل این کار عبارت بود از . نموده ایم  آمادگی دفاعی نهم

  زیرا مدیر به معلم فشار می آورد براي باال بردن درصد قبولی )درصد دانش آموزان قبول شدند  100(   باال بردن آمار قبولی - 1

  )گرفتند  20یا  19درصد دانش آموزان نمره  95( باال بردن نمرات دانش آموزان خود  - 2

  نکه هر زنگ به کالس ها سوال ها را می گفتیم و می نوشتند خسته می شدیماز ای - 3

4 - ...  

از آنجایی که این جزوه ها را در چاپخانه و با قیمت خیلی کم چاپ می کنیم ، براي دانش آموزان نیز . لذا تصمیم گرفتیم این جزوه را در مدارس دیگر نیز پخش نماییم 
  .بسیار ارزان می شود 

  .با استقبال بسیار خوبی مواجه شدمختلف در مدارس ها سال گذشته این جزوه 

   .در صورت تمایل شما می توانیم جزوه ها را به تعداد دانش آموزان شما با قیمت بسیار پایین در مدرسه به شما تحویل دهیم 

سواالت میان ترم و پایان ترم نوبت اول و دوم را  نیز با سربرگ مدرسه شما  ودر ضمن در قسمت نام طراح جزوه نیز نام خود شما بر روي جلد جزوه چاپ می شود 
  .براي شما ارسال می نماییم 

لذا در طراحی این جزوه نهایت حساسیت را به کار بسته ایم تا همه مواردي . به احتمال زیاد امتحان نوبت دوم پایه نهم به صورت هماهنگ استانی برگزار می شود : نکته 
  . کن است به صورت سوال امتحانی باشد ، ذکر شده باشد که مم

  .دانش آموزان بی بضاعت هر کالس جزوه را به صورت رایگان دریافت می نمایند 

  تومان4000= صفحه سوال و جواب خالصه شده  36جزوه مطالعات اجتماعی هفتم  

  تومان4000= صفحه سوال و جواب خالصه شده  36جزوه مطالعات اجتماعی هشتم  

  تومان 4000=  .لذا قیمت این جزوه هنوز مشخص نیست . جزوه مطالعات اجتماعی نهم فعال کامل نشده و در دست طراحی می باشد 

  تومان 2000=  )تعداد صفحات هنوز مشخص نیست ( جزوه آمادگی دفاعی نهم 

  لطفاً براي سفارش جزوه با شماره هاي زیر تماس بگیرید

  09193601470      قاسمی     021 -  65442272

  
 جمعیت ، باشد که می میرند افرادي از بیشتر شوند می متولد که افرادي تعداد اگر؟  معیت چگونه افزایش می یابدج - 1

)جمعیت ایران (  13درس   



  . افزایش می یابد
 جمعیت ، باشد میرند می که افرادي از کمتر شوند می متولد که افرادي تعداد اگر ؟ جمعیت چگونه کاهش می یابد - 2

  . کاهش می یابد
  یس و دانماركئسو ؟ کدام کشور ها رشد منفی جمعیت دارند- 3

  ؟ جمعیت را به چند گروه سنی تقسیم می کنند - 4
   

  

  

جمعیت  ، ولد و زاد شدن کم با ؟ اگر در کشور ما زاد و ولد کم شود ، در آینده با چه مشکالتی روبرو می شویم - 5

 هاي فعالیت با و کند کار تواند می که را جوان نیروي جامعه و یابد می افزایش سالمندان تعداد و کاهش جوان
  .از دست می دهد  ، کند کمک کشور به پیشرفت علم آموختن و اقتصادي

 25تا  1( نوجوانان و جوانان ، کودکان  ؟ درکشور هایی که رشد جمعیت زیاد است کدام گروه سنی افزایش می یابد - 6

  )سال 
  .باعث پیشرفت اقتصادي و علمی کشور می شود  ؟ داشتن جمعیت جوان براي کشور ما چه مزایایی دارد - 7

 جمعیت تراکم ، به مساحت آن جا می کنند مکان زندگی یک در که افرادي نسبت به ؟ تراکم جمعیت را تعریف کنید - 8

   گویند می مکان آن
 مساحت بر را منطقه آن جمعیت ، منطقه یک جمعیت تراکم ٔمحاسبه براي ؟ محاسبه می شودتراکم جمعیت چگونه  - 9

  تراکم جمعیت =                                                           .می کنند تقسیم آن

  .   کنید حساب را بلوچستان و سیستان و البرز هاي استان جمعیت تراکم ، جدول اعداد به توجه با -10
  استان  )نفر (  جمعیت  )کیلومتر مربع (  مساحت  )نفر در کیلومتر مربع (  تراکم

