
سواالت متن مطالعات اجتماعی



من حق دارم
۱درس 



.مفهوم حق را تعریف کنید-۱



؟مهمترین حق همة انسانها چیست-۲



بله زیرا خداوند همه انسانها را برابر آفریده و: ۲جواب فعالیت
.برایشان حقوق یکسان در نظر گرفته است



تبعة یک کشور بودن-۳
به چه معناست؟



دو مورد از حقوق خود در -۴
.خانه و خانواده را نام ببرید



دو مورد از حقوق خود در -۵
.مدرسه را نام ببرید



دو مورد از حقوق خود در -۵
.جامعه و کشور را نام ببرید



من مسئول هستم
۲درس 



مسئولیت چیست؟ فرد -۱
مسئولیت پذیر کیست؟

!نکته



.وظیفه دارد نیازهای مادی اعضای خانواده را برطرف کند

؟

؟

؟

؟

.سایر موارد را به اختیار و نظر خود کامل کنید



در برابر خداوند، خودم، اعضای خانواده، 
معلمان و همکالسی ها، اعضای جامعه و در 

نهایت محیط زیست



مسئولیت ما در برابر -۲
خداوند چیست؟ 



مسئولیت ما نسبت به خودمان چیست؟-۳

نمگناه نک–به استعدادهای خود بها بدهم –به بدن خود آسیب نزنم و از آن مراقبت کنم : ۳خالصة جواب



مسئولیت ما نسبت به اعضای خانواده مان -۴
چیست؟

احترام و حرف شنوی از والدین –همکاری و کمک به سایرین : ۴خالصة جواب



دو مورد از وظایف خود نسبت به معلمان و -۵
.همکالسی ها را نام ببرید



مسئولیت ما در -۶
برابر اعضای جامعه 

چیست؟

:  ۶خالصة جواب
ان خوشرفتاری با همسایگ

حفظ نظافت و امنیت –
تالش برای –محله 

ور پیشرفت و آبادانی کش
ادامة راه شهیدان در –

–دفاع از سرزمینمان 
کمک به حفظ استقالل 

کشور 



مسئولیت ما در برابر محیط زیست چیست؟-۷



چرا به قوانین و مقررات نیاز داریم؟
۳درس 



قوانین و مقررات به -۱
چه دالیلی به وجود 

آمده اند؟
یا

چرا به قوانین و مقررات 
نیاز داریم؟



.سایر موارد را به اختیار و نظر خود کامل کنید

ودحق نوبت افراد در صف و وقت آنها نادیده گرفته می ش



قانون گذاری
۴درس 



.هنجار چیست؟ مثال بزنید-۱

قانون را تعریف کرده و -۲
.برای آن مثال بزنید

!نکته



قانون اساسی را تعریف -۳
.کنید



یعنی رنگ و نژاد و قومیت و زبان و جنسیت و : ۳جواب فعالیت
.ستمقام هیچکس باعث برتری او بر دیگران در برابر قانون نی



