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و آنها را بر .. ما فرزندان آدم را بسيار گرامي داشتيم خداوند در باره ي گرامي بودن مقان انسان در قرآن چه فرموده است؟  -1
.ديگر برتري بخشيديم  بسياري مخلوقات  

.منظور از حق چيزهايي است كه يك انسان به دليل مقام انساني اش ، شايستگي داشتن آنها را داردمنظور از حق چيست؟   -2  

همه انسان ها حق حيات يا  – 1 ن مي شوند را نام ببريد؟آخلقت صاحب  چند مورد از حقوق طبيعي كه انسان ها از ابتداي -3

براي تأمين نيازهاي خود كار و تالش  -3. نها حق دارند از نعمت هاي الهي برخوردار شوندآ  -2نها است آ كه مهم ترين حقزندگي دارند 

.ياد بگيرند راه زندگي خود را انتخاب كنند -5ازدواج كنند و تشكيل خانواده بدهند  -4. كنند  

.زيرا خداوند آنها را آزاد آفريده است. د و بنده انسان هاي ديگر نباشنيعني برده چرا؟   انسان ها حق دارند آزاد باشند يعني چه ؟ -4  
 

استفاده از  استفاده از گياهان ، جانوران و آب براي تغذيه-؟ .چند مورد از نعمت هاي الهي و حقّ برخورداري از آنها را بنويسيد -5
برخوردار شدن از محبت ديگران- –و ساختن ابزار و وسايل  زندگياستفاده از منابع و معادن براي تأمين نيازهاي  –هوا براي نفس كشيدن   

...برخورداري از استعداد آموختن و داشتن قوه ي عقل و شعور   

زيرا –بله  داراي حقوق طبيعي هستند؟ چرا؟.... آيا همه انسان ها صرف نظر از قوم ، نژاد ، زبان ، اعتقادات ، ثروت ، فقر و  -6  
.مخلوق خداوند هستند همه ي انسان هاي عالم  

.ما از ابتداي تولد با پدر و مادر و برادر و خواهر و خويشان ارتباط برقرار مي كنيم ما از ابتداي تولد با چه كساني ارتباط برقرار مي كنيم؟ -7  
.آن كشور داشته باشندتبعه ي يك كشور بودن موجب مي شود افراد حقوقي بر مبناي قوانين  تبعه ي يك كشور بودن موجب چه مي شود؟ -8  

.هر فرد حق دارد نام و نام خانوادگي و شناسنامه داشته باشد ا- چهار مورد از حقوق شما در خانه و خانواده چيست؟ -9  
همه حق دارند با سواد شوند و تحصيل كنند و استعدادهاي خود را  -3. فرزندان حق دارند از محبت و توجه پدر و مادر برخوردار باشند -2

.هيچ كس حق ندارد ديگري را مسخره كند يا به او صدمه بزند -5 (.همه حق دارند غذا ، لباس و مسكن مناسب داشته باشند -4. شكوفا كنند   

.شناسنامه نشان مي دهد كه فرزند چه كسي هستم و به كدام كشور تعلّق دارم  شناسنامه چه چيزي را نشان مي دهد؟ -10  

هر دانش آموزي حق دارد در مدرسه به او به اندازه ي ساير دانش آموزان توجه  -1 در مدرسه چيست؟سه مورد از حقوق شما  -11
هر دانش آموزي حق دارد نظرش را در باره ي مشكالت درسي  -2. كنندو مسئوالن يا معلمان در اين باره تبعيضي بين او و ديگران قائل نشوند

.هيچكس نبايد در مدرسه مورد تمسخر يا تنبيه بدني قرار بگيرد -3. ترمانه بيان كنديا روش هاي آموزشي در مدرسه ، مودبانه و مح  

هر  -2. هر فرد حق دارد در محيطي سالم ، تميز و پاك زندگي كند  -1 سه مورد از حقوق شما در محيط زندگي و كشور چيست؟ -12
  .حق دارند در كوچه و خيابان امنيت داشته باشندهمه  -3. فرد حق دارد از خدمات مناسب پزشكي و بهداشتي استفاده كند 

 –شهرداري  ؟.موسساتي كه با همكاري مردم براي بهداشت و سالمتي ، آموزش و امنيت مردم تالش مي كنند را نام ببريد -13
نيروي انتظامي –بهداشت و درمان  –آموزش و پرورش   

 

)خداوند( .                                                                                  هستيم ................................ همه ي ما مخلوق  -  

)حقوقي(                                                                                                . به او اعطا كرده است......................... خداوند با آفرينش انسان ،  -  

)طبيعي(                                                          .مي شوند.................... انسان ها از ابتداي خلقت و تولد داراي حقوق  -  

)زندگي  –حيات (                                                            . است.................... يا .............. ها حق مهم ترين حق انسان  -  

)يك كشور(                                                                                                                                             . است ..................... هر فردي تبعه ي  -  
)توان مالي (                     . دارد ، وسايل زندگي مرا فراهم مي كند تا به خوبي رشد كنم........................ خانواده تا حدي كه  -  

)گناهي بزرگ (                                                                                                .  است.......................... نسان ها از نظر قرآن ا مسخره كردن  -  
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نيز حّقي بر ما دارند....همان طور كه ما حق داريم ، پدر و مادر و معلم و همسايگان و دوستان و يعني منظور از حقوق متقابل يعني چه ؟ -1  

جمله را با مثال توضيح دهيد ؟اين "  ق و مسئوليت به منزله ي دو كفه ترازو هستند كه بايد تعادل آنها حفظ شودح "-2  
مناسب بهره مند شوند و و فرزندان نيز وظيفه و مسئوليت دارند  براي مثال كودكان حق دارند در خانواده از محبت و مراقبت و خوراك و پوشاك

.كه به والدين خود احترام بگذارند و از آنها اطاعت كنند  

.م و انتظار مي رود آنها را انجام دهيم يما به عهده داريعني وظايفي كه هريك از  مسئوليت يعني چه ؟ -3  

به نظر شما او در . او داراي همسر و سه فرزند است و در يك آپارتمان زندگي مي كند . سال دارد و پزشك است 40آقاي مسعودي  -4
 هر يك از نقش هاي زير چه مسئوليت هايي به عهده دارد؟

....خانواده را تأمين كند و نيازهاي بايد : به عنوان پدر   
...بايد با همسر خود مهربان باشد و  :به عنوان همسر   
...بايد نسبت به بيماران خود احساس مسئوليت داشته باشد و : به عنوان پزشك   

...بايد به پدر و مادر خود احترام بگذارد و : به عنوان فرزند پدر و مادر خود   
...همسايگان خود را رعايت كند و بايد حقوق : به عنوان همسايه   

 –همكالسي ها  –معلمان  –اعضاي خانواده (ديگران -3خودم  -2خداوند متعال  -1 ما در برابر چه چيز و چه كساني مسئول هستيم؟ -5 
.محيط زندگي و عالم آفرينش  -4) اعضاي جامعه  

عقل و فكر و استعداد و توانايي ، خانواده ،  معلم ، خوراك  و پوشاك خداوند متعال چه نعمت هايي به ما عطا كرده است؟ -6  

و ظيفه ي ما اين است كه خداوند را عبادت كنيم ، شكرگزار نعمت هايش باشيم و از  وظيفه ما در برابر نعمت هاي خداوند چيست؟ -7
.براي سعادت و خوشبختي ما است پيروي كنيم دستورات او كه   

شكرگزار بودن يعني استفاده ي صحيح از نعمت ها ، قدر نعمت ها را دانستن و  نعمت هاي خداوند  به چه معناست؟شكر گذار بودن  -8
. به هدر ندادن آنها  

با خوردن غذاي   -1 )شما براي حفظ و مراقبت از بدن خود چه اقداماتي انجام مي دهيد؟( وظيفه ي ما در برابر بدن خود چيست؟  -9
از بدن خودم در مقابل  -2. از بدنم مراقبت مي كنم  مناسب و پرهيز از غذاها يا مواد مضر ، رعايت بهداشت و نظافت ، خواب كافي و ورزش

