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    96 01تاریخ امتحان :                              اداره آموزش و پرورش منطقه تبادکان                              نام ونام خانوادگی:                
 دقیقه 61مدت امتحان:                      (01واحد)امام ضا دوره اولدبیرستان دخترانه  :                         نام دبیر      :      شماره کالس 

 18تعدادسوال:  1تعدادصفحات:                        سواالت امتحان تعلیمات اجتماعی پایه هفتم                                    طراح سوال :خانم تقوایی
 

 
 بارم                                                                                      صحیح یا غلط بودن عبارات را مشخص کنید. الف(

 5/0                                                          ص      غ            نی به وجود آمده است.    زیانهای جاجبران بیمه فقط برای  -1

 5/0                                                           ص        غ             وق تولیدکننده محسوب می شود.یکی ازقوانین وحق برچسب کاال -2

 5/0                                         غ  ی باشد.        ص         مخانواده در حقوق ما تحصیل،ازاز  وحق برخورداری باسواد شدن -3

 
 مشخص کنید. زدن عالمت     گزینه صحیح را باب(  

 مهمترین حق انسانها کدام یک از موارد زیر است؟ -1  

 5/0حق داشتن امنیت                 ج( حق بر خورداری از تحصیل        د( حق حیات یا زندگی       ب(   خانواده       الف( حق داشتن 

 

 کدام یک از قله های زیر در رشته کوه آذربایجان قرار دارد؟  -2

 5/0                                           کوه                ب( بینالود              ج( سهند              د( شیرکوه                   دالف( زر  

 

 ؟ وسایل وابزارهای جغرافیایی،شکل واقعی کره زمین را نشان می دهدکدام یک از -3

 5/0                                         فرهنگ نامه های جغرافیایید(          کره جغرافیاییج(         نقشه ب( عکس معمولی      الف(   

 

 مهم ترین عاملی که موجب از بین رفتن برخی گونه های جانوری می شود کدام است؟ -4

 5/0       های سمی اتومبیلهاگازد(     فعالیتهای نادرست انسانها  ج(فعالیتهای کارخانه ها      ب( بی رویه     صیدبیش ازحد والف( شکار

 

 ج( جاهای خالی را با عبارات صحیح کامل کنید.

 5/0                    است. .......محیط بان..بر عهده شده  حفاظت در یک منطقه ویاسیل وطغیان رودخانه ها گزارش شکارغیرقانونی -1

 5/0                                                                می باشد.گرم ومرطوب )شرجی(...ایران دارای آب و هوای  سواحل جنوب -2

 5/0                         .کرده ایم  ....همیاری.....   وقتی پس از درک احساس فرد حادثه دیده به کمک او می شتابیم، می گوییم با او -3

 5/0        اداره می شوند.                  ...استاندار..به نام استان تقسیم کرده اند که توسط برای اداره بهتر کشور،آن را به بخش هایی -4

 5/0                                       ساله از سوی مردم انتخاب می شوند...چهار....نمایندگان مجلس شورای اسالمی برای یک دوره  -5

 واالت زیر پاسخ کوتاه بدهید.د( به س   

 5/0    ی              بارش نمودارستون -ینمودارخطدما  ( را به چه صورت نشان می دهند؟دما و بارشمهم ترین عناصر آب و هوا)  -1

                         ضایع -)از بین رفتن امنیت نظمیهرج ومرج وبی  ایجادچه مشکلی را به دنبال دارد؟ مقررات و قوانین در جامعه  عدم رعایت  -1  

 5/0                                                                                                                                        (افراد شدن حقوق



 

 

 5/0                                          خرید الکترونیکی    -اعتباری خریدخرید با کارت از شیوه های خرید را نام ببرید. یک مورد  -3

 

 1                                                               این عالمت ها که بر روی بسته بندی برخی کاالها وجود دارد نشانه چیست؟ -4  

 ................استاندارد.............             بازیافت.. 
  

 5/0                      بین دریای خزر و رشته کوههای البرز؟ناحیه معتدل و مرطوب خزری در کجاواقع شده است -5 

 

 5/0                                                                       دفن کردن )سوزاندن(مورد از روش های دفع زباله را نام ببرید. یک -6 

 

 5/1                                                                                                          های مربوط را به هم وصل کنید. گزینه -7 

 شهرداری               رداخت خسارات ناشی از آتش سوزی               پ   

 بیمه                      کشورههاستی بین تالش برای ایجاد صلح ودو   

   هالل احمر                               آسفالت خیابانها                           

 
 پاسخ کامل دهید. ره( به سواالت زی

 
 1       به دلیل مقام انسانی شایستگی داشتن آن را دارند حق می گویند.                                 آنچه را که انسانها حق چیست؟ -1

 

دوست        –محبت  -آرامش -احترام وادب (مورد1؟)برخوردار است  یآقای احمدی دارای دو فرزند است،او در خانواده از چه حقوق -2

 1                                                                                                                                                    داشتن 

 

 
نقشه تصویر افقی ازسطح زمین است که به نسبت مورد نیاز ما کوچک شده          یک نمونه نام ببرید. نقشه چیست؟ -3
 1                                                                آب وهوا -تقسیمات کشوری -گردشگری -نقشه راهها .اشدب

     با اختراع وسایل حمل ونقل کمک رسانی مورد(2امروزه شیوه های همدردی و همدلی نسبت به گذشته چه تغییراتی کرده است؟) -4

 1      .انجام می گیردانی با نظم بیشتری سکمک ر جدید، یجاد موسساتابا -ارتباطی خبر رسانی سریعتربااختراع وسایل -سرعت بیشتر
         مجلس بااحکام ومصوباتتطبیق دادن قوانین -تایید صالحیت نامزدهای انتخاباتی ؟ضیح دهیدتوراوظایف شورای نگهبان یکی از -5

 1                                                                                                            دین اسالم وقانون اساسی
 

میزان               نیروی انسانی زیرا با تالش وکوشش بیشتر توانسته استتوضیح دهید. از همه مهم تر است؟ تولید عواملکدام یک از  -6 

 1                            تولیدرا افزایش دهد.                                                                                                          

 

فواید گیاهان و       -حق حیات -عالم آفرینشتفکر در لذت بردن از طبیعت و مورد(2)مهمترین دالیل حفاظت از زیستگاهها چیست؟ -7  

 1                                                                                                               زنجیره غذایی– جانوران

                                                                                                                                                     1                                                یعنی مصرف زیاد ازروی مد گرایی که به اسراف می انجامد.؟  یعنی چهمصرف گرایی  - 8  
 

 1            یست بوم می گویند.زبه منطقه بزرگی که گیاهان و جانوران خاصی زندگی می کنند زیستگاه یا  .زیستگاه را تعریف کنید -9 
                                                    

 موفق باشید                                                             


