
سواالت متن مطالعات اجتماعی
بخش جغرفیا



 من کجا زندگی می کنم؟
۹درس 



.دویژگیهایطبیعیوویژگیهایانسانیراتوضیحدهی-۱



جغرافیدانانکارخودراباکدامپرسشهاآغازمیکنند؟-۲



چهوسایلیبهجغرافیداناندرشناختمحیطزندگیمیکنند؟-۳

:۳جوابسوال
رایانهواینترنت–کتابهاوفرهنگنامهها–کره–عکس–نقشه



نقشهچیست؟-۵

انواعنقشههارانام-۴
.ببرید



مقیاسخطیراتوضیح-۶
.دهید

کتاب۶و۵بهفعالیت
.پاسخدهید



:۵فعالیت
متر۸۰۰نزدیکبه

داابتدایکخطبینمب)
ومقصدرسمکردهو
بعدهمانخطراروی
.(مقیاسقراردهید



:۶فعالیت
کیلومتر۱متریا۱۰۰۰

داابتدایکخطبینمب)
ومقصدرسمکردهو
بعدهمانخطراروی
.(مقیاسقراردهید



انواععکسدرجغرافیا-۷
.رافقطنامببرید

:۷جوابسوال
عکسهایمعمولی،
هواییوماهوارهای

:۷فعالیتشماره
انتصویرشمارهیک،روستاییکوهستانیرانش

ویژگی)میهدکهبهدلیلواقعشدندردامنهکوه
،خانههابهصورتپلکانیساخته(طبیعی

؛(ویژگیانسانی)شدهاند
تصویرشمارهدومنطقهایجنگلیرانشانمیهد

کهبهدلیلبارندگیبسیارزیادسرسبز
وبرایچرایدامهامناسب( ویژگیطبیعی)است

(.ویژگیانسانی)است



 ایران، خانه ما
۱۰درس 



جمعیتووسعتکشور-۱
ماایرانچقدراست؟



!سوالجایخالی



تقسیماتکشوریدر-۲
کشورماچگونهاست؟

:۲جوابسوال
یمتقساستانکشوربهچند

شدهاست؛هراستانبهچند
نودرهرشهرستاشهرستان
وجودروستاوشهرتعدادی

.دارد
:  بهترتیب

اروست–شهر–شهرستان–استان
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استان

شهرستان

شهر•بخش

روستا•دهستان

تقسیماتکشوریدر-۲
کشورماچگونهاست؟

!(هردوجوابقبوله)



شهرهاچگونهاداره-۳
میشوند؟



شهرداریچهخدماتی-۴
بهمردمارائهمیدهد؟



شهرداریهاهزینهخدمات-۵
خودراچگونهتامینمیکند؟

:۵خالصهجواب
بودجهعمومیکشور-۱

عوارض-۲



روستاهاچگونهاداره-۶
میشوند؟





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



.نواحیمرتفعایرانرانامببرید-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



سهندوسبالن

دماوند،توچال،علمکوه

بینالودوهزارمسجد

؟قلههایناحیهمرتفعشمالایران-۸



بزچرادامنههایشمالیالبرزسرس-۹
یوجنگلیاستولیدامنههایجنوب
البرزپوششگیاهیکمتریدارد؟

یا
.شکلروبروراتوضیحدهید



جهترشتهکوهزاگرسچه-۱۰
تاثیریدرپوششگیاهیمناطق

اطرافمیگذارد؟

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



27

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
ابرهامیتوانستندازالبالی
رشتهکوههاعبورکنندوباعث
بارندگیوسرسبزینواحی
تداخلیبشوند؛ممکنبوددش
کویرودشتلوتتبدیلبه
نقاطیباپوششگیاهیزیاد

.بشوند



تفتان،هزار،اللهزار،شیرکوه

مهمه،لطفاًابتداخودتونباتوجهنقشه۴کاربرگشماره
.انجامبدیدبعدبهجوابهانگاهکنید۵۳صفحه



دماوندهزارمسجد

سبالن

تفتان
شیرکوه

الوند یا زردکوه

الله زار

قلههای
:آتشفشانی

سهند،سبالن،
دماوند،هزار،
اللهزار،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



دشتکویر،دشتلوت

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



۵مهمهستند،لطفاًابتداخودتونکاربرگشماره۶و۵کاربرگشماره
.انجامبدیدبعدبهجوابهانگاهکنید۵۳روباتوجهنقشهصفحه

