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 نام دبیر:                      تاریخ و امضاء: نام دبیر:                                    تاریخ و امضاء:

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
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 گزینه صحیح را انتخاب کنید.

 . دارد قرار ایران قسمت کدام در شرجی گرم وهوای آب( 1

 کوهستانی نواحی د(               لوت دشتج(  جنوبی                 سواحلب(             شمالالف( 

 ؟است مورد کدام به مربوط " کنممی تالش کشورم آبادانی و پیشرفت برای هموطنانم همراه به ن( م2

 مدرسه به نسبت من مسئولیت (ب                       خداوند به نسبت من مسئولیت (الف

 خانواده به نسبت من مسئولیت (د                            جامعه به نسبت من مسئولیت (ج

  شوند؟می تقسیم گروه چند به اقتصادی مشاغل کلی طوربه  (3

 کشاورزی،صنعتی،خدمات(د     تولیدی صنعتی، خدمات،(ج      صنعتی کشاورزی، تولیدی،(ب      خدمات تولیدی، کشاورزی،(الف

 شود؟نمی محسوب سرمایه زیر، موارد از یک کدام( 4

 معادن (د                        ساختمان یا زمین (ج                     کار ابزار (ب    آالت              ماشین (الف

 ؟ ندارد قرار ایران شرقی جنوب و مرکز در قله کدام( 5

 بینالود (د              تفتان (ج                  هزار (ب                کوه شیر (الف

 جهت رشته کوه زاگرس چگونه است؟( 6

 غربد.            یبه جنوب شرق یشمال شرق (ج       یشرق به جنوب غرب (ب        یبه شمال غرب یجنوب شرق (الف

 است؟ رانیا زمانیاز نقاط مرتفع کشور عز کیکدام  انگریب ریز ۀجمل( 7

 «کندیکشور جدا م یهای داخلخزر را از قسمت اییدر وارییواقع است و مانند د رانیدر شمال ا»

 جانیهای آذرباالف( کوه         ب( رشته کوه البرز             ( رشته کوه زاگرس ب         ( کوه های خراسان الف
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 ؟دیطرح کن ییایسوال جغراف کیشهر خود  یعیو طب یهای انسانیژگیبرای هر مورد از و

 :یعیطب یژگیو الف( – تهرانمن  شهر

 :یانسان یژگیو ب(

7/0 

 مورد دو کنید؟ کمک زباله بازیافت به توانید می چگونه شما 3
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 57/0 کنید؟ تعریف را ستانا 4

5 

 برده و مثال بزنید. نام را آن انواع از مورد . دو کنید تعریف را بیمه

 

 

 

1 

6 
 دارد؟  یاجهیچه نت گرایی یعنی چه؟مصرف
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  3از 1صفحه ی 

 نام و نام خانوادگی: ..........................

 هفتم مقطع و رشته:

 نام پدر: ...........................................

 ...............................شماره داوطلب: 

 صفحه 3 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 

 سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 : مطالعات اجتماعینام درس

   نام دبیر:

  امتحان:  تاریخ

   ساعت امتحان:

 دقیقه 54مدت امتحان : 
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 مورد از وظایف شهرداری را بنویسید؟ 3ای است و شهرداری چگونه موسسه

 

 

 

 

1 

8 

 هایی است به طور کامل توضیح دهید؟قوه مققنه را تعریف کرده و شامل چه بخش
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 هستند؟ زیر تصویر بنویسید. چیزی چه نماد زیر هایعالمت از یک هر

                                                                      
                 .................................          ...............................             ..........................          ....................................... 

1 

11 
 های مناطق نیمه خشک کوهستانی را نام ببرید؟دومورد از ویژگی
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 چیست؟ البرز جنوبی و شمالی هایدامنه تفاوت 11
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 ی ساحلی جنوب ایران، جز ء نواحی خشک است؟ چرا ناحیه
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 تکمیل کنید.

 :اخبار نیدر روزنامه خوانده است. او پس از خواندن ا رانیاز شهرهای ا یکیاخبار مربوط به زلزله را در  لیسه(1

 شد. ) ................................. ( نیغمگ اری( خود را به جای مردم آن شهر گذاشت و بسالف

 .......................... (.... )داد لیها تحوآوری کمکجمع گاهیکرده بود، به پا هیزدگان تهرا که مادرش برای اهدا به زلزله ییها( پتو و لباسب

 نیهم به کند. مهیطبق قانون خودروی خود را ب دیداند که با یاست. او م دهیخر دیخودروی پرا کی آقای حیدری( 2

از آشنا شدن با  پس مهیب ۀکرد. او در مؤسس مهیدانا مراجعه کرد و خودروی خود را ب ۀمیب ۀمنظور او امروز به مؤسس

 .کرد مهیخود را هم در برابر آتش سوزی و سرقت ب ۀبه طور داوطلبانه خان مهیانواع ب دیفوا

 . دیرا مشخص کن ریتوجه به متن موارد ز با

 گر: ............................................ مهیب د( شونده: ......................................... مهیبج( 