وظیفة تهیه و تصویب قانون در کشور بر عهده چه نهادی است؟-۴



قوة مقننه از چه بخشهایی -۵
تشکیل شده است؟ وظیفة هر 

کدام از این بخشها چیست؟



:۵خالصة جواب سوال 

قوه مقننه

شورای نگهبان

ا با نظارت بر مصوبات مجلس ت
دین و قانون اساسی مخالف 

نباشند

تأیید صالحیت نامزدهای
انتخابات

تهیه و تصویب قوانینمجلس



وظیفة مجمع تشخیص مصلحت 
نظام چیست؟



مجلس شورای اسالمی
شورای نگهبان قانون اساسی

مجمع تشخیص مصلحت نظام•

قوه مقننه

نهادهای قانون گذار

!نکته



سواالت متن مطالعات اجتماعی
بخش جغرفیا



 من کجا زندگی می کنم؟
۹درس 



.دویژگی های طبیعی و ویژگی های انسانی را توضیح دهی-۱



جغرافی دانان کار خود را با کدام پرسش ها آغاز می کنند؟-۲



چه وسایلی به جغرافی دانان در شناخت محیط زندگی می کنند؟-۳

:۳جواب سوال 
رایانه و اینترنت–کتاب ها و فرهنگ نامه ها –کره –عکس –نقشه 



نقشه چیست؟-۵

انواع نقشه ها را نام -۴
.ببرید



مقیاس خطی را توضیح-۶
.دهید

کتاب ۶و ۵به فعالیت 
.پاسخ دهید



:۵فعالیت 
متر۸۰۰نزدیک به 

دا ابتدا یک خط بین مب)
و مقصد رسم کرده و 
بعد همان خط را روی 

.(مقیاس قرار دهید



:۶فعالیت 
کیلومتر۱متر یا ۱۰۰۰

دا ابتدا یک خط بین مب)
و مقصد رسم کرده و 
بعد همان خط را روی 

.(مقیاس قرار دهید



انواع عکس در جغرافیا-۷
.را فقط نام ببرید

:۷جواب سوال 
عکس های معمولی، 
هوایی و ماهواره ای

:۷فعالیت شماره 
ان تصویر شماره یک، روستایی کوهستانی را نش

ویژگی)می هد که به دلیل واقع شدن در دامنه کوه
، خانه ها به صورت پلکانی ساخته (طبیعی

؛(ویژگی انسانی)شده اند
تصویر شماره دو منطقه ای جنگلی را نشان می هد

که به دلیل بارندگی بسیار زیاد سرسبز 
و برای چرای دام ها مناسب ( ویژگی طبیعی)است

(.ویژگی انسانی)است



 ایران، خانه ما
۱۰درس 



جمعیت و وسعت کشور-۱
ما ایران چقدر است؟



!سوال جای خالی



تقسیمات کشوری در-۲
کشور ما چگونه است؟

:۲جواب سوال 
یم تقساستانکشور به چند 

شده است؛ هر استان به چند
ن و در هر شهرستاشهرستان

وجود روستاو شهرتعدادی 
.دارد

:  به ترتیب
ا روست–شهر –شهرستان –استان 
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استان

شهرستان

شهر•بخش

روستا•دهستان

تقسیمات کشوری در-۲
کشور ما چگونه است؟

!(هر دو جواب قبوله)



شهرها چگونه اداره -۳
می شوند؟



شهرداری چه خدماتی -۴
به مردم ارائه می دهد؟



شهرداری ها هزینه خدمات -۵
خود را چگونه تامین می کند؟

:۵خالصه جواب 
بودجه عمومی کشور-۱

عوارض-۲



روستاها چگونه اداره -۶
می شوند؟



کتاب ۵۳نقشه صفحه 
که در سواالت بعدی 

!زیاد به کار میاد



ناهمواری چیست؟

د فرض کنی
این 

!دریاست

د فرض کنی
این ساحل 

!  دریاست
همون 

!جلگه

فرض کنید 
این رشته 

!کوهه
د فرض کنی

این دشت 
!هست

دوباره فرض 
کنید این  

!کوهه
دوباره فرض

کنید 
!ساحله

دوباره 
!دریا

ن های سطح زمیبلندی ها و پستیناهمواری یعنی 

د فرض کنی
!هاین جنگل



.نواحی مرتفع ایران را نام ببرید-۷

ی 
ن ها

سرزمی
ی و مرتفع

کوهستان
ورـ منطقه کوهستانی شمال کش1

(سزاگر)ـ منطقه کوهستانی غربی 2

مرکز و جنوب شرقیـ 3

جانمنطقه کوهستانی آذربای( الف

منطقه کوهستانی البرز( ب

های شمال خراسانکوه (پ



سهند و سبالن

دماوند، توچال، علم کوه

بینالود و هزارمسجد

؟قله های ناحیه مرتفع شمال ایران-۸



بز چرا دامنه های شمالی البرز سرس-۹
ی و جنگلی است ولی دامنه های جنوب
البرز پوشش گیاهی کمتری دارد؟

