
 

 سواالت امتحان درس:       مطالعات اجتماعی رشته:     مطالعات اجتماعی پایه:   هفتم

 نام ونام خانوادگی: 79/ 04تاریخ امتحان:    /  ساعت شروع: دقیقه04 مدت امتحان:

 دوره اول-نام آموزشگاه:  متوسطه دخترانه امام رضا)ع( تعداد صفحات:           شماره صندلی:

 ردیف سواالت بارم

 

5/0  

5/0  

 

5/0  

 

 الف صحیح یا غلط بودن عبار تهای زیر  را مشخص کنید.

 غ        ص            برخی زباله ها مانند باتری به دلیل داشتن مواد شیمیایی خطرناک اند.  -1

 غ        ص                     قوانین و مقررات استاندارد یک کاال با کاالی دیگر تفاوتی ندارد.-2 

 غ         ص    برای تولید هر محصولی نیروی کار باید دانش و مهارت الزم را داشته باشد.    -3

 

 

5/0  

 

 

5/0  

 

5/0  

 

 ب گزینه صحیح را انتخاب کنید.

 می شود؟  برای تهیه نقشه های جغرافیایی از چه عکس هایی استفاده -1

 د( عکس دیجیتالی             عکس هواییج(       ب(عکس ماهواره ای           الف( عکس معمولی 

 دانش اموزان داوطلب ایرانی برا ی کمک به اسیب دیدگان عضو کدام سازمان هستند؟-2 

 سازمان جوانان هالل احمر(د       سازمان صلیب سرخ(ج        سازمان هالل احمر (ب    سازمان آتش نشانی(الف 

  برای اداره بهتر کشور آن را به بخش هایی تقسیم کرده اند که به آن .......................می گویند؟-3  

 استاند(                  شهرستان (  ج                    روستا ب (                       شهر الف( 

5/0  

 

 رود درست انجام دهیم چه می گویند؟ نتظار می هریک از ما داریم و ابه وظایفی که -4

     همکارید(                        ج( حق                  مسئولیت ب(               تکالیف الف( 

 

5/0  

 

 ج کامل کنید.

 نباشد. ..........................قانونما تا جایی می توانیم حق خود را اعمال کنیم که مغایر با .......... -1 

5/0  

 

 .می باشد.  .......................معتدل و مرطوب خزری.دارای آب و هوای ....... نواحی کناردریای خزر-2

 

5/0  

 

دهید. پاسخ  د 

 گونه گیاهی0000؟ چند گونه گیاهی در ایران شناسایی شده است -1

5/0 به منطقه وسیع جغرافیایی که گیاهان و جانوران خاص خود داردکنید.زیستگاه را تعریف  -2      

5/0   خود را به جای فرد ی که دچار حادثه شده ، گذاشته و احساسات اورا درک کنیم همدلی را تعریف کنید. -3 

5/0 سوگندادای  نمایندگان مجلس شورای اسالمی بعد از انتخاب شدن و برای شروع کار چه می کنند؟  -4     

5/0 جنوب غربی آسیا ایران در کدام قسمت قاره آسیا قرار دارد؟ -5   

 

 

5/0   دفن می کنند -2می سوزانند    -1  دو مورد از روش های دفع زباله را نام ببرید. -6  



5/0  

 

 نوع حق را مشخص کنید.  -7

 ..............محیط زندگی و کشور برخورداری از امکانات بهداشتی......                          .................خانواده........داشتن نام مناسب

 

5/0   ساخت پارک، ایجاد فرهنگسرا و خانه سالمت ؟یکی از اقدامات شهرداری برای اوقات فراغت مردم  را بنویسید -8 

5/0 اندازه مورد نیاز کوچک شده است به تصویری از سطح زمین که به را تعریف کنید.نقشه  -0     

5/0 یله .شما به او پیشنهاد استفاده از کدام وساداب و رسوم مردم خراسان شمالی بنویسد. می خواهد مقاله ای با موضوع فرزانه -10  

 جغرافیایی را می دهید؟ فرهنگنامه جغرافیایی

 

 

مورد 2؟ کردندکمک  مردم  به کدام موسسات اجتماعی در هنگام زلزله کرمانشاه -11  1  

 هالل احمر،نیروی انتظامی،اورژانس،بسیج

 

1 

 

؟کسب حالل در چه صورتی امکان پذیر است -12   

 ازکم فروشی و گرانفروشی خود داری شود

 

نوع مقررات را مشخص کنید. -13 1  

............آداب و رسوم اجتماعی....بردن هدیه تولد.            .            (....حکومتی)قانون ...صبح. 8رگزاری آزمون در ساعت ب  

 

اختیاری(-نوع بیمه را مشخص کنید.)اجباری– 14  1  

.................اختیاری..............                                 بیمه آتش سوزی......اجباری.حوادث ناشی از کار.....  

 

مورد(2) تحت تاثیر چه چیزهایی قرار می گیرد؟یک فرد مصرف گرا -15  1  

 تبلیغات،چشم و هم چشمی، مد گرایی

 

افراد زیر چگونه انتخاب می شوند؟-16 1  

.........قوه قضائیه...............ان شورای نگهبان انحقوقد            .............نمایندگان مجلس خود از بین.. رئیس مجلس شورای اسالمی  

 

 

  است؟ (کشاورزی ، صنعت  یا خدمات)هریک از واحد های زیر نمایانگر فعالیت در کدام بخش  -17  1

 ..............صنعت........  هواپیما سازی......................                     کشاورزی..    پرورش  سفره ماهی 

 

 چرابرخی از دشت های ایران برای کشاورزی مناسب هستند؟ -18  1

 به علت وجود آب و هوای مناسب و خاک حاصلخیز

 

 

 نمره( 5/0)هر مورد .نام ببرید-10 2

معتدل و خشک کوهستانی ترین ناحیه آب و هوایی: سرد  

جنگل حرا  .:بهای خلیج فارسآمنطقه حفاظت شده در   

زاگرس .:رشته کوه غرب ایران  

قانون اساسی :مهم ترین قانون هر کشور  

باشید. همیشه موفق و پیروز  



 

 دخترم، همیشه شاد و پر انرژی باشید.