 خانه: .................................... مهینوع به( : .................................. نیماش ۀمیب نوعر( 

 ( جای خالی را تکمیل کنید.3

 ............................... و ............................................ است. ییعناصر آب و هوا نیمهمترف( 

 مختلف، ........................... دارند. یدر نقش ها افرادو( 
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 11محصول  دیتول کارگاه و نیفرش دستباف راه اندازی نموده است. او برای راه اندازی ا دیکارگاه تول کیآقای احمدی 

 کرده است. هیته زیو ... ن یچیق ،یدار قال ،یشمیمقداری نخ ابر نیاستخدام کرده است. او همچن بافنده

 .دیمثال بزن کیو سپس با توجه به متن برای هر عامل  دیرا نام ببر دیعوامل تول ابتدا

 .........................................( ....................................... مثال از متن: الف

 ( ......................................... مثال از متن: .........................................ب

 ( ......................................... مثال از متن: .........................................ج
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  3از 2صفحه ی 



 

 

 نمره 21جمع بارم : 

15 
 توان نمود؟ یشود؟ و چه استفاده ای از آن م یبه کجا گفته م هیکوهپا
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شهر  نیهای ا یژگیبه و راجع کتاب کیبرای آشنا شدن با شهر سمنان  عطادر شهر سمنان ساکن شده اند.  یو خانوده اش به تازگ عطا

کمک  طاعشهر اشاره شده است. به  نیا یو انسان یعیطب های یژگیکتاب به و نیاز کتابخانه به امانت گرفته و مطالعه نموده است. در ا

 ؟یانسان یژگیو ایشهر سمنان است  یعیطب یژگیو مربوط به ریهر کدام از جمالت ز دیسیو بنو دیکن

 است. ) .......................................( رانیاز شهرهای معروف ا یکیدارد و  تینفر جمع 150000شهر حدود  نی( االف

 ( رشته کوه های البرز در شمال استان سمنان قرار دارد. ) .......................................(ب

 است. ) .......................................( یها نمک نیبارد و اغلب زم یم یشهر باران کم نی( در اج

 شهر است. ) .......................................( نیهای ا یدنیجامع و دروازة ارك و بازار سمنان از د( مسجد د

1 

17 

 کنند؟ یم یزندگ ییآب و هوا هیدر کدام ناح ریهر کدام از افراد ز دیسیبا توجه به متن داده شده بنو

است. تابستان ها و  رانیا ییآب و هوا هیناح نیخزر قرار دارد و مرطوب تر اییکند در کنار در یم ی( شهری که محمد در آن زندگالف

 زمستان های معتدل دارد. ) .........................................(

دارد. )  میمال های گرم و زمستان اریفارس قرار دارد. تابستان های بس جیکند در کناره های خل یم ی( شهری که صبا در آن زندگب

).............................................. 
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18 
 د؟یکن فیبوم را تعرستیز

 

 

7/0 

 57/0 مورد. 3 کدامند؟ البرز کوه رشته مهم های قله 19

21 

 کنند؟ یکی را به اختیار توضیح دهید؟ می استفاده محیط شناخت برای وسایلی و ابزار چه از دانان جغرافی
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 یکی را به دلخواه توضیح دهید؟ ببرید؟ نام را کننده مصرف حقوق از مورد سه

 

 

 

 

1 

22 

 باشد. یجزءخدمات م کیجزءکاال وکدام  ر،یز یها وخواسته ها ازیاز ن کیکدام 

 به معلم دارم...........................   ازین (1

 وکفش  دارم................... فیبه ک ازی(ن5

 به لباس گرم دارم.......................... ازین (3

 دارم............................. یبه سلمان ازین (4

 

1 

 3از 3صفحه ی 



 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 ( الف6( د(  5( د 4د  (3( ج 2ب (1 1

 الف( نوع زندگی جانوری تهران چگونه است؟  ب( زبان مردم تهران چگونه است؟ 2

 کنیم. ما در خانه یا مدرسه زباله های قابل بازیافت را با بقیه مخلوط نمی 3

 گویند می استان آن به که اند کرده تقسیم هایی بخش به را آن ، کشور بهتر ی اداره برای 4

5 
 کند در قبال دریافت حقّ بیمه ازبیمه یك قرارداد بین بیمه گر و بیمه شونده )بیمه گذار( است . موسسه بیمه گر تعهد می

 اختیاری )بیمه بدنه -2اجباری) بیمه شخص ثالث اتومبیل(  -1بیمه شونده خسارت های ناشی از حوادث معینی را جبران کند

 اتومبیل(

6 
. ا بخریمایی رکااله دیگران بدون داشتن نیاز واقعی بخواهیم برای تفریح یا خود نمایی و چشم همچشمی بامصرف گرایی یعنی اینكه 

 نتیجه مصرف گرایی اسراف است.