ي خودم را عدادهاتبايد تالش كنم اس -3.مثل ترقه بازي ، عبور از خيابان  و جاده با بي احتياطي محافظت مي كنم  موقعيت هاي خطرناك
با دست و پايم كار خطا يا گناه انجام ندهم و مراقب  -5. تالش مي كنم با زبانم دروغ نگويم يا غيبت نكنم  -4.بشناسم و آنها را شكوفا كنم 

  .اعمال و رفتار خود باشم 
وظايف شخصي خودم  -2ي مي كنم در كارهاي خانه با پدر و مادرم همكار -1 ما در برابر اعضاي خانواده چيست؟ )مسئوليت(وظيفه  -10

كمك و از آنها به خواهران و برادرانم -4از پدر و مادرم اطاعت مي كنم و به نصيحت هايشان گوش مي دهم  -3. را بر دوش ديگران نمي گذارم   
   .مراقبت مي كنم 

با معلمان و ديگر مسئوالن  -2. مقررات و نظم كالس و مدرسه را رعايت مي كنم  -1 شما در برابر مدرسه چيست؟) مسئوليت(وظيفه  -11
به موقع به توصيه هاي معلم گوش مي كنم و سعي مي كنم درس ها را خوب ياد بگيرم و تكاليفم را -3. مدرسه با ادب و احترام برخورد مي كنم   

.از اموال عمومي مدرسه كه متعلق به همه است محافظت مي كنم  -5. ا كمك ميكنم با هم كالسي هايم مهربان هستم و به آنه -4. انجام دهم   
براي حفظ امنيت  -2. در محل زندگي ام طوري رفتار مي كنم كه همسايگان آزرده نشوند  -1 وظيفه شما در برابر اعضاي جامعه چيست؟ -12

 -4. يداني كه براي انقالب اسالمي و دفاع از ميهن جان دادند مسئول هستم من در برابر خون شه -3. با اهالي محل و مسئوالن همكاري مي كنم 
. وظيفه دارم از وحدت و استقالل ميهن دفاع كنم -5. من وظيفه دارم به همراه هم وطنانم براي پيشرفت و آباداني كشورم تالش كنم   

آب و خاك و نور و هوا و گياه و جانوران  جلوه هاي عظمت خداوند چيست؟ -13  

سعي مي  -2.بايد براي آباد كردن محيط زندگي ام تالش كنم  -1 وظيفه ي شما در برابر محيط زندگي و عالم آفرينش چيست؟ -14

                          .به محيط زيست آسيب نرسانم و نظم طبيعت را برهم نزنم -3كنم بهداشت و پاكيزگي را در محيط زندگي ام حفظ كنم ، 
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)حقوق متقابل (                                              .هستيم ........................... ما در روابطي كه با ديگران برقرار مي كنيم داراي  -  
)مسئول (                                                                      .   هم هستيم ..................... همان طور كه ما حقوقي داريم ،  -  
)مسئولي (                         . است...................... وقتي فردي وظايف و تكاليف خود را خوب انجام مي دهد مي گويند او فرد  -  
)مسئوليت هاي مختلف (                                                                 .   دارند........................... افراد در نقش هاي مختلف ،  -  

  

هيچ يك از ما در استفاده از  – خيربا ذكر مثال ؟ آيا انسان ها در استفاده از حقوق خود آزادي مطلق و بي قيد و شرط دارند؟ چرا؟  -1
براي مثال نمي توانيم . حقوق خود آزادي مطلق و بي قيد و شرط نداريم بلكه تا آنجا مي توانيم حق خود را اعمال كنيم كه مغاير قانون نباشد 

. ر استفاده از حقوق خود قوانين الهي را ناديده بگيريم يا نمي توانيم با اعمال حق خود سبب خسارت و زيان ديگران شويم د  

.برقراري نظم و امنيت  -2حفظ حقوق افراد   -1به دو دليل  به طور كلي قانون و مقررات به چند دليل بوجود آمده است؟  -2  

موجب پايمال شدن حقوق   ،عالوه بر به هم زدن نظم و امنيت اجتماعي  در جامعه چه مشكالتي دارد؟ عدم رعايت قوانين و مقررات -3

.افراد مي شود   

و بگوييد هر كدام چه پيامدهايي دارد و كدام حقوق ناديده گرفته مي شود؟ به اين موقعيت ها توجه كنيد -4  
شود و آلوده مي شود و بوي بدي ايجاد مي پارك  :مقابل محوطه ي بازي كودكان بريزدفردي زباله هاي خانه ي خود را در گوشه ي پاركي  *- 

د مي شود براي بازي كودكان مشكل ايجا  
   .شود  ميهرج و مرج به وجود مي آيد و حق نوبت ديگران پايمال  :فردي بخواهد خارج از صف افرادي كه در نانوايي ايستاده اند ، نان بگيرد  *-

ممكن است باعث گرانفروشي و : مي خواهد به او نمي دهد ) صورتحساب(فروشنده اي كه رايانه اي را فروخته و وقتي مشتري از او برگه خريد  *-

  .سوء استفاده شود 
ديگر وسايل نقليه عبور مزاحم : توجه به عالمت عبور ممنوع داخل خيابان يكطرفه مي شود و ترافيك به وجود مي آورد راننده اي كه بدون  *-

.مي شود و قوانين راهنمايي و رانندگي ناديده گرفته مي شود   

.براي عابرين مزاحمت ايجاد مي كند : موتور سواري كه به علت شلوغي خيابان وارد پياده رو مي شود و از بين مردم عبور مي كند  *-  

زش يساختمان ر :مقررات ساختمان سازي و مصالح مناسب را به كار نبرد  شركت ساختماني كه قرار است سالن ورزشي براي مردم بسازد ، اما *-

.مي كند و خطرات جاني براي شهروندان به همراه دارد   

جدولي دو ستوني رسم كنيد كه در آن مقررات مربوط به آن مكان را در يك ستون و كاركرد آن . يك مكان يا گروه اجتماعي را انتخاب كنيد  -5
:نوشته شود در ستون مقابل   

 مكان مقررات كاركرد
 پمپ بنزين ورود با صف نظم و احترام به حقوق ديگران

 مسجد در آوردن كفش ها و قرار دادن آن ها در جا كفشي احترام به مكان هاي مذهبي و رعايت بهداشت و نظم
 كتاب خانه رعايت سكوت هنگام مطالعه احترام به حقوق ديگران و ايجاد آرامش

پاكيزگي محيط زيست و جلوگيري از ايجاد بيماريحفظ   پارك نريختن زباله در پارك و نچيدن گل هاي پارك 

 
)حفظ حقوق افراد –برقراري نظم (  .بوده است ................ و .............. علل پديد آمدن مقررات و قوانين در جامعه  يكي از مهم ترين -  

 

)  حقوق ديگران(                 . است ..................................... ايجاد نظم و امنيت و جلوگيري از هرج و مرج نوعي احترام به  -  
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 ) با مثال(مقررات يك  جامعه به چند شكل به وجود مي آيند ؟  -1

 .مانند هيچ كس نبايد با كفش وارد نمازخانه و مسجد شود : گاهي مقررات به صورت دستورهاي مذهبي و اخالقي است   -1

 مانند ايستادن در صف اتوبوس و يا نانوايي: مقرراتي پيروي مي كنند گاهي گروه هاي اجتماعي به صورت توافق يا عادت و رسم از  -2

 مانند ممنوعيت عبور از چراغ قرمز : گاهي مقررات به وسيله يك نهاد داراي صالحيت مثل مجلس تصويب مي شود  -3

 .ون به خود مي گيرد نام قان،  هرگاه  مقررات به وسيله يك نهاد داراي صالحيت مثل مجلس تصويب مي شودقانون چيست؟  -2

