
!سواالت اجتماعی و جغرافی برای خرداد
۱۶–۱۵–۱۴–۱۳–۸–۶–۵/۵–۵درسهای

!!!میاد(زلزله)درامتحاننمیادولیعوضشدرسپنجونیم۷درس:توضیح



همدلی و همیاری در حوادث
۵درس 



کدام موسسات اجتماعی در حوادث به ما کمک می کنند؟



کدام موسسات اجتماعی در 
حوادث به ما کمک می کنند؟



هالل احمر، زیرمجموعه صلیب سرخ جهانی

صلیب سرخ هالل احمر کریستال سرخ رخشیروخورشید س

چرا یک سازمان امداد رسان چندین نماد دارد؟
رای کردند و بعد بصلیب، نماد مسیحیت است بنابراین مسلمانان هالل را پیشنهاد دادند؛ ایرانی ها برای یک دوره از نماد شیر و خورشید استفاده

.رار گرفتاینکه تعداد نمادها بیشتر از این نشود، نماد کریستال سرخ برای سایر کشورهای غیر مسیحی و غیر مسلمان مورد استفاده ق



وظایف هالل احمر در زمان وقوع 
حوادث طبیعی و یا جنگ چیست؟

:۳خالصه جواب سوال 
امدادرسانی به مجروحین-

برپایی چادرهای موقت اسکان-
جمع آوری کمکهای مردمی-



وظایف هالل 
احمر

امدادرسانی به 
مجروحین

برپایی چادرهای اسکان 
موقت

جمع آوری کمکهای 
مردمی



!درس پنج و نیم
!زلزله



چرا تهران شهری لرزه خیز است؟-۱

به دلیل خاک آبرفتی زمین در تهران و همچنین
سابقه تاریخی زمینلرزه درتهران

زرگ تهران شهری بر روی سه گسل ب
.تکه بر روی نقشه مشخص شده اس

تهران شهری در دامنه البرز که خاک آن از آبرفت 
.رودهای جاری از کوه تشکیل شده و سست است



آیا زلزله قابل پیش بینی است؟-۲

اپن نیز تاکنون حتی در کشور های پیشرفته ای مثل ژخیر؛ 
.وسیله ای دقیق برای این کار ساخته نشده است



ا به نظر شما کدام یک از ساختمان های بتنی ی-۳
فلزی شهر تهران در برابر زلزله مقاوم تر است؟

اوم است که هیچ فرقی بین آنها نیست، ساختمانی در برابر زلزله مق
.اوالً درست طراحی شده باشد، دوماً خوب اجرا شده باشد

 اجرا + طراحي =مقاومت ساختمان
ساختمان بتنی

ساختمان فوالدی

ساختمان بنایی



ا رتهرانهای مسئول در مدیریت بحران شهر سازمان برخی از -۴
.نام ببرید

سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران

هالل احمر

آتش نشانی 

نیروهای انتظامی و نظامی

شرکتهای آب، برق، گاز، مخابرات

صدا و سیما



ست؟چرا تثبیت وسایل منزل برای جلوگیری از آسیب زلزله مهم ا-۵
نیاز به تثبیت دارند؟( اجزای غیر سازه ای)کدام وسایل 

:انندچون با لرزش زمین ممکن است این وسایل به ما آسیب برس
آبگرمکن
کتابخانه
بوفه
لوستر
تلویزیون
 سنگینوسایل



