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باسمه تعالی
دقیقه60زمان:1396-97تحصیلی ترم اول  سال امتحان مطالعات اجتماعی پایه هفتم  

نمره)2مشخص کنید.() غ(و نادرست را با )ص(جمالت درست را با -1
)ص(.آنها استهمه انسان ها حقّ حیات یا زندگی دارند که مهمترین حقّ -فال

)غ(       فر از اعضاي شوراي نگهبان را که فقیه هستند رئیس قوه قضائیه انتخاب می کند. شش ن-ب
)غ(.یعنی پس از  درك  احساس فرد حادثه دیده به کمک او بشتابیمهمدلی-ج
طبق قانون اگر کسی در مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی،رنگ ها و مواد تقلبی به کار ببرد حتی اگر -د

)ص( به مصرف کننده آسیبی نرسیده باشد به زندان محکوم خواهد شد.
نمره)2(جاهاي خالی زیر را با کلمات مناسب پر نمائید.-2

هدر ندادن آنها است. بهدانستن و را..نعمت ها...، قدر..نعمت ها...از شکر گذاري ، استفادة صحیح -الف
.براي جبران زیان هاي مالی و جانی به وجود آمده است...بیمه...موسسه -ب
، علفزارهایی . یعنی زمین هائی که از یکسو به کوه ها و از سوي دیگر به دشت ها مربوط می شود..کوهپایه ها...در-ج

روییده است.
__________________________________________________________________________________

نمره)2,5.(گزینه مناسب را عالمت بزنید-3
اسالمی براي یک دوره ........... ساله توسط .............. انتخاب می شوند.نمایندگان مجلس شوراي -الف

مردم       - چهار د) مجمع تشخیص مصلحت نظام    پنج- ج) مردم      - پنج ب) شوراي نگهبان – چهار الف)

شما .............هستید و موسسه اي که شما را بیمه کرده است  ........... نام دارد. زمان بستن قراداد بیمه،-ب
د-بیمه گر/بیمه گذار بیمه شونده/ بیمه گذار ج-  بیمه گر/بیمه شونده   ب- بیمه گذار/بیمه گر الف-

مشاغل و فعالیت هاي اقتصادي به حساب نمی آید؟ سه طبقۀ کدامیک از موارد زیر جزء -ج
کشاورزي د- تولید ج-  خدمات    ب- صنعت     الف-

کدامیک از گزینه هاي زیر صحیح است؟-د
طبق قانون همه دارندگان وسایل نقلیه موتوري باید هر دو سال یکبار خودروي خود را براي حوادث جانی و -الف

مالی ناشی از تصادف بیمه کنند.        
پروانه ساختمان را باید از وزارت مسکن و شهرسازي دریافت کرد.            -ب
نوسازي به شهرداري بپردازند.لغی به عنوان عوارضروستانشینان باید هر سال مب-ج

د-مصرف یعنی استفاده از کاال و خدمات به منظور رفع نیازها.     

کدامیک از موارد زیر جزء ویژگی هاي طبیعی یک مکان جغرافیائی به حساب نمی آید؟ -ه
پوشش گیاهی          ج-آب و هوا            د-  آثار تاریخی الف-ناهمواري ها           ب-

نمره)2,5*پاسخ کوتاه دهید.(
)شناسنامه(.که یک فرد، فرزند چه کسی است و به کدام کشور تعلق داردنشانگر این نکته هستم من -الف

)قانون اساسی  (من مهمترین قانون و مادر همه قوانین یک کشور هستم.                      -ب
)نقشه( من تصویري افقی از سطح زمین هستم که به نسبت مورد نیاز کوچک شده است.            -ج
) ناحیه معتدل و مرطوب خزري  (.   من مرطوب ترین ناحیه آب و هوائی ایران هستم-د
) دما( .میعناصر تشکیل دهنده آب و هوا هست، مهمترینبارشمن به همراه -ه

__________________________________________________________________________________
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نمره)11*به سواالت زیر پاسخ دهید.(
ماهواره اي-هوائی-معمولینمره)75/0(عکس هاي جغرافیایی را نام ببرید.انواع -1
)این شورا همه 1از این دو پاسخ درست است:یکینمره)0,75(یکی از وظایف مهم شوراي نگهبان را بنویسید.-2