در قانون اساسي . قانون  اساسي مادر همه ي قانون ها است و ساير قوانين در چارچوب آن تصويب مي شوند  قانون اساسي چيست؟ -3
 . هركشور مهم ترين حقوق ملت و همچنين مهم ترين روابط و وظايف حكومت و مردم معين شده است 

ر اين مجلس ُخبرگاني كه از سوي مردم انتخاب شده بودند ، براساس اهداف انقالب در طي چند د مجلس خبرگان چگونه مجلسي بود ؟ -4

 .ماه قانون اساسي را نوشتند و تصويب كردند 

به همه پرسي گذاشته شد و  1358آذرماه  12و  11در روزهاي قانون اساسي كشور ما  در چه روزهايي به همه پرسي گذاشته شد ؟  -5
 .أي مثبت يا آري دادند مردم به آن ر

بايد براي همه ي افراد به صورت  انونيعني ق . منظور از اينكه همه افراد در مقابل قانون مساوي هستند چيست؟ مثال بزنيد  -6

 . براي مثال هركس از چراغ قرمز عبور كند جريمه مي شود ، چه بي سواد باشد چه استاد دانشگاه ، چه فقير باشد چه پولدار .مساوي اجرا شود 

قوه ي مقّننه تهيه و تصويب قوانين عادي كشور . قوه ي مقنّنه چه وظيفه اي دارد  و از جند بخش تشكيل شده است؟ نام ببريد  -7

 شوراي نگهبان -2مجلس شوراي اسالمي  -1: و از دو بخش تشكيل شده . ه عهده دارد را در چارچوب قانون اساسي ب

مجلس شوراي اسالمي نمايندگان منتخب مردم هستند كه قوانين عادي را  مجلس شوراي اسالمي از چه كساني تشكيل شده است؟ -8
 .مختلف كشور ما انتخاب مي شوند  آنها براي يك دوره ي چهار ساله از سوي مردم مناطق. تهيه و تصويب مي كنند 

نفر فقيه كه از سوي 6. نفر است  12اين شورا مركب از  شوراي نگهبان چند نفر عضو دارد و اعضاي آن چگونه انتخاب مي شوند ؟  -9
 .نفر حقوقدان كه از طرف قوه ي قضاييه به مجلس معرفي مي شوند  6رهبر جمهوري اسالمي انتخاب مي شوند و 

 

اين شورا همه ي قوانيني را كه در مجلس تصويب مي كند با قانون اساسي و اصول و احكام دين  -1 ي نگهبان چه وظايفي دارد؟ شورا -10
اسالم تطبيق مي دهد و اگر قوانين تصويب شده با قانون اساسي و اصول و احكام دين مغايرت داشت آنها را رد مي كند  يا دوباره به مجلس 

اين شورا بر انتخاباتي كه در كشور برگزار مي شود مانند انتخابات رياست جمهوري و مجلس شوراي اسالمي  -2. ح شود برمي گرداند تا اصال
 .نظارت مي كند و پس از بررسي وتأييد صالحيت نامزدهاي انتخابات به آنها اجازه ي انتخاب شدن مي دهد 

 .با توجه به نيازها و موضوعات مختلف جامعه  وضع مي كنند؟ قانون گذاران با توجه به چه مواردي بهترين قوانين را -11

 .زيرا كه وضع قانون اهميت زيادي دارد   چرا قانونگذاران بايد از بين بهترين افراد انتخاب شوند؟ -12

 )قانون اساسي (                                                                  . است ................................... مهم ترين قانون هركشور  *-
 )خُبرگان(  .    براي نوشتن قانون اساسي جمهوري اسالمي تشكيل شد..................... پس از پيروزي انقالب اسالمي مجلس  *-
 )  177( .                                                             اصل دارد .. .....................قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران  *-

 )رئيس مجلس (              .  انتخاب مي كنند ................... از بين خود فردي را به عنوان  شوراي اسالمي نمايندگان مجلس *-

 ) سوگند اَداي( . مي كنند ................... راي شروع كار خود در مجلس نمايندگان مجلس شوراي اسالمي پس از انتخاب شدن ب *-

عليرضا اسماعيلي: تهيه كننده             – متوسطه اول هفتم -مطالعات اجتماعي مجموعه سوال و جواب كتاب   
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 چند نمونه از حوادثي را كه در آن مردم كشور ما نشان دادند روحيه همدلي و همدردي بسيار خوبي دارند بيان كنيد ؟  -1

 حوادث مختلف مانند جنگ تحميلي عراق عليه ايران ، زلزله ي بم ، زلزله ي آذربايجان و سيل استان گلستان 

 .جاي فرد دچار حادثه شده بگذاريم و احساس و شرايط او را درك كنيم همدلي يعني اينكه خود را به همدلي يعني چه ؟  -2

 .يعني پس از درك احساس ِ فرد حادثه ديده به كمك او بشتابيم  ياريهم يعني چه ؟ ياريهم -3

ياري ما در هنگام حوادث فقط به   –خير   .توضيح دهيد آيا ما در هنگام حوادث فقط به ياري هموطنان خود مي شتابيم ؟  -4

براي . هموطنان خود نمي شتابيم ، بلكه نسبت به همه ي انسان هاي مظلوم و آسيب ديده در هر جاي جهان باشند احساس مسئوليت مي كنيم 

 .مثال مردم فلسطين اشغالي در اثر حمالت ناجوانمردانه ي رژيم اشغالگر قدس زخمي مي شوند يا به شهادت مي رسند 

برطرف كند خداوند در روز قيامت اندوهش هر كس اندوهي را از مومني طرف كردن اندوه مومنان چه فرمود؟ در باره بر) ع(امام رضا -5

 .را برطرف مي كند 

 . به علت گسترش وسايل ارتباطي و حمل ونقل چرا امروزه همه به سرعت مي توانند از اخبار حوادث در مناطق مختلف آگاه شوند؟ -6

 نيروي انتظامي  –اورژانس  –سازمان آتش نشاني  –جمعيت هالل احمر  حوادث به ما كمك مي كنند؟كدام موسسات اجتماعي در  -7

جمعيت هالل احمر يكي از موسساتي است كه در زمان وقوع حوادث طبيعي يا جنگ ها به جمعيت هالل احمر چگونه موسسه اي است؟  -8
 .كمك مردم مي شتابد 

در هنگام وقوع حوادث به مجروحين كمك هاي اوليه مي رساند و آنها را  -1  . چند مورد از وظايف سازمان جمعيت هالل احمر را بنويسيد  -9
كمك هاي مردمي مثل  -3براي آسيب ديدگان سيل يا زلزله و جنگ ، چادرهاي اسكان موقت برپا مي كند   -2به بيمارستان منتقل مي كند  

در شرايط عادي براي صلح و دوستي و همچنين حفظ محيط زيست تالش -4، چادر اسكان و دارو را جمع آوري و به آنها مي رساند  غذا ، پوشاك 
 . ميكند

 ) انسان دوستي  همدلي -(  .                   را در سرشت ما انسان ها قرار داده است ..................... و ................... خداوند  *-*

 )جوانان هالل احمر سازمان ( .                                 دارد......................................... جمعيت هالل احمر بخشي به نام  *-*

                                           

 . موسسه بيمه براي جبران زيان هاي مالي و جاني به وجود آمده است  چرا موسسه بيمه به وجود آمده است ؟ -1

كند در قبال دريافت حقّ بيمه از  موسسه بيمه گر تعهد مي. است ) بيمه گذار(بيمه يك قرارداد بين بيمه گر و بيمه شونده بيمه چيست؟  -2
 .بيمه شونده خسارت هاي ناشي از حوادث معيني را جبران كند 

بيمه بدنه (اختياري  -2) بيمه شخص ثالث اتومبيل( اجباري -1به دو بخش  ؟ بيمه ها از نظر قانون به چند بخش تقسيم مي شوند -3
 . ) اتومبيل

بيمه  بهداشت و درمان ، بيمه  ؟ن ارائه مي كند انواع مختلف دارد آنها را نام ببريدبيمه از نظر خدماتي كه به بيمه شوندگا -4
 بيكاري ، بيمه از كار افتادگي ، بيمه روستاييان ، بيمه بدنه اتومبيل ، بيمه سرنشين خودرو ، بيمه آتش سوزي ، بيمه منازل مسكوني

