


 

 

 

 

 

 

 
 

 نمره به عدد:                نمره به حروف:           نمره تجدید نظر به عدد:             نمره به حروف:          
 محل مهر و امضاء مدیر

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

ف
ردی

 

بارم سؤاالت
 

 لطفا جاهای خالی را با کلمه یا عبارت صحیح کامل کنید. 1

 داشته باشند. ………………شود، افراد حقوقی بر مبنای  . تبعه یک کشور بودن موجب می1

 انسان است. ………………ها حق دارند که یاد بگیرند راه زندگی خود را انتخاب کنند، این جزء حقوق  . انسان2

 برقرار باشد. …………وجود دارد و این دو به منزله دو کفه ترازو هستند که باید بین آنها  ……………هر حق. همراه با 3

 را بر عهده دارد. ………………. مجلس شورای اسالمی وظیفه تهیه و تصویب قوانین 4

 کنند. است که مردم برای حفظ نظم آن را پذیرفته و رعایت می ………………. ایستادن در صف اتوبوس یا نانوایی 5

 ی مثبت یا آری دادند.أگذاشته شد و مردم به آن ر ………………به  1358. قانون اساسی در آذر ماه 6

 کنند. انتخاب می ………………. نمایندگان مجلس شورای اسالمی پس از انتخاب شدن، از بین خود فردی را به عنوان 7

 است. ………………گر و  بین بیمه……………… . بیمه یک8

 کنند.   فعالیت می ………………. کلیه موسسات بیمه زیر نظر 9

 شود. نامیده می ……………… کند ای که افراد را در مقابل حوادث پیش آمده بیمه می . موسسه10

 جمعیت داشته است. ………………، 1390. ایران در سال 11

 است. ……………… ایران کشیده شده است و جهت آن ………………. رشته کوه زاگرس در سمت 12

 قاره آسیا واقع شده است. ………………. ایران در سمت 13

 دهند. و با رنگ آبی نشان می ………………. میزان بارش یک ناحیه را با نمودار 14

 ها خشک است. ه از سال باران دارد، در تابستانما 9با آنکه تقریبا  ………………. ناحیه 15

کشیده  ………………دریای عمان از جلگه خوزستان تا  های خلیج فارس و . ناحیه گرم و شرجی سواحل جنوب در کناره16

 شده است.

 بوده است. ………………ها شده  ترین عاملی که موجب از بین رفتن یا در معرض خطر قرار گرفتن برخی از گونه . مهم17
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 فرماید؟ خداوند درباره گرامی بودن مقام انسان در قرآن چه می 2
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 4از 1ی  صفحه

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

 هفتم مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 3 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 

 سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 مطالعات اجتماعینام درس: 

  نام دبیر:

  امتحان:  تاریخ

   ساعت امتحان:

 دقیقه 90مدت امتحان : 



 

 

 

ف
ردی

 
بارم سؤاالتی  ادامه

 

 مسئولیت را تعریف کنید و دو مورد از مسئولیت های فرد در رابطه با اعضای جامعه را بنویسید؟ 3

 

 

1 

 قانون را تعریف کنید؟ 4
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 قوه مقننه از چند بخش تشکیل شده است؟ نام ببرید. 5
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 دو وظیفه مهم شورای نگهبان را به طور کامل بنویسید؟ 6

 

 

 

1 

 تعریف کنید و دو مورد از وظایف هالل احمر در زمان حوادث را بنویسید؟همدلی را  7

 

 

 

1 

 چرا بیمه به وجود آمده است؟ 8

 

 

 

1 

 منظور از بیمه وسایل نقلیه موتوری چیست؟ توضیح دهید. 9
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 سرمایه چیست؟ توضیح دهید و برای آن یک مثال بزنید. 10
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 4از 2ی  صفحه



 

 

ف
ردی

 
بارم سؤاالتی  ادامه

 

 شود را نام ببرید؟ سه مورد از کارهایی که برای رعایت حقوق مصرف کننده انجام می 11
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 استاندارد یعنی چه؟ با ذکر مثال توضیح دهید. 12

 

 

 

 