مصوباتی را که مجلس تصویب می کند با قانون اساسی و اصول و احکام دین اسالم تطبیق می دهد و اگر قوانین 
گرداند تا د می کند یا دوباره به مجلس برمیتصویب شده با قانون اساسی و اصول و احکام دین مغایرت داشت آنها را ر

)این شورا بر انتخاباتی که در کشور برگزار می شود مانند انتخابات ریاست جمهوري و مجلس شوراي 2اصالح شود. 
.اسالمی نظارت می کند و پس از بررسی و تائید صالحیت نامزدهاي انتخابات به آنها اجازه انتخاب شدن می دهد

ه وسیله یک نهاد داراي صالحیت مثل مجلس هرگاه مقررات بنمره)0,75(قانون را تعریف کرده و یک مثال بزنید.-3
نون ممنوعیت عبور از چراغ قرمز.تصویب شود نام قانون به خود می گیرد مانند قا

اشترانکوه-دشت ارژن- جنگل هاي حرّانمره)75/0سه مورد از مناطق حفاظت شده ایران را نام ببرید.(-4
پاسخ سهاز این دو مورد)نمره1(وقوع حوادث بنویسید.هنگام ر دو مورد از وظایف جمعیت هالل احمر را د-5

در هنگام وقوع حوادث،به مجروحین،کمک هاي اولیه می رسانند و آنها را به بیمارستان منتقل می )1:درست است
)براي آسیب دیدگان سیل و زلزله و جنگ،چادرهاي اسکان موقت برپا می کند و کمک هاي مردمی مثل 2کنند. 

)در شرایط عادي براي صلح و دوستی و 3غذا،پوشاك،چادر اسکان و دارو را جمع آوري می کند و به آنها می رساند. 
همچنین حفظ محیط زیست تالش می کند.

نیروي -سرمایه-منابع طبیعینمره)1(یز بگوئید توزیع در لغت یعنی چه؟عوامل الزم براي تولید را نام برده و ن-6
ع در لغت به معنی پخش کردن است.توزیانسانی/ 

)در محل 1: پاسخ درست استششاز این دو موردنمره)1(ت پذیري خود در جامعه را بنویسید.دو مورد از مسئولی-7
)براي حفظ امنیت با اهالی محل و مسئوالن همکاري می 2زندگی ام طوري رفتار می کنم که همسایگان آزرده نشوند.

)من وظیفه دارم 4شهیدانی که براي انقالب اسالمی و دفاع از میهن جان دادند مسئول هستم.)من در برابر خون3کنم.
)وظیفه دارم از وحدت و استقالل میهن دفاع کنم.5به همراه هم وطنانم براي پیشرفت و آبادانی کشورم تالش کنم.

من عالوه بر کشورم در برابر مسلمانان جهان و همه انسان ها مسئول هستم.)6
مصرف گرائی یعنی اینکه بدون داشتن نیاز واقعی بخواهیم براي تفریح یا نمره)1( مصرف گرائی را تعریف کنید.-8

خودنمائی و چشم و همچشمی با دیگران کاالهائی را بخریم.
این بیمه ها  1)اجباري:یعنی طبق قانون افراد باید نمره) انواع بیمه را نام برده و یکی را به دلخواه تعریف کنید.(1 -9

می شوند که براي حوادث احتمالی از بیمه استفاده کنند. را انجام دهند. 2)اختیاري:یعنی افراد داوطلب
)کوه هاي آذربایجان در شمال غرب 1نمره)5/1سه مورد از نواحی  مرتفع و بلند شمال ایران  را  فقط نام ببرید.(-10

)کوه هاي خراسان در شمال شرق ایران3)رشته کوه البرز در شمال ایران 2ایران 
: پاسخ درست استپنجاز این سه مورد نمره)5/1(مورد از مهمترین دالیل حفاظت از زیستگاه ها را نام ببرید.سه-11

)وابستگی موجودات 4)حق حیات 3)لذت بردن از زیبائی ها و تفکر در آفرینش 2)سپاسگزاري از نعمت هاي خداوند 1
)فوائد گیاهان و جانوران.5یکدیگر زنده به 

: گروه مطالعات اجتماعیموفق باشید