 

طبق قانون همه ي دارندگان وسايل نقليه موتوري ، بايد ساليانه  -1 يد ؟ دو مورد از  قوانين مربوط به بيمه ي كشور را توضيح ده -5
بر طبق قانون كليه سازمان ها ، بنگاه ها ، شركت ها و كارفرمايان ،  -2خودروي خود را براي حوادث جاني و مالي ناشي از تصادف بيمه كنند 

 .ي از كار بيمه كنند وظيفه دارند همه كارمندان و كارگران خود را در مقابل حوادث ناش

عليرضا اسماعيلي: تهيه كننده – متوسطه اول هفتم -مطالعات اجتماعي مجموعه سوال و جواب كتاب   
 

 )همدلي و همياري در حوادث  ( 5درس 

 )بيمه و مقابله با حوادث  ( 6درس 

عليرضا اسماعيلي: تهيه كننده  – متوسطه اول هفتم -مطالعات اجتماعي مجموعه سوال و جواب كتاب   
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افرادي كه تحت پوشش بيمه ي بهداشت و درمان هستند مي توانند بخشي از هزينه   بيمه ي بهداشت و درمان چه فوايدي دارد؟ -6
 . از طريق بيمه دريافت كنند ..... هاي پزشكي خود را مانند عمل جراحي ، آزمايشگاه ، خريد دارو و 

 )دانش آموزي( .          مي پردازند ..................... در ابتداي هر سال تحصيلي ، والدين شما پولي را به مدرسه بابت بيمه ي  *-

 )بيمه شونده  بيمه گر  -(          .   هستيد ................. ناميده مي شود و شما ............. موسسه اي كه شما را بيمه كرده است  *-
 )مركزيبيمه (   .فعاليت مي كنند .................. در كشور ما موسسات مختلفي براي بيمه به وجود آمده است كه همه ي آنها زير نظر  *-

                  

 .به منظور رفع نيازها و خواسته هاي انسان صورت مي گيرد  توليد محصول به منظور چيست؟  -1

 ...دفتر ، يخچال و ممكن است كاال باشد مانند كفش ، كيف ؛  -1به دو صورت  توليد محصول ممكن است به چند صورت باشد؟ -2
 .....مات پزشكي ، آموزش ، بيمه ، حمل ونقل و ممكن است خدمات باشد مانند خد  – 2 

 نيروي انساني  -3سرمايه  -2منابع طبيعي     -1  عوامل توليد را نام ببريد  ؟ -3

...) نفت ، گاز ، زغال سنگ ، آهن و(ت وجود دارد مانند آب ، خاك ؛ جانوران ، جنگل ها ، معادن آنچه در طبيع منابع طبيعي چيست ؟ -4
 . هستند منابع طبيعي 

بايد از امكانات و منا بع طبيعي كه خداوند در اختيار بشر قرار   توليد كند چه كاري بايد انجام دهد؟براي آنكه انسان بتواند كاال و وسايل  -5
 .داده استفاده كند 

توليد نمي شد و آدميان نمي زيرا اگر كار و تالش انسان نبود چيزي  به چه دليل نقش نيروي انساني در توليد بسيار مهم است ؟ -6
 .توانستند به زندگي ادامه بدهند

انسان براي آنكه از منابع طبيعي استفاده و آنها را به كاال تبديل كند به ابزار و  سرمايه چيست؟و چه چيزهايي شامل سرمايه است ؟ -7

 . هستندزمين  يا ساختماني كه توليد در آن ها صورت مي گيرد سرمايه ماشين آالت ، ابزار كار و . اين تجهيزات سرمايه نام دارد . تجهيزاتي نياز دارد

زيرا اگر كار و تالش انسان نبود ، چيزي توليد نمي شد و آدميان نمي توانستند  چرا نقش نيروي انساني در توليد بسيار مهم است ؟ -8

 .به زندگي ادامه بدهند 

در گذشته هاي دور با رونق كار كشاورزي توليد محصول  ؟ي گوناگون ايجاد شدندتقسيم كار در جامعه چگونه بوجود آمد و شغل ها  -9
برخي زياد شد  با توليد غذاي كافي ديگر همه مجبور به كار كشاورزي نبودند و به تدريج افراد ديگر توانستند به كارهاي ديگر بپردازند و در 

هركس توليد يك يا چند كاال را بر عهده گرفت و شغل هاي گوناگون . وجود آمد بدين ترتيب تقسيم كار در جامعه ب. كارها مهارت پيدا كنند 
 .پديد آمدند 

 -1در سه گروه را در چند گروه مي توان طبقه بندي كرد ؟ نام ببريد ؟ به طور كلي مشاغل و فعاليت هاي اقتصادي  -10
 خدمات -3صنعت  -2كشاورزي 

زيرا انسان با نيروي فكر و كار خود مي تواند منابع طبيعي  –نيروي انساني  ترند؟ چرا؟  به نظرشما كدام يك از عوامل توليد مهم -11
 .همچنين انسان ابزار و وسايل كار و توليد را ابداع و اختراع كرده است . را استخراج و به وسايل مورد نياز خود تبديل كند 

  سرمايه - عوامل توليد بيشتر تغييركرده اند ؟ يك مثال بزنيد ؟اگر بخواهيم توليد امروز را با گذشته مقايسه كنيم كدام  -12
البته پيشرفت ابزار توليد خود .ساير عوامل توليد تغييرات كمتري داشته اند . اين ابزار در واقع سطح فناوري در هر دوره ي تاريخي است 

پيشرفت ، قدرت و توانايي انسان را براي توليد بيشتر و موجب شده است كه منابع طبيعي با سرعت و شدت بيشتري استخراج شوند  يا اين 
  .ابداعات جديد افزايش داده است  

توزيع فعاليتي است كه بين . توزيع در لغت به معني پخش كردن است  توزيع در لغت به چه معناست ؟ و آن را تعريف كنيد ؟ -13
 . توليد كننده و مصرف كننده  رابطه برقرار مي كند 

عليرضا اسماعيلي: تهيه كننده             – متوسطه اول هفتم -مطالعات اجتماعي مجموعه سوال و جواب كتاب   
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به همين دليل . ريان برسانندبايد محصوالت خود را به دست مشت -1 توليد كنندگان بعد از توليد چه اقداماتي را انجام مي دهند؟ -14
از افراد يا موسساتي براي پخش  -3به روش هاي مختلف كاالهاي خود را تبليغ مي كنند   -2هاي مصرف را پيدا كنند  رمي كنند بازاسعي 

 .زارهاي مصرف دور و نزديك كمك مي گيرند محصوالت خود در با

 .در مكان هاي پر جنب و جوش و در كنار دروازه هاي شهر مي ساختنددر گذشته در اغلب شهرها ، بازارها را كجا مي ساختند؟  -15

دند در امور اجتماعي هم بازارها عالوه بر اينكه محل دادوستد اقتصادي بو  در زمان هاي گذشته بازارها چه نقشي در جامعه داشتند؟ -16

 .، بازار چراغاني مي شد يا در هنگام عزاداري ها مراسم سوگواري در آنجا برپا مي كردند در هنگام جشن ها و اعياد براي مثال. نقش مهمي داشتند
 .وشي پرهيز كند بايد از كم فروشي و گران فر فروشنده اي كه كه مي خواهد كسب حالل داشته باشد بايد چه كاري انجام دهد؟ -17

 ) خواسته هاي انسان –رفع نيازها (            .                صورت مي گيرد ....................... و ....................... توليد محصول به منظور  *-

 )اجتماعي  –گروهي (                  .                         زندگي كرده اند ..................... و ................ انسان ها همواره به صورت  *-

