
سواالت متن مطالعات اجتماعی



همدلی و همیاری در حوادث
۵درس 



همدلی و همیاری را تعریف -۱
.کنید



کدام موسسات اجتماعی در -۲
حوادث به ما کمک می کنند؟



وظایف هالل احمر در زمان وقوع -۳
حوادث طبیعی و یا جنگ چیست؟

:۳خالصه جواب سوال 
امدادرسانی به مجروحین-

برپایی چادرهای موقت اسکان-
جمع آوری کمکهای مردمی-

!نکته



وظایف هالل احمر در شرایط عادی چیست؟-۴

:۴خالصه جواب سوال 
تالش برای صلح و دوستی–حفظ محیط زیست 

!نکته



بیمه و مقابله با حوادث
۶درس 



.بیمه گر و بیمه شونده را تعریف کنید-۱

: بیمه گر
موسسه ای 

که فرد را 
بیمه کرده 

.است

:  دهبیمه شون
کسی که 

ه بابت بیم
خود پولی 
.می پردازد

:۱جواب کامل  و صحیح سوال 



چرا بیمه به وجود آمده است؟-۲



بیمه چیست؟-۳

!نکته
!را با هم اشتباه نگیرید۳و ۲لطفاً سوال 

!با تشکر



ه موسسات بیمه در کشور ما زیر نظر چ-۴
سازمانی فعالیت می کنند؟



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

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

.بیمه اجباری و بیمه اختیاری را توضح دهید-۵

مه
بی

ع 
نوا

ا



انواع بیمه از نظر خدمات را نام برده و بگویید-۶
کدام 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
توضیح دو مورد از 
بیمه های اجباری 

۶مربوط به سوال 
تربرای مطالعه بیش



بیمه عمر چیست؟
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:۴جواب فعالیت 
.می توان از بیمه هایی مثل بیمه آتش سوزی، بیمه سیل و بیمه زلزله استفاده نمود

:۵جواب فعالیت 
اگر صاحبان همه مشاغل کارمندان و کارگران خود را بیمه کنند و حق بیمه آنها را پرداخت

.کنند، سازمان تامین اجتماعی هم می تواند خدمات بهتری ارائه کند
ان پرداخت حق بیمه بدون شک باعث آرامش خاطر و رفاه انسانها می شود زیرا که دیگر نگر

.خسارت های مالی ناشی از حوادث احتمالی در آینده نیستند



تولید و توزیع
۷درس 



تولید به چه منظور صورت می گیرد؟-۱

.انواع تولید را نام برده و مثال بزنید-۲



عوامل تولید را نام برده و -۳
.توضیح دهید

!خالصه در صفحه بعد



آنچه در طبیعت وجود دارد مانند آب، خاک، جانوران، جنگل ها، معادن •
...( نفت،گاز، زغال سنگ، آهن و)

منابع طبیعی

ها صورت منابع مالی، ماشین آالت، ابزار کار و زمین یا ساختمانی که تولید در آن•
.می گیرد و نظایر آن، سرمایه هستند

سرمایه

.ه باشدبرای تولید هر محصولی، نیروی انسانی باید دانش و مهارت الزم را داشت•

نیروی انسانی



مشاغل و حرفه های مختلف چگونه پدید آمدند؟-۴
یا

.تقسیم کار اجتماعی را توضیح دهید

!سوال مهم



وند؟مشاغل و فعالیت های اقتصادی به چند بخش تقسیم می ش-۵

:۲فعالیت 
.زیرا ممکن است تمام شوند و جایگزین ندارند–عوامل طبیعی 

:۳فعالیت 
سرمایه و منابع طبیعی همیشه در طول تاریخ وجود داشته اند اما –نیروی انسانی 

.پیشرفت انسانها در علم و دانش است که باعث زیاد شدن تولید شده است

لطفاً 
۲سوال های 

را با ۵و ۳و 
هم اشتباه 

.نگیرید
!با تشکر



.توزیع کاال را تعریف کنید-۶

ی تولیدکنندگان چگونه کاال-۷
خود را توزیع و به دست 

مصرف کنندگان می رسانند؟

:۷خالصه سوال 
شناخت بازارهای مصرف-

تبلیغ کاال-
پخش کاال در فروشگاه ها و مغازه ها-



مصرف
۸درس 



د؟مصرف کننده به چه کسی می گوین-۱



داستان به وجود -۲
آمدن پول را به 
.اختصار شرح دهید

!غیرامتحانیسوال 



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 17این اتفاق در قرن . ترتیب بود که پول کاغذی متولد شد