!سوالمهمجایخالی



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



 تنوّع آب و هوای ایران
۱۱درس 



.زیستگاهچیست؟تعریفکنید-۱

مهمترینعاملیکهباعثتنوعزیستگاههادرکشورماشده،کداماست؟-۲



.مهمترینعناصرآبوهوارانامببرید-۳

!سوالجایخالی





این سوال، امتحانی نیست ولی
ار رو با نموددماهمینکه بدونید 

یستونرو با نمودار بارشو خطی
.نشان می دهند کافیه



چهارناحیهآبوهواییایرانراهمنام-۴
.ببریدوهمروینقشهنشانبدهید

نجایاینچهارناحیهروینقشهرویادبگیرید؛نامای
:یدچهارناحیهراهممیتونیداینگونهخالصهبنویس

خزری-۱
کوهستانی-۲

بیابانی-۳
(!ایندیگهخالصهنمیشه)گرموشرجیسواحلجنوب-۴

هم در کل دوتا نقشه خیلی م
و یکی ۵۳داریم؛ یکی صفحه 
۶۱هم صفحه 



ویژگیهایناحیهمعتدلومرطوبخزریرا-۵
.نامببرید

:۵خالصهسوال
تابستانو–درتمامماههایسالبارندگیدارد

،پوششگیاهیدراینمنطقه–زمستانمعتدلدارد
کشاورزیبصورتدیمانجام–جنگلهایانبوهاست

.میگیرد

زکداممحصولکشاورزیدرناحیهخزرینیا-۶
د؟بهآبیاریداردوبصورتدیمانجامنمیگیر



.ویژگیهایناحیهکوهستانیرانامببرید-۷

:۷خالصهسوال
تابستانمعتدلو–ماهازسالبارندگیدارد۹

پوششگیاهیدراینمنطقه،–زمستانسرددارد
کشاورزیبصورتدیمانجام–جنگلهاومراتعاست

.میگیرد



اویژگیهایناحیهبیابانیر-۸
.نامببرید

:۸خالصهسوال
–تابستانهایگرموخشکدارد

اختالفدمایشبوروززیاداست
بهعلتکمبودبارندگیکشت–

پوششگیاهی–دیموجودندارد
.آنگیاهانخشکیپسنداست



ویژگیهایناحیهگرموشرجی-۹
.سواحلجنوبرانامببرید

:۹خالصهسوال
وجودبهدلیلکمبودبارندگیکشتدیم–تابستانهایگرموزمستانمالیم

.بهدلیلوجوددریاوتبخیرآبهایآن،هواشرجیاست–ندارد

.زیرابارندگیدراینمناطقکماست–خیر



:۲فعالیتشماره
برایبهوجودآمدنباران،بایدآبدریاهابخارشدهوسپسدرکوههابهعلت

کیلسرمامتراکمشدهوابرتشکیلشود؛درناحیهشمالکوههایالبرزباعثتش
.ابروبارندگیمیشودولیدرجنوبکوهیوجودندارد



اقسمتاولکاربرگشمارههشتر
(بدونرنگآمیزی).انجامدهید
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کوهستانی

یبیابان



 حفاظت از زیستگاه های ایران
۱۲درس 



!هشایداسماینچهارتابرایامتحانالزمبش



.عواملتخریبزیستگاههارانامببرید-۱

:۱خالصهسوال
شکاربیشازحدوصیدبیرویه

زباله
گازهایسمّی



نظرفعالیتشمارهیکمهماست؛فکرکنیدو
.خودتونروبنویسید



چرااززیستگاههاحفاظت-۲
(مورد۳)میکنیم؟



چهسازمانیوظیفهمراقبتاز-۳
زیستگاههایکشوررابرعهدهدارد؟

:۳جوابسوال
سازمانحفاظتازمحیطزیست

!سوالجایخالی



وظایفیکمحیطبانچیست؟-۴

:۴خالصهسوال
نظارتوبازدیدازعواملتخریبکنندهمحیطزیست



(مورد۳)مابرایحفاظتازمحیطزیستچهکارهاییمیتوانیمانجامدهیم؟-۵



.منطقهحفاظتشدهراتعریفکردهومثالبزنید-۶

:۶خالصهسوال
مناطقیکهگیاهانوجانورانمهمیدرآنهستندوشکارحیواناتوقطعدرختاندرآن

ممنوعاست؛ماننددشتارژنفارسیاجنگلهایحرادرساحلخلیجفارس



قانوناساسیچیست؟۵۰برداشتشماازاصل-۷
.توضیحدهید



ینکاتی پیرامون آزمون پایان ترم و بخش اجتماع

برای آزمون پایان ترم اول، در قسمت جغرافی همین سواالت متن کافی است؛•

هارم برای قسمت اجتماعی سواالت تحلیلی و غیر حفظی خواهند بود به جز یک مورد از درس چ•
.ی اشاره می شوددر صفحات بعد به آن یک مورد حفظ. که باید یاد گرفته باشید و یا حفظ کرده باشید

.تبنابراین برای آزمون پایان ترم به هیچ چیز جز همین فایل سواالت متن نیاز نخواهید داش•



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 
.همین خالصه برای امتحان کافی ست

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