  سیستان و بلو چستان  2534327  181785  9/13
  البرز  2412513  5125  7/470

  استان سیستان و بلوچستان جمعیت کدام استان بیشتر است ؟) الف 
  استان البرز ؟ است بیشتر استان کدام در تراکم جمعیت) ب 

 ور مامساحت کش ؟ تراکم جمعیت کشور ما را حساب کنید . نفر جمعیت داشت 75,000,000 کشور ما1390درسال -11

   46 164819575000000                معیت را بر مساحت تقسیم می کنیم؛ پس جکیلومتر مربع است 1,648,195
 و مساعدنا هاي خاك خشک و و گرم هواي و آب ، بارندگی کمبود ؟ چه عواملی موجب تراکم پایین جمعیت می شود -12

1ص   

  )سال  25تا  1( کودکان و نوجوانان و جوانان  -1
  )سال  65تا  26( بزرگساالن  - 2
 )سال  65بیشتر از ( سالمندان  -3

 جمعیت

  مساحت



  .شور 
ناحیه  -3جلگه هاي کناره دریاي خزر  -2منطقه شهري تهران  -1 .متراکم ترین نواحی کشور را به ترتیب نام ببرید  -13

  کوهپایه هاي البرز و زاگرس -4خوزستان 
 درو   است کشور پایتخت تهران چون ؟ منطقه شهري تهران پر جمعیت ترین و متراکم ترین ناحیه کشور است چرا -14

  .است  شده مستقر يزیاد صنایع و ها نابیمارست ، ه هاادانشگ ، دولتی مهم هاي سازمان این شهر
 هواي و فراوان آب و کافین بارا دلیل به ناحیه این در زیرا؟  چرا جلگه هاي کناره دریاي خزر متراکم است -15

   . دارد فراوان کشاورزي رونق حاصلخیز خاك و معتدل

   گاز و نفت منابع: مانند  ذخایر و معادن داشتن دلیل به ؟ چرا خوزستان جمعیت زیادي دارد -16
  . مسئولیت سرشماري جمعیت را بر عهده دارد  )) مرکز آمار ایران ((در کشور ما :  نکته

  .هستند خالی از جمعیت  دشت کویرو دشت لوت در کشور ما : نکته 
  .است  منطقه شهري تهرانپرجمعیت ترین و متراکم ترین ناحیه کشور ما : نکته 
 .است  جلگه هاي کناره دریاي خزردومین ناحیه پر تراکم در کشور ما : نکته 

  
رفت ، پخت و پز  ،وسایل زندگی  ،پوشاك  ،مین غذا تأ؟  کنند انسان ها از منابع موجود در زمین چه استفاده هاي می  - 1

  ...و  وآمد
یا آب هاي زیر ) رودها ( آب مورد نیاز انسان از آب هاي سطحی   ؟ شود مین میتأانسان به چند روش  آب مورد نیاز - 2

  .ن می شودتأمی) چاه ، چشمه وقنات ( زمینی 
  .چون از شیب هاي تند کوهستانی جاري می شوند ؟ د ر آب ایران قابل کشتی رانی نیستنچرا بیشتر رود هاي پ - 3

  بخشی از رود کارون  ؟ کدام رود ایران قابل کشتی رانی است- 4

و رشته کوه  است درصد کشور ما جزو مناطق خشک و کم باران 70زیرا حدود چرا کشور ما با کمبود آب مواجه است ؟  - 5

  .هاي البرز  و زاگرس از نفوذ رطوبت به این مناطق جلوگیري می کنند 

  ؟ هر مرحله را توضیح دهید 5 تا1با توجه به اعداد  به شکل گردش آب توجه کنید و - 6

2ص   

)منابع آب و خاك (  14درس   



  
ابرها  -3 کوهستان می برندبادها ، ابرها را به سمت  -2گرماي خورشید موجب بخار شدن آب دریا و تشکیل ابر می شود -1

آب هاي جاري در رودخانه وارد دریا می  - 5آب باران در زمین جاري می شود  -4 در کوهستان موجب بارندگی می شوند
  .شوند 

 می خزر  گیرند و به دریاي اي البرز سرچشمه میه آبی که از کوه رودهاي پر ؟ چیستدریاي خزر منظور از حوضه آبریز  - 7

  سفید رود ، چالوس و هراز: مانند ؛  ریزند
لی هاي پراکنده داخ رس یا کوههاي زاگ ی از کوهیرودها؟  عمان چیست منظور از حوضه آبریز خلیج فارس و دریاي - 8

  کارون ، کرخه و دز: ؛ مانند  ریزند عمان میگیرند و به خلیخ فارس و دریاي  سرچشه می
 ی که به دریاچه و باتالق هاي داخلی یا زمین هاي اطراف خود نفوذ مییهارود ؟  داخلی چیست منظور از حوضه آبریز - 9