!غیرامتحانیسوال 



!نکته



!امتحانیسوال 



حقوق مصرف کننده را-۳
.نام برده و توضیح دهید

:۳خالصه سوال 
و تولید باید طبق قوانین. ۱

.مقررات صورت بگیرد
ا مشخصات هر کاال باید ب. ۲

یک برچسب روی کاال در 
.اختیار مشتری باشد

کاالی قاچاق نباید به . ۳
.دست مشتری داده شود

کاالها باید استاندارد . ۴
.باشند

د برخی کاالهایی که کارکر. ۵
طوالنی دارند باید ضمانت

.داشته باشند



استاندارد را -۴
.تعریف کنید

این عالمت مربوط به چیست؟
هرچه می دانید بنویسید



:۴فعالیت 
هد که سازمان غذا و دارو این نشان را بر روی محصوالتی قرار می د. در واقع نشان و عالمت سازمان غذا و دارو استسیب سالمت 

. فاکتورهایی سالمتی که این سازمان تعیین کرده است را داشته باشند
و سبز تشکیل این نماد از دو رنگ آبی. دلیل این که سیب نشانه ی سالمتی است، سازمان غذا و دارو این نشان را برگزیده استبه 

.شده است
و دارو در جهت که به شکل چشم در میان لوگوی سیب سالمت و به رنگ سبز طراحی شده بیانگر نظارت سازمان غذابرگ سبز 

حرف Fچپشده است که در سمت طراحی  F , Dدقت کنید این سیب به شکل حروف اگر . استسالمت مصرف کننده ها 
.معنی دارو می باشدبه DRUGحرف اول کلمه ی  Dو در سمت راست . معنای غذا استبه FOODاول

؟این عالمت مربوط به چیست



مصرف گرایی چیست؟-۵



مصرف گرایی چگونه به محیط -۶
زیست آسیب می رساند؟

:۶خالصه سوال 
با تولید انبوه زباله



:7فعالیت 
به طبیعت بندی از فرآورده های نفتی تولید می  شوند، در نتیجه قابل بازگشتبسته  پالستیکمحصوالت بیشتر

فاده کمتر از آن  ها و ها سال  های طوالنی در طبیعت باقی می  مانند و همین مسئله سبب شده تا برای استپالستیک .نیستند
عالوه  بر این، برای . کاهش آلودگی  های زیست محیطی، عمل بازیافت را انجام دهیم و دوباره از آن ها استفاده کنیم

حجم پالستیکات ضایعهمچنین، سوزاندن. در مقایسه با تولید آن ها، به انرژی کمتری نیاز استظروف پالستیکیبازیافت
.عظیمی از گازهای گلخانه  ای را وارد جو زمین می  کند و زمین را در خطر گرم شدن و سوراخ شدن الیه ازن قرار می  دهد

مرحله . است بدانید سه فلش موجود در هر یک از این عالئم نشان  دهنده یک فرآیند سه مرحله  ای جهت بازیافت استجالب 
دید و اول به جمع  آوری مواد، تحویل آن  ها به غرفه  های بازیافت و شستشوی آن ها، فلش دوم به فرآیند ساخت محصوالت ج

.مرحله سوم به استفاده مجدد از محصوالت ساخته شده از مواد بازیافتی اشاره دارد

؟این عالمت مربوط به چیست



جمعیت ایران
1۳درس 



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

رشد منفی جمعیت چیست و چه -۲
پیامدهایی دارد؟

!سوال مهم

: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•



: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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، 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
1۴درس 



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



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؟
1۵درس 



به چه کسی گردشگر می گویند؟-۱

!جای خالی: 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

ید امتحانی نیستند ولی بسیار مف۱۵و ۱۴کاربرگ های : نکته
.جام بدیدهستند، بنابراین بهتره که این کاربرگ ها رو در منزل ان



جاذبه های گردشگری ایران
1۶درس 



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