آیا در هنگام وقوع زلزله باید فرار کنیم؟ چرا؟-۶

خیر؛ زیرا زمان زلزله کوتاه است و ما هنگام فرار ممکن است دچار 
.آسیب شویم

؟آيا فرار كنيم

زمان كوتاه •ودزلزله شروع مي ش•
زلزله

صدمات شديد•
هنگام خروج



اگر هنگام زلزله درون ساختمان هستیم، کجا پناه بگیریم؟-۷

زير ميز محكم•

گوشه ديوارهاي داخلي•

كنار ستون ها•

راهرو هاي كم عرض•

!مرتفع،لوستر،وسایلپنجره:ازایننقاطدوریکنیم



اگر هنگام زلزله در تختخواب هستیم، کجا پناه بگیریم؟-۸

بهتر است جابجا نشده و سر و صورت خود را محافظت کنیم



اگر هنگام زلزله در اماکن عمومی هستیم، کجا پناه بگیریم؟-۹

مبه در خروجي هجوم نبري•

پناه در صورت امكان•

فاصله از شيشه•

چمباتمه بزنيد•

پوشش سر و صورت•



اگر هنگام زلزله در فضای آزاد هستیم، کجا پناه بگیریم؟-۱۰

ير همانجا بمانيد و به نقاط ز•
:نزديک نشويد

شه ايساختمان هاي بلند و شي•

كابل هاي برق•

...تابلو هاي تبليغاتي و •



اگر هنگام زلزله در زیر آوار ماندیم، چه کنیم؟-۱۱

نيدكبريت يا فندك روشن نك•

تكان اضافه نخوريد•

پوشش دهان با لباس•

ضربه روي لوله يا ديوار•

فرياد نزنيم•



بالفاصله پس از زلزله چه کنیم؟-۱۲

ترك كردن ساختمان•

هكمک به ديگران براي تخلي•

قطع كردن گاز، آب و برق•

عدم استفاده از آسانسور•

كيف نجات•



اشد؟باید چه چیزهایی و چه ویژگیهایی داشته ب( کیف زلزله)کیف نجات-۱۳

دارو هاي خاص•
كيت كمک هاي اوليه•
روز3آب و غذا براي •
راديو•
چراغ قوه•
باتري اضافي•
پول نقد•
كپي مدارك مهم•
شماره تلفن هاي ضروري•

دقابل حمل باش•

زير آوار نماند•

ا محل قرار گيري ر•
همه بدانند



بیمه و مقابله با حوادث
۶درس 



بیمه چیست؟



24

.کنندفعالیت میبیمه مرکزیمؤسسات بیمه در کشور ما زیر نظر 



طبق قانون افراد باید این بیمه ها را انجام •
(بیمه وسایل نقلیه موتوری.) دهند بیمهاجباری

افراد داوطلب می شوند که برای حوادث احتمالی•
.  از بیمه استفاده کنند یبیمهاختیار

.بیمه اجباری و بیمه اختیاری را توضح دهید

مه
بی
ع
نوا
ا

!نکته
اینشکلی
!!!سوالنمیدم



دام انواع بیمه از نظر خدمات را نام برده و بگویید ک
یک اجباری و کدام یک اختیاری است؟

:۶جواب سوال 
شخص )ودروبیمه سرنشین خ–بیمه بیکاری و بیمه از کارافتادگی و بیمه بهداشت و درمان برای شاغلین اجباری است : اجباری

(  ثالث هم برای خودرو و هم موتورسیکلت اجباری است
بیمه روستاییان–بیمه منازل مسکونی –بیمه آتش سوزی –بیمه بدنه اتومبیل –بیمه عمر : بیمه اختیاری

!نکته
اینشکلی
!!!سوالنمیدم



!نکته
توضیحدومورداز
بیمههایاجباری
!تربرایمطالعهبیش



نمونه سوال مربوط به انواع بیمه
واهد کرد؟ این اگر فردی با خودروی خود با یک عابر پیاده تصادف کند، برای جبران خسارت از کدام یک از انواع بیمه استفاده خ-۱

نوع از بیمه اختیاری است یا اجباری؟

نوع از اگر دو خودرو در خیابان با هم تصادف کنند، برای جبران خسارت از کدام یک از انواع بیمه استفاده خواهند کرد؟ این-۲
بیمه اختیاری است یا اجباری؟

ستفاده کرد؟ این اگر خانه ای به دلیل آتش سوزی یا زلزله آسیب ببیند، برای جبران خسارت از کدام یک از انواع بیمه می توان ا-۳
نوع از بیمه اختیاری است یا اجباری؟

؟ اگر کارگر یک کارخانه در هنگام انجام وظایف خود دچار حادثه شود، کدام یک از انواع بیمه خسارت او را جبران خواهد کرد-۴
این نوع از بیمه اختیاری است یا اجباری؟

ت یا اجباری؟اگر یک کارمند یا کارگر از کار بیکار شود، کدام یک از انواع بیمه به او کمک خواهد کرد؟ این نوع از بیمه اختیاری اس-۵