  زاینده رود ، زرینه رود و سیمینه رود: قتی یا فصلی هستند ؛ مانند کنند و معموال مو
در زیرا  ؟ با مشکل کمبود آب مواجه است، چرا با آنکه کشور ایران از شمال و جنوب به دریاهاي بزرگی راه دارد  -10

کوه هاي البرز از رسیدن رطوبت دریاي خزر به قسمت هاي داخلی ایران جلوگیري می کنند و در جنوب هم به علت شمال 
  .گرماي زیاد بارندگی انجام نمی شود 

مسواك زدن شیرآب را باز  موقع حمام کردن یا - 1؟  یم انجام دهیمیی می توانهابراي مصرف صحیح آب چه کار ما -11

از  -4هاي جاري نریزیم  آب در رودها ورا زباله ها - 3تعمیرکنیم تا چکه نکند  همیشه بازدید ورا شیر هاي آب  -2نگذاریم 
  . دنکن چون این مواد آب هاي زیرزمینی را آلوده می؛ کم تر استفاده کنیم  ، رندیی دامیاییب شکه ترکمواد شوینده 

؟ حساب  شود مصرف می ) معادل چند لیوان( دقیقه زمان دوش گرفتن در حمام طول بکشد چند لیترآب  10اگر  -12
   کنید

  10×  20=  200لیتر                           لیتر آب       20= هر دقیقه دوش گرفتن 
  200×  4=  800لیوان                                    لیوان            4= هر لیتر آب 

   جاده و خانهساخت  –وسایل زندگی  ساخت ظروف و –تامین غذا  ؟ خاك چه اهمیتی در زندگی ما دارد -13
  .است خاك الیه نازکی از پوسته زمین است که از خرد شدن سنگ ها به وجود آمده؟  شود خاك چگونه تشکیل می -14
و برخی  هااطراف رود ه ها وخاك هاي موجود در جلگ -1 ؟ شود تقسیم میخاك هاي موجود در کشور ما به چند بخش  -15

3ص   
٢ 

١ 

٣ 
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  به علت وجود نمک که داخلی یا جنوبی کشور ، مرکزيخاك برخی مناطق  -2. هستندحاصلخیز  کهکوه پایه ها 
  . براي کشاورزي مناسب نیست ، یا آهک در خاك

محصول در ی وکشت پی در پی یک یمصرف پیش از حد مواد غذا -1؟  شود چه عواملی موجب از بین رفتن خاك می -16

ر باد و باران به راحتی شسته شود خاك در اث درختان که موجب می نو کند بوته ها قطع -2 به خاك زمین و استراحت ندادن
 هاي قابل کشتخانه روي خاك ایجاد ساختمان و جاده و کار - 4ی بی رویه از کودهاي شیمیای استفاده نامناسب و - 3 شود

  .   دفن زباله ها در خاك - 5

  . شود می بیشتر منابع شود مصرف وقتی جمعیت یک ناحیه زیاد می:  نکته
  . است محدودکشورما ایران داراي منابع آب :نکته 
  . گیرند چشمه میسر زاگرسو  البرزهاي ه پر آب ایران از کوئمی و دهاي دااغلب رو:  نکته
  .تعین شده است لیتر  150میزان مجاز مصرف آب براي یک فرد در شبانه روز :  نکته

  . لیتر است 300تا  250 در ایران متوسط مصرف آب در شبانه روز: نکته 
  .آب مصرف می شود لیتر  20به طور متوسط هر دقیقه در هنگام دوش گرفتن : نکته 
  . است گناهلوده کردن آب ها از نظر دین اسالم آ:  نکته
   . وقت الزم است سال صدها تشکیل شود براي آنکه یک سانتی متر خاك زراعی:  نکته
  .رود  خاك در جهان از بین میهزاران تن ، سالیانه  : نکته

  .حفاظت از خاك را برعهده دارد  سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداريدر کشور ما : نکته 

  
به کسانی که محل اقامت یا کار خود را به طور موقت ترك می کنند و براي می گویند ؟  ))گردشگر  ((به چه کسانی  - 1

  .می گویند )) گردشگر (( استراحت یا گردش و دیدن یا مطالعه مکان هاي تاریخی و طبیعی ، به سفر می روند 
 ؟)  نواع گردشگريا (؟  گیردگردشگري به چه منظور صورت می  - 2
 

  لطفاً براي سفارش جزوه با شماره هاي زیر تماس بگیرید

09193601470      قاسمی     021 -   65442272  

 

  

) گردشگري چیست ؟(  15درس   
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