 )مهارت  –دانش (                  .            را داشته باشد ................... و ............... براي توليد هر محصولي ، نيروي انساني بايد  *-
 )بازار (                           .   بوده است ................ از زمان ساخت اولين شهرها در ايران ، يكي از مكان هاي مهم شهر ،  *-

 )حرام( .                                                             است ........................ در آمد حاصل از كم فروشي و گران فروشي  *-

 

                                                                

  .مصرف كننده كسي است كه كاالها و خدمات را به منظور رفع نيازها ي خود مي خرد  مصرف كننده  چه كسي است ؟ -1

خريدار با استفاده از  كارت خريد اعتباري خود به ازاي مبلغ كاال از   خريدار چگونه از كارت خريد اعتباري خود استفاده مي كند؟ -2
 .پولي كه در بانك دارد برداشت و به حساب فروشنده مي ريزد 

 . استاندارد -3برچسب مشخصات كاال   -2قوانين و مقررات    -1 سه مورد از حقوق مصرف كننده را نام ببريد  ؟ -3

اميدني و آرايشي و طبق قانون اگر كسي در مواد خوردني و آش – 1 ده چه قوانيني وجود دارد؟به منظور حفظ حقوق مصرف كنن -4
كسي نمي  -2بهداشتي رنگهاو مواد تقلبي به كار ببرد ، حتي اگر به مصرف كننده آسيبي نرسيده باشد سازنده ي آن به زندان محكوم مي شود 

 .يا ساير كاالها تأسيس كند  تواند بدون گرفتن مجوز ، كارگاه توليد مواد غذايي

كارخانه يا محل توليد  اطالعاتي از قبيل  شماره جواز توليد ، آدرس محل ؟ج شده استروي بر چسب مشخصات كاال چه مواردي در -5
 .درج شده است ...... ، قيمت كاال ، مواد به كار رفته در آن و تاريخ مصرف ، نكات ايمني و 

 . استاندارد كلمه اي است انگليسي به معني نمونه قابل قبول   ناست؟واژه استاندارد به چه مع -6
 در يك ماده  ؟ اين جمله را توضيح دهيد ؟ توليد كننده ي هر كااليي بايد يك سري ويژگي ها و معيارهايي را براي توليد يك كاال رعايت كند  -7

  .مواد افزودني يا رنگ هاي مجاز به حدي باشد كه به بدن آسيبي نرساند بايد .....) بيسكويت ، رب گوجه ، كمپوت ( خوراكي استاندارد 
 .مواد شيميايي به كار رفته بايد به اندازه ي الزم باشد تا به پوست و بدن آسيب نرساند  ....) كرم ، شامپو ، مايع ظرفشويي و (در مواد بهداشتي  

استاندارد مربوط به همه ي كاالها است ، براي مثال وسايل الكتريكي و  –خير  ؟ آيا استاندارد مربوط به كاالي خاصي است؟ با مثال -8
 .وسايل گرمايش مانند بخاري اگر استاندارد نباشد ايمني استفاده كنندگان را به خطر مي اندازد 

و كاالها را در اختيار اين موسسه ابزار الزم براي آزمايش وسايل   وظيفه ي موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران چيست؟ -9
اگر كيفيت كااليي . به اين موسسه مي فرستند تا كيفيت آن بررسي شود بيشتر توليد كنندگان وسيله يا ماده اي را كه توليد مي كنند . دارد 

 .بشود اجازه مي دهد كه عالمت مخصوص استاندارد را روي آن كاال چاپ كنند  تأييد توسط اين موسسه

 نشانه ي كيفيت كاال است عالمت مخصوص استاندارد كه كاالها وجود دارد نشانه ي چيست؟  روي برخي اين عالمت كه -10
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مصرف گرايي يعني اينكه بدون داشتن نياز واقعي بخواهيم براي تفريح يا خود نمايي و چشم همچشمي با  مصرف گرايي يعني چه ؟ -11
 .ديگران كاالهايي را بخريم 

 .دوستان شياطين اند ) ريخت و پاش كنندگان( همانا مبذّرين  باره ريخت و پاش كنندگان چه مي فرمايد؟ خداوند در قرآن در -12

 .براي رفع نياز انسان است تا او بتواند به كارهاي مهم تر بپردازد   از نظر دين اسالم توليد و مصرف كاال براي چيست؟ -13

 .اسراف ل گرايي ،مد گرايي ، خود نمايي ، چشم همچشمي ، تجم ايجاد مي كند؟مصرف گرايي چه آسيب هاي اخالقي براي مردم  -14
زباله ها را مي سوزانند يا در مناطقي از زمين دفع مي كنند كه درهر صورت  با زباله ها چه مي كنند ؟ ، امروزه با توليد انبوه صنعتي -15

 .براي محيط زيست زيان آور است 
يعني اين كاال . عالمت بازيافت زباله است                   برچسب بسته بندي برخي كاالها وجود دارد نشانه چيست؟اين عالمت كه بر روي  -16

 .بازيافت شود و مواد جديدي با آن توليد شود پس از استفاده  مي تواند دوباره 

 )پول (                                                                                         . صورت مي گيرد ................... خريد و فروش با  *-
 )كارت خريد اعتباري( .است..................... امروزه عالوه بر پول كاغذي از شيوه هاي ديگري نيز براي مبادله استفاده مي شود ، يكي از اين شيوه ها  *-

 )مصرف كننده (                                                                        . هستيد ....................... هر زمان كه شما چيزي مي خريد  -*
  )مصرف كننده (                                                             .هستند ......................... توليد كنندگان و توزيع كنندگان نيز خود  *-
 )نمونه قابل قبول (                                                                       .....................  . استاندارد كلمه اي است انگليسي به معني  *-
 )استاندارد و تحقيقات صنعتي (                    .كيفيت كاالها را بررسي مي كند ....................... ...........در ايران موسسه اي به نام موسسه  *-

 )درست مصرف (                                                                          . است......................................... مسئوليت مصرف كننده ،  *-

 )اسراف( .                                                                                  مي انجامد .......................... مصرف گرايي به  *-
 )گناهي نابخشودني (                                                                           . است ..................................... اسراف و ريخت و پاش  *-
  ) محيط زيست(                                                            .آسيب رسانده است .................. در جوامع امروز ، مصرف گرايي به شدت به   *-

                                                                                    

 ويژگي هاي انساني -2ويژگي هاي طبيعي  -1: دو نوع  هر مكان داراي چند نوع ويژگي است نام ببريد ؟ -1

پوشش  –رودها  –ناهمواري ها  –نوع آب و هوا  –موقعيت جغرافيايي  ويژگي هاي طبيعي يك مكان شامل چه مواردي است ؟  -2
 .....زندگي جانوري و  –گياهي 

 .....آثار تاريخي و  –زبان  –سواد   -فعاليت هاي اقتصادي  –تعداد جمعيت  ويژگي هاي انساني يك مكان شامل چه مواردي است ؟ -3
دانش جغرافيا به ما كمك مي كند كه ويژگي هاي طبيعي و انساني مكان هاي مختلف را دانش جغرافيا چه كمكي به ما مي كند ؟  -4

 .بشناسيم و را بطه ي بين اين ويژگي ها را بفهميم 

والً كار خود شان را با پرسش هايي در باره ي يك مكان جغرافي دانان معم  جغرافي دانان معموالً كار خود را چگونه آغاز مي كنند؟ -5
 .آغاز مي كنند و سپس در باره ي اين پرسش ها تحقيق مي كنند  تا پاسخ آنها را پيدا كنند 

پرسش هاي جغرافيايي با كلماتي مانند كجا ؟ چرا ؟ چگونه ؟ چه موقع ؟ و جه  پرسش هاي جغرافيايي با چه كلماتي آغاز مي شود ؟ -6
 .اني ؟ آغاز مي شود كس

 جغرافي دانان از چه ابزار و وسايلي براي شناخت محيط استفاده مي كنند؟ ( چه وسايلي به شناخت محيط زندگي كمك مي كنند؟  -7
 .رايانه و اينترنت    جغرافيايي -نامه هاي كتاب ها و فرهنگ  –عكس هاي جغرافيايي  – جغرافيايي  كره –نقشه 