1 

 مصرف گرایی چیست؟ 13
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 مقیاس خطی را تعریف کنید؟ 14
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 ها کدامند؟ های آتشفشانی این کوه اند؟ قله ایران قرار گرفتههای آذربایجان در کدام سمت  کوه 15
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 منظور از کوهپایه چیست؟ توضیح دهید. 16
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 4از 3ی  صفحه



 

 نمره 20جمع بارم : 
 

ف
ردی

 
بارم سؤاالتی  ادامه

 

 چهار ناحیه آب و هوایی ایران را نام ببرید؟ 17

 

 

 

1 

 کنند؟ گیری می آب و هوای یک محل را چگونه اندازه 18

 

 

 

5/0 

 منطقه حفاظت شده را تعریف کنید و یکی از مناطق حفاظت شده کشورمان را نام ببرید؟ 19
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 لطفا گزینه صحیح را مشخص نمایید. 20

 . انسان از چه طریقی خواسته ها و نیازهای خود را رفع می کند ؟1

 د. توزیع                   ج. سرمایه                   ب. تولید                   الف. بازار مصرف    

 

 شود؟ های طبیعی محسوب می . کدام یک جزء ویژگی2

 د. زبان              ج. موقعیت جغرافیایی          ب. آثار تاریخی                الف. تعداد جمعیت    

 

 . میزان برف و باران در کدام قسمت زاگرس کمتر است؟3

          د. غرب                ج. شرق                ب. شمال                الف. جنوب   

        

 . کدام یک از موارد زیر، زمین های حاصلخیز و مناسبی برای کشاورزی هستند؟4

                 ها جلگه د.                ها ج. کوه            ها ب. کوهپایه               الف. مراتع    

 

 ها هوا بسیار گرم است. ایران، اختالف دمای شب و روز زیاد است و تابستان ……………. در ناحیه 6

 ب. معتدل کوهستانی                   الف. ساحلی جنوب    

 د. معتدل و مرطوب خزری                      ج. خشک داخلی    
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 4از 4ی  صفحه



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

                    قوانین آن کشور. 1 1

                                   . حقوق طبیعی2

 ها و تکالیف، تعادل . مسئولیت3

                                  . عادی4

                                 . قاعده اجتماعی5

 پرسی . همه6

                         . رئیس مجلس7

              گذار قرارداد، بیمه شونده یا بیمه. 8

 . بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران9

                               گر . بیمه10

                               میلیون نفر 75. 11

 جنوب شرقی - . غرب، شمال غربی12

              . جنوب غربی قاره آسیا13

                                            . ستونی14

 . ناحیه معتدل و نیمه خشک کوهستانی15

                           . بندر چابهار16

 فعالیت های نادرست انسان ها. 17

 ما فرزندان آدم را بسیار گرامی داشتیم و آنها را بر بسیاری از مخلوقات دیگر برتری بخشیدیم. 2

 رود که آنها را انجام دهیم. که هر یک از ما بر عهده داریم و انتظار میمسئولیت یعنی وظایفی  3

 ام طوری رفتار کنم که همسایگان آزرده نشوند. در محل زندگی

 من در برابر خون شهیدان مسئول هستم.

 ... من وظیفه دارم برای پیشرفت و آبادانی کشورم تالش کنم و

 گیرد. الحیت مثل مجلس تصویب شود، نام قانون به خود میگاه مقررات به وسیله یک نهاد دارای صهر 4

 دو بخش. مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان 5

دهالد و اگالر قالوانین     کند با قانون اساسی و اصول و احکام دین اسالالم تطبیالق مالی    . این شورا همه مصوباتی را که مجلس تصویب می1 6

 گرداند تا اصالح شود. می کند یا دوباره به مجلس بر داشت، آنها را رد می تصویب شده با قانون اساسی و احکام دین مغایرت

کند و پس از بررسی و تایید صالحیت نامزدهای انتخابات به آنها اجالازه   شود نظارت می . این شورا بر انتخاباتی که در کشور برگزار می2

 دهد. انتخاب شدن می

 دچار حادثه شده بگذاریم و احساس و شرایط او را درک کنیم.همدلی یعنی اینکه خود را به جای فردی که  7

های اولیه به مجروحان و انتقال آنان به بیمارسالتان، برپالا کالردن چادرهالای اسالکان       رساندن کمک وظایف هالل احمر در زمان حوادث:

 آوری غذا، پوشاک، دارو و... برای حادثه دیدگان   دیدگان، جمع برای آسیب

ن است روزهایی پیش بیاید که بیمار، از کار افتاده، بیکار و یا بازنشسته شود. همچنین ممکن اسالت در اثالر حالوادثی    برای هر فرد ممک 8

هالای   ... جان و مال افراد به خطر بیفتد. اگر فرد برای چنین روزهایی فکر نکرده باشد با مشکالت و خسارت سوزی و مانند تصادف، آتش

 های مالی و جانی به وجود آمده است. برای جبران زیانشود. موسسه بیمه  زیادی روبرو می

طبق قانون، همه دارندگان وسایل نقلیه موتوری، باید سالیانه خودروی خود را برای حوادث جانی و مالی ناشی از تصادف بیمه کنند تالا   9

 بیمه استفاده کنند. های های درمانی یا خسارت به اتومبیل، از کمک در هنگام وقوع حوادث، بتوانند برای هزینه

 

 سال تحصيلی  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کليد

 مطالعات اجتماعی هفتمنام درس: 

 نام دبير: 

  تاریخ امتحان:

  ساعت امتحان:

 دقیقه 90مدت امتحان: 



 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیحی  ادامه ردیف

استفاده و آنها را به کاال تبدیل کند به ابزار و تجهیزاتی نیاز دارد. این تجهیزات سرمایه نام دارد. مانند انسان برای آنکه از منابع طبیعی  10

 گیرد. آالت، ابزار کار، زمین یا ساختمانی که تولید در آنها صورت می منابع مالی، ماشین

                . قوانین و مقررات1 11

            . برچسب مشخصات کاال2

 استاندارد .3

ها و معیارهایی را برای تولیالد   ای است انگلیسی به معنی نمونه قابل قبول. تولید کننده هر کاالیی باید یک سری ویژگی استاندارد کلمه 12

 اند.های مجاز به حدی باشد که به بدن آسیبی نرس یک کاال رعایت کند. مثال در یک ماده خوراکی استاندارد باید مواد افزودنی یا رنگ

 مصرف گرایی یعنی اینکه بدون داشتن نیاز واقعی بخواهیم برای تفریح یا خودنمایی و چشم و همچنین با دیگران کاالهایی را بخریم. 13

هالا را روی   تالوان فاصالله واقعالی مکالان     گویند و با استفاده از آن می شود که به آن مقیاس خطی می در زیر هر نقشه، خطی مشاهده می 14

 محاسبه کرد.زمین 

 های آتشفشانی آن سهند و سبالن است. اند. قله های آذربایجان در شمال غربی ایران قرار گرفته کوه 15

 شود. ها مربوط می ها و از سوی دیگر به دشت هایی که از یک سو به کوه کوهپایه یعنی زمین 16

          . معتدل و مرطوب خزری1 17

 . معتدل و نیمه خشک کوهستانی2

                . گرم و خشک داخلی3

 . گرم و شرجی سواحل جنوب4

توان پی بالرد کاله آب و    گیری میزان دما و بارش یک مکان، در طی ماه و سال می ترین عناصر آب و هوا، دما و بارش است. با اندازه مهم 18

 هوای آنجا چگونه است.

نجا حفظ و تکثیر نسل جالانوران یالا گیاهالان اهمیالت خاصالی دارد، باله عنالوان        سازمان محیط زیست، برخی از مناطق کشور را که در آ 19

هالای حالرا در خلالیج فالارس،      کند که ممکن است جنگل یا مرتع یا دست و کوهستان باشد. مانند جنگل منطقه حفاظت شده اعالم می

 دشت ارژن در فارس و اشترانکوه در لرستان.

                     . گزینه ب. یعنی تولید صحیح است.1 20

 گزینه ج. یعنی موقعیت جغرافیایی صحیح است.. 2

 . گزینه الف. یعنی جنوب صحیح است.3

 ها صحیح است. . گزینه د. یعنی جلگه4

 .. یعنی ناحیه خشک داخلی صحیح است. گزینه ج5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح:  نمره20جمع بارم :
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