7 

 .شهرداری موسسه ای است که برای اداره ی بهتر شهر به وجود آمده و خدماتی به ساکنان شهر ارائه می کند

ایجاد فضای سبز و  -2ها ، پل ها ، تونل ها و پیاده روها برای رفت و آمد بهتر شهرنشینان  احداث و تعمیر یا آسفالت خیابان -1

نظافت کوچه ها و خیابان ها و جمع  -3کاشتن درخت و نهال در مكان های مختلف شهر و احداث بوستان و زمین بازی کودکان 

نظارت بر  6-اها و خانه های سالمت برای اوقات فراغت مردمایجاد فرهنگ سر -5نظارت بر ساخت و سازها  -4آوری و دفع زباله ها 

 حمل و نقل عمومی )اتوبوس ، تاکسی ، مترو ( برای رفت و آمد مردم .

8 

مجلس  -1عهده دارد . و از دو بخش تشكیل شده :  بهرا در چارچوب قانون اساسی  قوه ی مقنّنه تهیه و تصویب قوانین عادی کشور

تهیه و تصویب می  مجلس شورای اسالمی نمایندگان منتخب مردم هستند که قوانین عادی را. نگهبان شورای -2شورای اسالمی 

شورای نگهبان چند نفر عضو دارد و . آنها برای یك دوره ی چهار ساله از سوی مردم مناطق مختلف کشور ما انتخاب می شوند. کنند

رهبر جمهوری اسالمی انتخاب می شوند  نفر فقیه که از سوی 6. نفر است 12اعضای آن چگونه انتخاب می شوند ؟ این شورا مرکب از 

این شورا همه ی قوانینی را که در مجلس تصویب می کند با  .نفر حقوقدان که از طرف قوه ی قضاییه به مجلس معرفی می شوند 6و 

انون اساسی و اصول و احكام دین مغایرت اسالم تطبیق می دهد و اگر قوانین تصویب شده با ق قانون اساسی و اصول و احكام دین

این شورا بر انتخاباتی که در کشور برگزار می شود مانند  -2برمی گرداند تا اصالح شود .  داشت آنها را رد می کند یا دوباره به مجلس

خابات به آنها اجازه نظارت می کند و پس از بررسی وتأیید صالحیت نامزدهای انت انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسالمی

 ی انتخاب شدن می دهد .

 مقیاس خطی -بیمه مرکزی -هالل احمر -از راست. استاندارد 9

 ماه از سال بارش و  در تابستان ها خشك 9ها سرد و تابستان های معتدل، زمستان 11

11 
فراوان می بارد . این دامنه ها پوشیده از جنگل های انبوه قرار دارد ، برف و باران  در دامنه های شمالی رشته کوه البرز که رو به دریا

فقط در فصل زمستان برف و باران دریافت می کند و در نتیجه پوشش  است . به عكس دامنه های جنوبی البرز بدون رطوبت مانده و

 گیاهی کمتری دارند .

12 
وجود دریا و تبخیر آب های آن نم هوا زیاد است ، حالت شرجی به دلیل  زیرا میزان بارندگی در این ناحیه بسیار کم است . اما چون به

 وجود می آید .

 الف( همدلی ب( همیاری ج( آقای حیدری د( بیمه دانا ر( اجباری  ه( اختیاری ف( دما و بارش  و( مسئولیت های مختلف 13

 طبیعی: نخ ابریشمیبافنده    ب( سرمایه: دار قالی    ج( منابع  11الف( نیروی انسانی :  14

 چرای دام.. شودمی مربوط ها دشت به دیگر سوی از و ها کوه به یكسو از که هایی زمین یعنی 15

 
 سال تحصیلي  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید

 مطالعات اجتماعينام درس: 

 نام دبیر: 

  تاریخ امتحان:

  ساعت امتحان:

 دقیقه 01مدت امتحان: 



 

 

 الف( انسانی ب( طبیعی ج( طبیعی( د( طبیعی 16

 ناحیه گرم و شرجی سواحل جنوبیب(       الف( ناحیه معتدل و مرطوب خزری 17

 گویند)زیست بوم ( می مجموعه ای از گیاهان و جانوران خاص زندگی می کنند زیستگاهبه منطقه ی بزرگی که در آن  18

 . کوه علم – توچال – دماوند 19

21 
 . اینترنت و رایانه - جغرافیایی های نامه فرهنگ و ها کتاب – جغرافیایی های عكس – جغرافیایی کره –نقشه 

 نیاز کوچك شده است نقشه ، تصویری از سطح زمین است که به نسبت مورد

21 
 میدنی و آرایشی واشخوردنی و آ مواد در کسی اگر قانون طبق – 1استاندارد . -3برچسب مشخصات کاال  -2قوانین و مقررات  -1

 -2بهداشتی رنگهاو مواد تقلبی به کار ببرد ، حتی اگر به مصرف کننده آسیبی نرسیده باشد سازنده ی آن به زندان محكوم می شود 

 .تواند بدون گرفتن مجوز ، کارگاه تولید مواد غذایی یا سایر کاالها تأسیس کند نمی کسی

 ( خدمات4( کاال  3( کاال 2خدمات (1 22

 امضاء:     نام و نام خانوادگی مصحح : نمره22جمع بارم :
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