یرد؟ این نوع از با داشتن کدام یک از انواع بیمه، اگر شخصی از دنیا برود، به خانواده اش مبلغ قابل توجهی پول تعلق می گ-۶
بیمه اختیاری است یا اجباری؟

!همهجوابهادرصفحهبعد

!نکته
اینشکلی
!!!سوالمیدم



پاسخ سواالت

اجباری –بیمه شخص ثالث -۱
اختیاری –بیمه بدنه خودرو -۲

اختیاری –بیمه آتش سوزی و بیمه زلزله -۳
اجباری –بیمه از کارافتادگی -۴

اجباری –بیمه بیکاری -۵
اختیاری –بیمه عمر -۶



مصرف
۸درس 



داستان پول
استفاده از پول از چه زمانی آغاز شد؟

و نقل آنها بسیار شدند و برخی دیگر سنگین و جاگیر بودند و حملبرخی از کاالها زود فاسد می. ی کاال با کاال مشکل شدباگسترش تجارت، مبادله
دان وال، سرخپوستان از مهره، مردم فیجی از دن: به همین جهت استفاده از کاالهایی خاص برای معاوضه در نقاط مختلف معمول شد. مشکل بود

، مردم هند از های چایساکنان امریکای شمالی از تنباکو، ساکنان سواحل دریاها از ماهی خشک شده، یونانیان قدیم از گوسفند، مردم تبت از بسته
.کردندقند، آفریقاییان از مروارید و صدف، ساکنان کانادا از پوست جانوران و ارتش روم از نمک به عنوان دستمزد استفاده می

اما سکه از چه زمان مورد استفاده قرار گرفت؟
ایج شد؛ چراکه طه ربه مرور زمان استفاده از طال و نقره به عنوان فلزات گرانبها و کمیاب که به صورت طبیعی در دل طبیعت قرار دارد به عنوان کاالی واس

مبادله وجود اما باز هم مشکالتی برای. شوندزدگی و فاسد شدن نمیتر از آن بودند که بتوان با آن سالح ساخت و هم اینکه دچار زنگاین فلزات نرم
.بودنشانداشت، به عنوان نمونه هنگام مبادله هم نیاز به ترازو برای وزن کردن طال و نقره وجود داشت هم نیاز به سنگ محک برای سنجش واقعی

شکل فلز برای پیش از میالد از قطعات هم وزن و یک700نخستین کسانی بودند که در حدود سال ( ترکیه امروزی)زیستندمردم لیدی که در آسیا می
ه سکه از آن ساخته ارزش سکه به فلزی بستگی داشت ک. استفاده از سکه به سرعت رواج یافت، زیرا با دوام بود و حمل آن آسان. دادوستد استفاده کردند

.این ارزش به ترتیب متعلق به طال، نقره و مس بود. شدمی
اسکناس

مین دلیل کردند و به هبازرگانان به ندرت برای پس گرفتن ذخایر طالی خود اقدام می. کردنددر قرون وسطی، طالی بازرگانان را زرگران نگهداری می
هکاری ی بعد آنان کار قرض دادن خود طال را متوقف ساختند و فقط سندهای بددر مرحله. زرگران شروع به قرض یا وام دادن طال به دیگران کردند

ه این به زودی، بازرگانان به جای پرداخت با طال، همین سندهای کاغذی را برای پرداخت به کار گرفتند و ب. مخصوص را روی کاغذ به وجود آوردند
.میالدی پول کاغذی داشتند9میالدی در اروپا رخ داد البته باید گفت که چینیها هم در قرن ۱7این اتفاق در قرن . ترتیب بود که پول کاغذی متولد شد

!ترفقطبرایمطالعهبیش



ند که مردم لیدی، همسایه قدیمی مادها در غرب ایران باستان، اولین کسانی بود•
.  سال پیش، سکه زدند۲700نزدیک به 

تصویرباالمربوطبهچیست؟:نکتهامتحانی
رلیدیمربوطبهاولینسکهدرجهانکهدرکشو:جوابامتحانی

.بهوجودآمدورویسکهنقششیرضربشدهاست

الکترون سکه زرینِ لیدی



دریک سکه زرینِ هخامنشی

تصویرباالمربوطبهچیست؟:نکتهامتحانی
اولینسکهایکهدرایراندرزمانداریوشکبیر:جوابامتحانی