نقشه ها محل دقيق پديده هاي . زيرا از طريق آن اطالعات زيادي به دست مي آوريم   ي مهمي در جغرافيا است ؟چرا نقشه وسيله  -8
 .را نشان مي دهند .... طبيعي مانند كوه ، رود، جنگل ، و پديده هاي انساني  مثل راه ها ، پل ها ، سدها و 
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، نقشه راه ها ، نقشه ي ) استان ها (نقشه ي ناهمواري ها ، نقشه ي تقسيمات كشوري  چند مورد از انواع نقشه ها را نام ببريد ؟ -9
 . گردشگري و اطلس ها 

 . نقشه ، تصويري از سطح زمين است كه به نسبت مورد نياز كوچك شده است  نقشه را تعريف كنيد ؟ -10

خطي مشاهده مي كنيد كه به آن مقياس خطي مي گويند ، شما در زير هر نقشه  مقياس خطي چيست و چه كمكي به ما مي كند ؟ -11
 .و با استفاده از آن مي توانيد فاصله ي واقعي مكان ها را روي زمين محاسبه كنيد 

شد متر با200سانتي متر اين نقشه برابر  با  1سانتي متر است ، اگر  5فاصله ي ميدان فلسطين تا ميدان انقالب بر روي نقشه  -12
= = 1000متر                                   فاصله ي اين دو مكان چقدر است ؟ 1000

1 X = 200 ×5
1   

 
  ؟و هر يك  را توضيح دهيد  انواع عكس هاي جغرافيايي را نام ببريد -13

 .كه با دوربين از مناظر طبيعي ، شهرها خانه ها و فعاليت هاي انساني گرفته مي شود :  عكس هاي معمولي -1 
 اين عكس ها با دوربين هايي كه در هواپيما نصب شده گرفته ميشود. براي تهيه نقشه هاي جغرافيايي استفاده مي شود : عكس هاي هوايي  -2

                                                                                                                             مي آوريماز اين تصاوير نيز اطالعات زيادي در باره مكانها به دست . زمين فرستاده مي شود  توسط ماهواره ها تهيه و به : تصاوير ماهواره اي  -3

نمونه كوچكي از كره ي زمين  است كه مي توان شكل واقعي بخش هاي مختلف سياره كره ي جغرافيايي كره ي جغرافيايي چيست ؟  -14
 .ي زمين را روي آن مشاهده كرد 

با مطالعه ي آنها مي توانيم با مكان هاي العاتي مي توان به دست آورد؟ از كتاب ها و فرهنگ نامه هاي جغرافيايي چه اط -15
 . آشنا شويم مختلف و شيوه هاي زندگي مردم در اين مكان 

مي توان اطالعات را به   امروزه از طريق وارد شدن به پايگاه هاي اينترنتي اطالعات را به چه صورت مي توان به دست آورد ؟  -16
 .صورت متن ، تصوير ، نقشه و حتي فيلم به دست آورد 

  )مقياس خطي (                        .      مي گويند .... .........................در زير هر نقشه شما خطي مشاهده مي كنيد كه به آن  *-
 )هوايي (                            .            براي تهيه نقشه هاي جغرافيايي استفاده مي شود ....................... از عكس هاي  *-
 )هوايي (                           .       با دوربين هايي كه در هواپيما نصب شده گرفته مي شود ...................... عكس هاي  *-

 

                

 .كيلومتر مربع وسعت دارد  1648195كشور ما  كشور ما ايران چقدر وسعت دارد ؟  -1

 روستا داشته است  50000شهر و  1300ميليون نفر جمعيت و و بيش از  75كشور ما  1390در سال  جمعيت كشور ما چقدر بود ؟ 1390در سال  -2

 عشاير  -3روستا نشين   -2شهرنشين  -1مردم كشور به چند صورت است ؟  زندگي -3

 .براي اداره ي بهتر كشور ، آن را به بخش هايي تقسيم كرده اند كه به آن استان مي گويند  استان چيست ؟ -4

 شهر به وجود آمده و خدماتي به ساكنان شهر ارائه مي كند شهرداري موسسه اي است كه براي اداره ي بهتر   شهرداري چگونه موسسه اي  است ؟ -5

يا آسفالت خيابان ها ، پل ها ، تونل ها و پياده روها براي رفت و آمد بهتر احداث و تعمير  -1 مهم ترين خدمات شهرداري را بنويسيد ؟ -6
 نظافت كوچه ها  -3داث بوستان و زمين بازي كودكان و اح ايجاد فضاي سبز و كاشتن درخت و نهال در مكان هاي مختلف شهر -2  شهرنشينان

 ايجاد فرهنگ سراها و خانه هاي سالمت براي اوقات فراغت مردم  -5نظارت بر ساخت و سازها   -4و خيابان ها و جمع آوري و دفع زباله ها  
 .براي رفت و آمد مردم ) اتوبوس ، تاكسي ، مترو (نظارت بر حمل و نقل عمومي  -6
يعني اگر افراد بخواهند ساختماني براي محل سكونت يا كسب و كار خود بسازند بايد از شهرداري  ت بر ساخت و سازها يعني چه؟ نظار -7

 .پروانه ساختمان بگيرند 

درآمد خود را از  شهرداري بخشي از شهرداري براي ارائه ي خدمات خود به مردم هزينه هاي الزم را چگونه تأمين مي كند ؟ -8
 .براي مثال شهرنشينان بايد هرسال مبلغي به عنوان عوارض نوسازي به شهرداري بپردازند . مي كند مردم دريافت  

200m 1 cm 
 5 
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و افراد با تجربه و مورد اعتماد روستا ريش سفيدان . در روستاها ، شوراي اسالمي روستا وجود دارد   روستاها چگونه اداره مي شوند ؟ -9
مي شوند و براي بهتر شدن وضع روستاي خودشان ، اقداماتي از قبيل ساختن يا تعمير حمام ، پل ، و مدرسه ، مسجد ، قنات  و  دور هم جمع

 .امور ديگر تصميم گيري مي كنند 

 ر شمال ايران  رشته كوه البرز د -2كوه هاي آذربايجان  در شمال غربي  ايران   -1  نواحي مرتفع و بلند قسمت شمالي ايران كدامند؟ -10
 .كوه هاي خراسان در شمال شرقي ايران  -3

 سهند و سبالن قله هاي آتشفشاني كوه هاي آذربايجان  كدامند؟ -11

 .علم كوه  –توچال  –دماوند قله هاي مهم رشته كوه البرز  كدامند؟  -12

در دامنه هاي شمالي رشته كوه البرز كه رو به دريا  دامنه هاي شمالي  رشته كوه البرز  را با دامنه هاي جنوبي مقايسه كنيد ؟ -13
به عكس دامنه هاي جنوبي البرز بدون رطوبت مانده و . اين دامنه ها پوشيده از جنگل هاي انبوه است . قرار دارد ، برف و باران فراوان مي بارد 

 .رند فقط در فصل زمستان برف و باران دريافت مي كند و در نتيجه پوشش گياهي كمتري دا
 است(       )جنوب شرقي  رشته كوه زاگرس در غرب ايران كشيده شده و جهت آن شمال غربي -رشته كوه زاگرس در كدام سمت قرار دارد ؟ -14

در دامنه هاي شمال غربي برف و باران فراواني مي بارد اما  دامنه هاي شمالي غربي زاگرس را با دامنه هاي جنوبي مقايسه كنيد ؟ -15
 .به سمت جنوب زاگرس پيش مي رويم از ميزان برف و باران كاسته مي شود  هرچه

 .الوند –دنا  –زردكوه  قله هاي بلند زاگرس كدامند؟ -16

 .الله زار  –هزار  –شيركوه  –كركس  قله هاي بلند در نواحي مركزي ايران را نام ببريد ؟  -17

