


 

 

 ( 1 )  کذاهیک اص هطالة صیش صحیح ٍ کذاهیک غلط است؟  

 □  ؽ        □ص                                                     .هْوتریي لبًَى ّر وشَر،لبًَى اسبسی آى وشَر است-1

 □         ؽ □      ص                                               .  ویلَهتر هربغ هسبحت دارد195/648/1وشَر ایراى -2

       □  ؽ     □    ص                      .داهٌِ ّبی جٌَبی رشتِ وَُ البرز،هرطَة تر از داهٌِ ّبی شوبلی آى است-3

   □ؽ         □    ص                                                             .وشَر ایراى در هروس لبرُ آسیب ٍالغ شذُ است- 4
            

 (2. )هشخص ًواییذ (  ×  )گضیٌِ صحیح سا تا عالهت ضشتذس

لبًَى اسبسی جوَْری اسالهی ایراى،چٌذ اصل دارد؟ - 5

 □ 117(                           د□  157(                   ج□ 177(                     ة□   175(الف

اًتخبببت هجلس شَرای اسالهی چٌذ سبل یىببر صَرت هی گیرد؟ -6

 □    6(                               د□   5(                  ج□    3(                           ة□ 4(الف

. است.................. داشتي شٌبسٌبهِ یىی از حمَق افراد در - 7

 □وشَر (                       د□ جبهؼِ (             ج□هذرسِ (               ة□خبًَادُ  (  الف

در وذام ًبحیِ آة ٍ َّایی ایراى، حبلت شرجی بِ ٍجَد هی آیذ؟ - 8

 □هؼتذل ٍ ًیوِ خشه وَّستبًی (  ة                      □هؼتذل ٍ هرطَة خسری (الف

 □گرم ٍ خشه داخلی  (                  د □گرم ٍ هرطَة سَاحل جٌَة (ج

 (2). جوالت صیش سا تا کلوات هٌاسة کاهل ًواییذ

. هی گَیٌذ....................... برای ادارُ وشَر، آى را بِ بخش ّبیی تمسین وردُ اًذ وِ بِ آى - 

. هی گَیٌذ...................... بِ تصَیری افمی از سطح زهیي وِ بِ ًسبت هَرد ًیبز وَچه شذُ است- 10

فؼبلیت  ..................................در وشَر هب هَ سسبت هختلفی برای بیوِ بِ ٍجَد آهذُ است وِ ّوِ آًْب زیر ًظر- 11

. هی وٌٌذ

.ًبم دارد................. ....ابسار ٍ تجْیساتی وِ اًسبى برای تبذیل هٌببغ طبیؼی بِ وبال از آًْب استفبدُ هیىٌذ- 12

 .  تِ سَاالت صیش پاسخ هٌاسة دّیذ

 /.(5)  . ّوذردی یؼٌی چِ؟- 13

 

 /.(5) اػضبی شَرای ًگْببى چٌذ ًفرًذ؟  – 14

  

  ( 1 ). خَد در هذرسِ را بٌَیسیذ (ٍظبیف)دٍ هَرد از هسئَلیت ّبی - 15
 

 :ًام ًٍام  خاًَادگي  

 

 هطالعات اجتواعي :اهتحاى   اول :ًَتت  

  دقیقِ 50:   ٍقت  :  تعذاد  صفحِ  ًام کالس هفتم: کالس  

 : تاسیخ  :   تعذاد سَال   :شواسُ سدیف 



 

 

 (1).دٍ دشت ٍسیغ ایراى را ًبم ببریذ- 16
 

 (1). دالیل بِ ٍجَد آهذى لَاًیي ٍ همررات در جبهؼِ را بٌَیسیذ- 17

 

 (1).  هصرف گرایی را تؼریف وٌیذ- 18

 

 (1 ).دٍ هَرد از هٌبطك حفبظت شذُ وشَرهبى را ًبم ببریذ- 19

 

 (1).  را تؼریف وٌیذ (زیست بَم)زیستگبُ- 20

 

 (1).دٍ هَرد از وبرّبیی وِ شوب برای حفبظت از هحیط زیست هیتَاًیذ اًجبم دّیذ را  رور وٌیذ-21

 

( 5/1 )سِ هَرد. ػَاهل الزم برای تَلیذ را ًبم ببریذ-22

(5/1. )رکش شذُ سا داخل پشاًتض تٌَیسیذ (قاًَى_اجتواعي_هزّثي ٍ اخالقي)ًَع ّش یک اص هقشسات-23  

(.......................................)ایستبدى در صف اتَبَس ٍ یب ًبًَایی:الف  

(...........................................)داشتي صالحیت ٍ هذرن پسشىی برای درهبى بیوبراى:ة  

(...................................)ٍارد ًشذى بِ ًوبزخبًِ ٍ هسجذ بب وفش:ج  
 

(2). ساتطِ تیي گضیٌِ ّا سا پیذا کٌیذ ٍ تا خطي تِ یکذیگش ٍصل ًواییذ-24  

 وَُ ّبی آررببیجبى                                                سبالى      

 رشتِ وَُ البرز                                                       زردوَُ    

 رشتِ وَُ زاگرس                                                  تَچبل   

 وَُ ّبی بلٌذ ٍ پراوٌذُ هروسی                            شیروَُ

(2) (یک هَسد اضافِ است).تا تَجِ تِ هطالة رکش شذُ کلوات هٌاسة سا اًتخاب ٍ دس جای هٌاسة داخل پشاًتض تٌَیسیذ-25  
 

ساصهاى حفاظت هحیط صیست_هَسسِ استاًذاسد_ّالل احوش_شْشداسی_ هَسسِ تیوِ  

  ).............................(                   تأییذ ویفیت وبالّبی تَلیذ شذُ:الف

(....................................)جبراى زیبى ّبی هبلی ٍ جبًی : ة  

(............................................)ووه بِ هردم در زهبى ٍلَع حَادث طبیؼی یب جٌگ ّب  :ج  

  (......................................)ایجبد فضبی سبس ٍ وبشتي درخت ٍ ًْبل در هىبى ّبی هختلف شْر  :د
 

.    خذایا هشا تِ چیضّایي کِ دادُ ای آگاُ ٍ ساضي گشداى تا چیضّایي کِ ًذاسم آساهشن سا تِ ّن ًشیضد  

هَفق ٍسشتلٌذ تاشیذ  