.هخامنشیضربشدونقشرویآنسربازکماندارهخامنشیاست



!نکته
توضیحدرباره

اولینسکههای
ایرانوجهان
فقطبرای
رمطالعهبیشت



!سوالمهمامتحانی
ناس یا ارز یادتون باشه که نظر شما مهمه؛ بنابراین می تونید سکه یا اسک

نید ولی دیجیتالی یا کارت خرید اعتباری یا هر چیز دیگه ای رو انتخاب ک
.حتماً برای انتخاب خود دلیل بیاورید



اینعالمتمربوطبهچیست؟
.هرچهمیدانیدبنویسید



:۴فعالیت 
سازمان غذا و دارو این نشان را بر روی . در واقع نشان و عالمت سازمان غذا و دارو استسیبسالمت

. دسالمتی که این سازمان تعیین کرده است را داشته باشنفاکتورهای محصوالتی قرار می دهد که 

؟اینعالمتمربوطبهچیست



:7فعالیت 
.ستتبدیل زباله به مواد و اشیای جدید اعالمت بازیافت برای

؟اینعالمتمربوطبهچیست



جمعیت ایران
۱۳درس 



جمعیت چگونه افزایش می یابد و -۱
چگونه کاهش پیدا می کند؟

رشد منفی جمعیت چیست و چه -۲
پیامدهایی دارد؟

!سوالمهم

:۲خالصه•
رشد منفی  یعنی کمتر شدن زاد و •

.نسبت به مرگ و میر( تولد)ولد
کاهش جمعیت جوان و افزایش سالمندان•
کاهش نیروی کار، کم شدن فعالیت های •

اقتصادی و علمی
محروم شدن کشور از پیشرفت•



جمعیت را به کدام گروههای سنّی -۳
تقسیم می کنند؟



:الف۳
–ی کاهش فعالیتهای علمی و اقتصاد–کم شدن نیروی کار 

کاهش توان نظامی–پیر شدن جمعیت 
:ب۳

(کودکان و نوجوانان)۱گروه سنّی 
:پ۳

علمی و نظامی–پیشرفت کشور در زمینه های اقتصادی 



!سوال جای خالی



تراکم جمعیت چیست؟-۴

؟تراکم جمعیت چگونه محاسبه می شود-۵
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۱۴≈

۴70≈

تهران≈70۵ ۱۳۲70000 ۱۸۸۱۴

!نکته
تراستاینسوالامتحانینیستوفقطبراییادگیریبه



، با توجه به نقشه پراکندگی جمعیت-۶
بگویید در کدام نواحی ایران تراکم 

جمعیت کمتر است؟

:۶جواب 
ر در نیمه شرقی ایران تراکم جمعیت کمت

.است



کدام نقاط ایران از تراکم جمعیت کمی برخوردار است؟-۷
علت این تراکم پایین جمعیت چیست؟

:۷خالصه 
آب و هوای گرم و خشک، کمبود بارندگی–دشت کویر و دشت لوت 



متراکم ترین ناحیه ایران کجاست؟-۸
دلیل این تراکم جمعیت باال در آنجا چیست؟



دومین ناحیه متراکم ایران کجاست؟-۸
دلیل این تراکم جمعیت باال در آنجا چیست؟



چرا ناحیه خوزستان از نظر جمعیت متراکم است؟-۹

:۹خالصه 
به دلیل داشتن معادن و ذخایر زیاد مثل نفت و گاز



چرا کوهپایه های البرز و زاگرس جمعیت زیادی را به -۱۰
خود جذب کرده اند؟



!در یک نگاه۱۰، و ۹، ۸، ۷سوال های 

تراکم جمعیت

تراکم پایین تراکم باال

ای دومین نقطه متراکم ایران، کناره ه
اران دریای کاسپین است؛ به دلیل ب

فراوان، هوای معتدل و خاک 
حاصلخیز

متراکم ترین جای ایران، 
به پایتخت یعنی تهران است
ها، دلیل صنایع زیاد، دانشگاه

بیمارستان ها و سازمان های مهم 
دولتی

کمبود بارندگیآب و هوای گرم و خشک

مانند دشت کویر و دشت لوت

ع خوزستان به دلیل مناب
نفت و گاز

کوهپایه های البرز و 
زاگرس به دلیل وچود

دشت های حاصلخیز



منابع آب و خاک
۱۴درس 



به طور کلی آب مورد -۱
نیاز انسان از چه راههایی 

تامین می شود؟

:۲فعالیت 
دتبخیر آب دریاها توسط خورشی-۱

صعود رطوبت به ارتفاعات-۲
تشکیل ابر و بارندگی-۳

جاری شدن آب در قالب رود-۴



ا با توجه به مناطق آب و هوایی موجود در ایران، بگویید چرا کشور م-۲
با کمبود آب مواجه است؟