 .دشت لوت  –دشت كوير  دو دشت وسيع ايرا ن كدامند؟ -18

 .به دليل داشتن خاك مساعد و آب وهواي مناسب   چرا برخي از دشت هاي ايران حاصلخيزند؟ -19

 .يعني زمين هايي كه از يكسو به كوه ها و از سوي ديگر به دشت ها مربوط مي شود   كوهپايه چيست؟ -20

 ا در جنوب غربي آسي  ايران در كدام قسمت كره ي زمين واقع شده است ؟ -21

 )استانداري (                                                                                   .اداره مي شود .......................... استان به وسيله ي  -*

 )شهرستان (                                                                                 .تقسيم مي شود ........................... هر استان به چند  *-

 )پروانه ساختمان (                .بگيرند ................ اگر افراد بخواهند ساختماني براي سكونت يا كسب و كار بسازند بايد از شهرداري  *-

 )نيست (                               .......................... . و بلندي يكسان  همه جاي ايران از نظر پستي *-
 )داخلي   خزر -(                        .كشور جدا مي كند ............... را از قسمت هاي ................... رشته كوه البرز مانند ديواري  درياي  *-
 )دشت ها و جلگه ها (                .است ....................... و ...................... نواحي پست و هموار ايران شامل  *-

 )كشاورزي (                            . هستند ............................. جلگه ها زمين هاي حاصلخيز و مناسبي براي  *-

 

 

به منطقه ي بزرگي كه در آن مجموعه اي از گياهان و جانوران خاص زندگي مي كنند زيستگاه   را تعريف كنيد ؟) زيست بوم ( زيستگاه  -1
 . مي گويند ) زيست بوم (

عناصر مختلف مثل دماي هوا ، ميزان بارندگي ، ميزان رطوبت ،  در ايستگاه هاي هواشناسي چه چيزهايي را اندازه گيري مي كنند؟ -2
 .ا اندازه گيري مي كنند جهت وزش باد  و سرعت وزش باد ر

با اندازه گيري ميزان دما و بارش يك مكان ، در طي ماه و  كارشناسان ،  آب و هواي يك منطقه را چگونه تشخيص مي دهند ؟  -3
 .سال مي توان پي برد كه آب و هواي آنجا چگونه است 

 نمودار ستوني -2نمودار خطي    -1 دارهاي آب و هوايي را نام ببريد ؟دو نمونه از نمو -4
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ناحيه  -2ناحيه معتدل و مرطوب خزري   -1  نام ببريد ؟. به طور كلي ايران را مي توان به چند ناحيه آب و هوايي تقسيم كرد  -5
 ناحيه گرم و شرجي سواحل جنوب  -4ناحيه گرم و خشك داخلي    -3معتدل و نيمه خشك كوهستاني 

در  -2در كنار درياي خزر بين كوه هاي البرز و دريا واقع شده است   -1 هايي دارد ؟ ناحيه ي معتدل و مرطوب خزري چه ويژگي -6
ميزان بارندگي از غرب به شرق اين ناحيه   -4مرطوب ترين ناحيه آب و هوايي ايران به شمار مي رود   -3 تمام ماه هاي سال بارندگي دارد 

 .تابستان ها و زمستان هاي معتدل دارد  -5كاهش مي يابد  

 فاده است) ديم(براي كشت بيشتر محصوالت از آب باران  در ناحيه خزري براي كشت محصوالت از چه چيز استفاده مي كنند؟  -7
 .مي شود و فقط برخي از محصوالت مانند برنج به آبياري نياز دارد 

كوهستان هاي مرتفع ايران و كوهپايه هاي اطراف آنها را در  -1 ناحيه ي معتدل و نيمه خشك كوهستاني چه ويژگي هايي دارد؟  -8
زمستان هاي سرد و  -3در برخي ارتفاعات هنگام زمستان برف زيادي مي بارد و يخبندان هاي شديد به وجود مي آيد  -2بر مي گيرد 

بارش كافي در طي به دليل  -5تابستان ها خشك است  ماه از سال باران دارد ، در 9اين ناحيه با اينكه تقريباً  -4تابستان هاي معتدل دارد 
 .در ارتفاعات اين ناحيه جنگل ها و مراتعي سرسبز روييده است  -6مي توانند زراعت ديم داشته باشند  سال ، كشاورزان 

گرم و خشك  اين ناحيه كه شامل نواحي مركزي ايران است تابستان هاي  داخلي شامل كدام نواحي است؟ ناحيه ي گرم و خشك -9
 .دارد 
به دليل آن است كه فقط در چند ماه از سال ، آن هم به مقدار كم باران مي  خشكي ناحيه ي گرم و خشك  داخلي به چه دليل است ؟  -10

 انند بيابان لوتدر بعضي از بخشي هاي  اين ناحيه ، بيابان هايي به وجود آمده است كه ممكن است سال ها در آنجا باران نباريده باشد  م. بارد 

اختالف دماي شب و روز زياد است و تابستان ها هوا  در ناحيه ي خشك داخلي ايران اختالف دماي شب و روز چگونه است ؟ -11
 .بسيار گرم مي شود 

ي اين ناحيه از نظر پوشش گياهي فقير است و تنها گياهان خشك  پوشش گياهي ناحيه گرم و خشك داخلي ايران چگونه است ؟ -12
 .پسند مانند درختان تاغ و گز و بوته هاي خاردار در آنجا قادر به رشد و نمو هستند 

 اين ناحيه در ناحيه ي گرم و شرجي سواحل جنوب از  كجا تا كجا كشيده شده است و آب و هواي آن چگونه است ؟ -13
به طور كلي مناطق جنوبي ايران تابستان هاي . كناره هاي خليج فارس و درياي عمان ، از جلگه خوزستان تا بندر چابهار كشيده شده است  

 .بسيار گرم و زمستان هاي ماليم دارد 

اما چون به . است  زيرا ميزان بارندگي در اين ناحيه بسيار كم چرا ناحيه ي ساحلي جنوب ايران ، جز ء نواحي خشك است ؟ -14

 .دليل وجود دريا و تبخير آب هاي آن نم هوا زياد است ، حالت شرجي به وجود مي آيد 

 )تنوع آب و هوايي ( .در كشور ماست............................... يكي از مهم ترين عواملي كه موجب گوناگوني يا تنوع زيستگاه ها در كشور ما شده است  *-
 )دما و بارش (                                                                          .است ........................ و .................... اصر آب و هوا مهم ترين عن -*

 )نمودار(                                                                              .نشان مي دهيم ......................... ميزان دما و بارش را به صورت  *-
 )قرمز  خطي  -(                                   .نشان مي دهند ...................... و با رنگ ................... ميزان دماي هواي يك ناحيه را با نمودار  -*
 ) آبي   -ستوني(                 .                       نشان مي دهند...................... وبه رنگ ................... ناحيه را با نمودار  ميزان بارش  يك -*
 

 ) آبي   -ستوني(                                    .نشان مي دهند ....................... و به رنگ ...................... ميـزان بـارش يك ناحيـه را با نمـودار  *-
          

 .شرايط جغرافيايي  هاي گياهي و جانوري داشته باشد ؟چه عاملي موجب شده كه ايران تنوع زيادي در گونه  -1
 فعاليت هاي نادرست انسان  مهم ترين عامل كه موجب از بين رفتن يا در معرض خطر قرار گرفتن  برخي از گونه هاي گياهي و جانوري شده چيست؟ -2
 .بايد طوري برنامه ريزي و فكر كنيم كه كمترين آسيب به محيط زيست وارد شود  ؟زهاي خودمان چگونه بايد عمل كنيمما در بهره برداري از طبيعت ورفع نيا -3
وقتي درختان جنگلي در يك ناحيه نابود مي شوند ، جانوراني نيز كه غذايشان را در اين جنگل ها  نابود شدن درختان جنگل چه نتايجي دارد ؟ -4

 . به دست مي آورند ، ازبين مي روند و تعادل طبيعيت به هم مي خورد 

عليرضا اسماعيلي: تهيه كننده             – متوسطه اول هفتم -مطالعات اجتماعي مجموعه سوال و جواب كتاب   
 

