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

 ............................... :شماره صندلی 

  مطالعات اجتماعی: نام امتحان

  1متوسطه -هفتم :رشته -پایه

 704-703: شماره کالس         

  3:تعداد صفحه         

 

 اجتماعی

 .ا انتخاب نماییدرپاسخ صحیح .الف

 )نمره  5/0( .مهمترین حق طبیعی یک انسان چیست .1

   □تحصیل      □تشکیل خانواده       □حیات      □ازادي 

 )نمره  5/0(از علل پدید امدن قوانین در جامعه می باشد؟.2

 □نیازهاي مادي        □نیازهاي معنوي          □برقراري نظم           □ازادي

 )نمره  5/0(عامل انتقال سریع اخبار و حوادث در جوامع امروزي می باشد؟.3

 □افزایش تعداد موسسات     □گسترش وسایل ارتباط جمعی        □گسترش شهر نشینی      □جمعیتافزایش 

 )نمره  5/0(طبق قانون کدام یک از بیمه هاي زیر اجباري میباشد؟.4

 □بیمه اتش سوزي          □بیمه عمر   □بیمه وسایل نقلیه      □بیمه منازل مسکونی

 □نادرست        □درست     )نمره  5/0( .تولید می باشندمنابع طبیعی مهم ترین عامل در.5

 □نادرست         □درست   )نمره  5/0(. اعضاي جامعه دراستفاده از حقوق خود ازادي بی قید شرط دارند.6

 . جاي خالی را باکلمات مناسب کامل کنید. ب 

 )نمره  5/0(گویند او فردي مسول می باشدخود را به خوبی انجام دهد می .....................وقتی فردي .7

 )نمره  5/0( .نباشد.........................هر یک از اعضاي جامعه تا انجا می تواند حق خود را اعمال کند که مغایربا.8

 )نمره  5/0(است.........................مهم ترین قانون هرکشور.9

 )نمره  5/0( .است..........................مسئولیت مصرف کننده.10

 دقیقه60:مدت پاسخگویی

 10/92/  :  تاریخ امتحان 

 کشاورز -طیبیآقاي:نام دبیر

 .....................................:نمره 

 

 :امضاء دبیر
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 .به سواالت پاسخ کامل دهید. ج

 )نمره  1(دو مورد.می باشد او در مدرسه از چه حقوقی برخوردار است عالمه امید دانش اموز مدرسه.11

 

 )نمره  1(هر انسان نسبت به خود چه مسولیتهایی دارد؟دو مورد.12

 

 )نمره  1(دارد؟دو موردعدم رعایت قوانین و مقررات در جامعه چه نتایجی .13

 

 )نمره  1(از وظایف شوراي نگهبان دو مورد را بیان کنید؟.14

 

 )نمره  1(منظورازهمدلی و همدردي چیست ؟.15

 

 )نمره  1(بیمه چیست و با چه هدفی ایجاد شده است؟.16

 

 )نمره  1(محصوالت تولیدي چند نوع هستند نام برده مثال بزنید؟دومثال.17

 

 )نمره  1(چیست؟مصرف گرایی .18
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 جغرافیا

 

 )نمره  1(هرمکان چه ویژگی هایی دارد -1

 

 

 

 )نمره  1(نقشه چیست ؟ -2

 

 )نمره  1(شهرداري چگونه موسسه اي است؟ -3

 

 

 

 )نمره  5/1( .قله هاي مهم رشته کوه البرز را نام ببرید -4

 

 

 

 )نمره  2(جلگه چگونه تشکیل می شود  -5

 

 

 )نمره  5/0(مساحت کشور ایران  ؟  -6
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 حیات.1

 برقراري نظم.2

 گسترش وسایل ارتباط جمعی .3

 بیمه وسایل نقلیه.4

  نادرست.5

  نادرست.6

 وظایف.7

 قانون.8

 قانون اساسی.9

 مصرف درست.10

حق دارد نظرش را درباره مشکالت مدرسه .2نباید مورد تنبیه و تمسخر قرار بگیرد .1.  11

 مودبانه بیان نماید

 استعدادهاي خود را شناخته وان را شکوفا سازد.2مراقبت از بدن خود .1.  12

 پایمال شدن حقوق افراد.2عی  بر هم زدن نظم وامنیت اجتما.1.   13

مطابقت قوانین مصوب مجلس با .2نظارت بر انتخابات کشور و صالحیت نامزدها .1.   14

 قانون اساسی و احکام دین

همدلی یعنی خود را به جاي فردي که دچار حادثه شده گذاشته واحساس و شرایط او را .15

 .ه به کمک او بشتابیمپس از درك احساس فرد حادثه دید. همیاري . درك کنیم

بیمه یک قرار داد بین بیمه شده و بیمه گراست که موسسه بیمه گر تعهد میکند در قبال .16

 .دریافت حق بیمه ازبیمه شونده خسارت ناشی از حوادث را جبران نماید

 خدمات مانند پزشکی و اموزش.2کاال مانند کیف و کفش   .1دو نوع . 17

نیاز واقعی بخواهیم براي تفریح یا خود نمایی و چشم و هم یعنی اینکه بدون داشتن .18

 چشمی با دیگران کاالیی را بخریم
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 گی انسانی ژویژگی طبیعی و وی -1

 نیاز کوچک شده است دبه نسبت مور نقشه تصویري افقی از سطح زمین است که -2

 ئه می کنداار شهرساکنان به شهرداري موسسه اي است که براي اداره بهتر شهر بوجود آمده است و  خدماتی  -3

 علم کوه  –توچال  –دماوند  -4

که این آبرفت ها تشکیل می کند و در کنار رود یا سواحل دریا ته نشین  رود خاك ها را شسته و با خود حمل  -5

 می دهند جلگه
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