:۲جواب سوال 
و زیرا بیشتر خاک کشور ما آب و هوای بیابانی و نیمه بیابانی دارد

.بارندگی در آن کم است



.مهمترین ویژگی های رودهای ایران را نام ببرید-۳

.است....               ...... تنها رود قابل کشتیرانی ایران، -۴ رود کارون



.سه حوضه آبریز رودهای ایران کدامند؟ توضیح دهید-۵



:۵فعالیت 
.تآب دریاها شور است و برای کشاورزی و یا آشامیدن مناسب نیس

:۶و ۴فعالیت 
!در صفحه بعد؛ به همراه محدوده سواحل زیبای مکران۱۱کاربرگ 



کارون

زاینده رود

کُر

اترک

گرگان
هراز

سفیدرود

تلخه رود

زرینه رود
سیمینه رود

نیباتالق گاوخو

دریای 
کاسپین

دریاچه ارومیه

دریاچه بختگان

ارومیه و بختگان

۱۱کاربرگ 

سواحل مکران

!نکته
اینسوالامتحانینیستو
تفقطبراییادگیریبهتراس





میزان مصرف آب در ایران در مقایسه با استانداردهای جهانی -۶
چگونه است؟

:۶جواب سوال 
!ایران دوبرابر استانداردهای جهانی آب مصرف می کند



ما برای کاهش مصرف آب چه کمکی می توانیم بکنیم؟-۷



خاک چه فواید و کاربردهایی برای -۸
انسان دارد؟

:۸جواب سوال 
تامین غذا
ساختن راه و ساختمان
ساختن وسایل زندگی



خاک چگونه تشکیل می شود؟-۹

کدام نوع خاک برای کشاورزی -۱۰
مناسب و کدام نوع نا مناسب است؟



چه عواملی موجب از بین رفتن -۱۱
خاک می شود؟



کدام سازمان وظیفه حفاظت از خاک را بر عهده دارد؟-۱۲



گردشگری چیست؟
۱۵درس 



به چه کسی گردشگر می گویند؟-۱

!جایخالی:نکته



.دبرخی از انواع گردشگری را نام ببری-۲

!خالصه سوال دو در صفحه بعد



انواع
گردشگری

تفریحی

زیارتی

بازدید 
نمایشگاهها

علمی

طبیعت 
گردی

تاریخی



اهمیت گردشگری در چیست؟-۳

:۳خالصه سوال 
یآشنایی با مکان های تاریخی و طبیع

استراحت و تفریح
افزایش شغل و افزایش درآمد



!سوال جای خالی

یدامتحانینیستندولیبسیارمف۱۵و۱۴کاربرگهای:نکته
.جامبدیدهستند،بنابراینبهترهکهاینکاربرگهارودرمنزلان



جاذبه های گردشگری ایران
۱۶درس 



سه مورد از مهمترین مساجد تاریخی و-۱
.زیبای ایران را نام ببرید



مهمترین شهر زیارتی کشور که بیشترین جذب -۲
!(سوال همیشگی امتحان)گردشگر را دارد کدام است؟



مهمترین جاذبه گردشگری که در مشهد وجود دارد کدام است؟-۳

:۳خالصه سوال 
ه کتابخان–موزه –مهمانسرا –آرامگاه شخصیتهای بزرگ مانند شیخ بهایی و عالمه جعفری –حرم مطهر امام رضا 



؟چرا کشور ما ایران در زمینه گردشگری تاریخی، کشور مهمی است-۴



طبیعت گردی چیست؟-۵



.چون مردم زباله های خود را در طبیعت رها کردند

.ودطبیعت نابود می ش

.زش دادباید با آموزش و یا جریمه های سنگین، فرهنگ استفاده درست از طبیعت را آمو



پارک های ملی چه ویژگی هایی دارند؟-۶