حفاظت از زيستگاه هاي ايران  ( 12درس 
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شكار بيش  -3امه ريزي و تفكر  از بين بردن جنگل ها  و مراتع  بدون برن -2فعاليت هاي نادرست انسان   -1  چرا زيستگاه ها تخريب مي شوند ؟ -5

 فعاليت هاي كارخانه اي و حمل و نقل و توليد مواد سمي  -5توليد زباله توسط انسان   -4از حد و صيد بي رويه  جانوران  
ه هاي شكار بيش از حد و صيد بي رويه باعث كاهش بعضي گون  شكار بيش از حد و صيد بي رويه جانوران چه پيامدي به دنبال دارد ؟ -6

و وقتي شكارچيان براي تفريح يا استفاده از پوست ، شاخ ها و استخوان ، حيواناتي مثل گورخر ، آهو يا پرندگان را در يك دشت محاصره . جانوري شده است 
 .به آنها حمله مي كنند به تدريج نسل اينگونه رو به كاهش مي گذارد يا در خطر انقراض قرار مي گيرد 

هرچه جمعيت بيشتر مي شود ، فعاليت هاي كارخانه اي و حمل و نقل و توليد مواد  چه نتايجي براي محيط زيست دارد ؟افزايش جمعيت  -7

ب وارد مي شوند يا سم هايي كه در آفت كش هاي كشاورزي وجود دارد ، آگازهاي سمي كه از اتومبيل ها يا كارخانه ها به هوا و . سمي هم بيشتر مي شود 
 .ندگي گياهان و جانوران دارند اثرات بدي بر ز

لذت بردن از زيبايي ها و تفكر در آفرينش   -2سپاسگزاري از نعمت هاي خداوند   -1 مهم ترين داليل حفاظت از  زيستگاه ها  را نام  ببريد ؟ -8

 فوايد گياهان و جانوران  -5وابستگي موجودات زنده به يكديگر   -4حق حيات   -3
 .ت داشته باشيم اين است كه رابطه ي درست و صحيح با طبيع شكر گزاري از نعمت هاي الهي چيست؟يكي از راه هاي  -9

انسان تنها موجود زنده ي روي زمين نيست ، بلكه ساير  –خير   آيا انسان تنها موجودي است كه حق حيات دارد ؟ توضيح دهيد ؟ -10

 .موجودات زنده  نيز حق حيات دارند و مثل انسان ، مخلوق خداوند هستند 
انسان ها مي توانند فقط در حدي كه نيازهايشان را بر آورده كنند ، از طبيعت  انسان ها تا چه حدي مي توانند از طبيعت استفاده كنند ؟ -11

 .داري كنند  و حق ندارند به دليل زياده روي در مصرف يا سودجويي ، گونه ها را نابود كنند بهره بر
غذاي برخي گونه اي ديگر كم مي شود و آن گونه نيز  وقتي برخي گونه اي يك زيستگاه نابود مي شود چه مشكلي ايجاد مي شود ؟ -12

 . هم مي خورد  شروع به كاهش مي كند ، در نتيجه تعادل زندگي در آنجا به
بعضي از گياهان خاصيت . بعضي از جانوران و گياهان منابع غذايي براي انسان هستند  گياهان و جانوران چه فوايدي براي انسان دارند ؟ -13

 .دارويي دارند و براي درمان بيماري ها استفاده مي شوند 
بت از زيستگاه هاي طبيعي كشور و جلوگيري از تخريب و آلودگي مراق   چيست ؟مهم ترين وظيفه ي سازمان حفاظت از محيط زيست  -14

 .آنها است 

محيط بان ها از  –محيط بان ها مسئول اجراي قوانين و مقررات محيط زيست در يك منطقه هستند  ها چيست ؟ وظايف محيط بان -15
 .منطقه ي تحت نظارت خود ، بازديد مي كنند و كليه رويدادها يا فعاليت هايي را كه موجب تخريب محيط زيست مي شوند را شناسايي مي كنند 

ار آنها ممكن است قطع درختان ، بوته كني ، شك محيط بان ها چه مواردي را به سازمان حفاظت از محيط زيست گزارش مي دهند ؟ -16
 .غير قانوني ، روشن كردن آتش ، آلودگي هاي محيط زيستي يا سيل و طغيان رودخانه را در يك مكان مشاهده كنند و به سازمان گزارش دهند  

. هرگز گل ها را نچينيد  -1   )مورد 4(بعضي از كارهايي كه شما مي توانيد براي حفاظت از محيط زيست انجام دهيد را نام ببريد ؟  -17
در محل زندگي خودتان درخت و گل بكاريد تا زيستگاه طبيعي كوچكي براي  -2راه ها و جاده ها لگد مال نكنيد  رهاي وحشي را در مسيگل 

ته مانده ي سفره را با حفظ نظافت در گوشه اي از بالكن يا باغچه بريزيم تا به تغذيه ي پرندگان كمك كرده باشيم   -3حيوانات درست كنيد  
 .نخريم ) مثل عاج فيل (بگيريم حيوانات خشك شده يا وسايل تزئيني كه از اعضاي بدن حيوانات درست شده تصميم  -4

سازمان حفاظت محيط زيست ، برخي از مناطق كشور را كه در آنجا حفظ و تكثير  منطقه ي حفاظت شده به چه مناطقي گفته مي شود ؟ -18
اين منطقه ممكن است جنگل يا مرتع يا دشت و . عنوان منطقه ي حفاظت شده اعالم مي كند  نسل جانوران يا گياهان اهميت خاصي دارد ، به

 .كوهستان باشد 

منطقه ي جنگل هاي حرا در آب هاي خليج فارس و دشت ارژن در فارس و اُشترانكوه در  مناطق حفاظت شده ي كشور ما كدامند ؟ -19
 . لرستان

 .شكار و صيد يا قطع درختان و ازبين بردن گياهان در اين منطقه ممنوع است   وجود دارد؟ در منطقه ي حفاظت شده چه مقرراتي -20

 )  6000   -9000(                                 .گونه حشرات تخمين زده اند ................. گونه ي گياهي و حدود ................ تاكنون حدود  *-
 ) زباله (                                                 .است ........................ يستگاه ها را تهديد مي كند ، يكي از چيزهايي كه حيات ز *-
 )محيط باني (                                          . است .................................. يكي از مشاغل مهم در سازمان حفاظت محيط زيست  *-
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 .در روي نقشه نام قله هايي كه نوشته شده است را بنويسيد 

 
 شيركوه  -7سبالن       -6زردكوه       -5الله زار      -4تفتان   -3    هزار مسجد  -2دماوند     -1

 

 .قلّه و رشته كوه را بنويسيد  روي مدل ، كنار شماره ها كلمه جلگه ، دشت ، كوهپايه ،

 

 جلگه -5دشت          -4كوهپايه        -3قلّه          -2رشته كوه          -1     

1 2 

5
 

 
 

4 

6 

7 3 
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 نام جلگه ها و دشت هايي را كه روي نقشه نوشته نشده است بنويسيد 

 

 جلگه گيالن    -4         جلگه خوزستان    -3       دشت لوت         -2       دشت كوير    -1

 بر روي نقشه زير نام قاره ها ، اقيانوس ها ، خط استوا  ونام نصف النهارمبدأ را بر اساس شماره ها مشخص كنيد

 

 قاره استراليا         -5     قاره آمريكاي جنوبي  -4     قاره آمريكاي شمالي     -3      قاره اروپا       -2           قاره آسيا    -1

 اقيانوس منجمد شمالي – 10اقيانوس اطلس     -9اقيانوس منجمد جنوبي         -8اقيانوس هند        -7اقيانوس  آرام         -6

 نصف النهار مبدأ  -12خط  استوا             -11

 94-95عليرضا اسماعيلي                                                                                                             

1 

2 
3

  
 

4 

1 

5
   

4 

8 

3 

6 

2 

9 

7 

10
 

11
 

12
 