یا
.شکل روبرو را توضیح دهید



جهت رشته کوه زاگرس چه -۱۰
تاثیری در پوشش گیاهی مناطق 

اطراف می گذارد؟

الوند، دنا، زردکوه
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س
ی البرز و زاگر

ت رشته کوه ها
جه

ت و جهت رشته کوه های البرز شرقی غربی اس
مانند سد در برابر ابرها قرار دارد؛

از دامنه برای همین دامنه شمالی البرز سرسبزتر
.جنوبی آن است
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س
ی البرز و زاگر

ت رشته کوه ها
جه

جهت رشته کوه های زاگرس شمال غربی 
؛جنوب شرقی است و مانند سد در برابر ابرها قرار دارد

رقی برای همین دامنه غربی زاگرس سرسبزتر از دامنه ش
.آن است



:سوال مهم امتحانی
ویر اگر جهت رشته کوه های البرز و زاگرس مانند تص

زیر برعکس همدیگر بود، چه می شد؟

:جواب
ابرها می توانستند از البالی 

رشته کوه ها عبور کنند و باعث
بارندگی و سرسبزی نواحی 
ت داخلی بشوند؛ ممکن بود دش

کویر و دشت لوت تبدیل به 
نقاطی با پوشش گیاهی زیاد 

.بشوند



تفتان، هزار، الله زار، شیرکوه

مهمه، لطفاً ابتدا خودتون با توجه نقشه ۴کاربرگ شماره 
.انجام بدید بعد به جواب ها نگاه کنید۵۳صفحه 



دماوندهزارمسجد

سبالن

تفتان
شیرکوه

الوند یا زردکوه

الله زار

قله های 
:آتشفشانی

سهند، سبالن، 
دماوند، هزار، 
الله زار، تفتان
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:سوال مهم امتحانی
ا نون ی)سمبوسهبا استفاده از نون بربری، نون باگت و 

.هیدسه ناحیه مرتفع ایران را روی نقشه نشان د، (سنگک

شمال

مرکز و جنوب
شرقی

نواحی 
مرتفع

شمال

غرب
مرکز و جنوب 

شرقی



دشت کویر، دشت لوت

به تدریج وقتی رود از باالی کوه به سمت پایین جریان می یابد
رسوبات کم با کم شدن شیب زمین توانایی رود  برای حمل

ته انباشاز . کندمی شود و آنها را در اطراف خود ته نشین می 
.شدن این رسوبات در اطراف رود جلگه تشکیل می شود



:جلگهو دشتتفاوت •
.سرزمینی هموار که از اطراف به کوه ها منتهی می شود: دشت•

. شودسرزمینی هموار که از یک طرف به کوه و از طرفی دیگر به دریا منتهی می: جلگه•

دشت

جلگه جلگه



۵مهم هستند، لطفاً ابتدا خودتون کاربرگ شماره ۶و ۵کاربرگ شماره 
.انجام بدید بعد به جواب ها نگاه کنید۵۳رو با توجه نقشه صفحه 

!سوال مهم جای خالی



وهرشته ک

قله

هکوه پای

دشت

جلگه



نجلگه گیال
جلگه مازندران

جلگه 
خوزستان

کویر

لوت



آسیا

آفریقا

استرالیا

آمریکای 
شمالی

آمریکای 
جنوبی

ااروپ

اقیانوس 
آرام

اقیانوس 
اطلس

جنوبگان یا قاره قطب جنوب

اقیانوس 
هند

اقیانوس منجمد شمالی

ااستوااستو ااستوااستو

مب
هار 

ف الن
ص

ن
دا

ف النهار مب
ص

ن
دا

آسیا-۶
هند-۷
شمالی-۸
شرقی-۹

اقیانوس منجمد جنوبی


