تصحیح

سازمان آموزش و پرورش فارس
مذیریت آموزش و پرورش الرستان
دتیرستان غیر دولتي کوشا (دوره اول)

نام و نام خانوادگی دبیر  :عنایت اله موحدی نمره به عدد :
نمره به حروف :

تاریخ و امضاء :

تجدید نظر

نام ...............................................................
نام خانوادگی .............................................
نام پدر .......................................................
نام درس  :مطالعات اجتماعی
شماره صفحه 1 :

تاسمه تعالي

نوبت امتحانی  :نوبت دوم
پایه  :هفتم
تاریخ امتحان 97/03 /08 :
شماره ردیف ...................
مدت امتحان  45دقیقه

نام و نام خانوادگی دبیر  :عنایت اله موحدی نمره به عدد :
تاریخ و امضاء :

نمره به حروف :

توکل به خدا مهمترین عامل موفقیت است .
الف) صحیح یا غلط تودن جمالت زیر را مشخص کنیذ.

1
2

حضزت یَسف(ع)ٍحضزت هَسی(ع)هست سیازی زرتیي الٌْزیي سًسگی هی کززًس .ظ 
ضْزجیزفت کْي کِ ضْزت جْاًی زارز زر ًشزیکی ساتل زرسیستاى ٍتلَچستاى قزارزارز .ظ 

غ
غ

4

ب) جاهای خالي را تا کلمات مناسة پر کنیذ.

1

اهام رضا (ع)زر ضْز ...............................تسًثا اهس .

2

تِ کساًی کِ زر تارُ سًسگی اًساى ٍاتفاقات گذضتِ هطالعِ ٍتحقیق هی کٌٌس  .................................هی گَیٌس.

3

زٍ رکي قَُ هقٌٌِ ............................................. ٍ ...........................................هی تاضس.

4

هْتزیي عَاهل تَلیس.سزهایِ هٌاتع طثیعی ٍ  .................................است.

5

تاغ اس گیاّاًی است کِ زر اب ٍّ َای............................................هی رٍیس.

6

هٌثع اغلی زراهس حکَهتْا زر ایزاى تاستاى ................................تَز.

7

زر ًقطِ  ..................................هکاًْایی چَى رستَراًْا تعویزگاّْا هطرع ضسُ است.
1

ج) گسینه صحیح را مشخص نماییذ.

1
2

1

کسام قَم زرتارید جْاى تِ جٌگاٍراى هطَْرتَزًس ٍهْارت سیازی زرسَارکاری ٍتیزاًساسی زاضتٌس.
ز ) ساساًیاى 
ج )هازّا 
ب )اضکاًیاى 
الف )ّراهٌطیاى 
زرکسام ًاحیِ آب ٍَّای ایزاى اذتالف زهای ضة ٍرٍس سیاز ٍتاتستاى َّا تسیار گزم است.
ب) هعتسل ًٍیوِ ذطک کَّستاًی 
الف) هعتسل ٍهزطَب ذشری 
ز) ًاحیِ گزم ٍضزجی سَاحل جٌَتی 
ج) ًاحیِ گزم ٍذطک زاذلی 
د) پاسخ دهیذ

1

چزا ذاًِ ّای هززم هعوَلی زر زٍرُ تاستاى تا تقایای آتطکسُ ّا ٍ کاخ ّا هتفاٍت تَز؟

1

2

تػَیز سیز سزگذضت کسام پیاهثز الْی را ًطاى هی زّس ؟ ایي پیاهثز زر کجا هی سیست ؟

1

3

تا تَجِ تِ کلوات پاسد زّیس ( :ارزضیز تاتکاى – کَرٍش – ضاپَر اٍل – زّیَک – یشز گزز سَم )

2

الف) آذزیي پازضاُ ساساًی ................................

ب) تٌیاى گذار سلسلِ ّراهٌطیاى ...............................

ج) فزهاًزٍای قثایل هاز ......................................

ز) یکی اس هْن تزیي پازضاّاى ساساًی .......................
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4

سِ هَرز اسٍیژگی ّای توسى ّای گذضتِ راتٌَیسیس.

5

زرهَرز پَضاک ایزاًیاى زر زٍرُ تاستاى یک سطز تَضیح زّیس.

1

6

زرتارُ هیزاث سیستی تَضیح زّیس.

1

7

زٍهَرز اس کارّایی کِ ضوا هی تَاًیس تزای حفاظت اسهحیط سیست تِ زیگزاى تَغیِ ًواییس ،را تٌَیسیس.

1

8

چِ عَاهلی تاعج اس تیي رفتي ذاک هی ضَز؟

1

الف) .....................................................................
ب) .......................................................................

9

1

زرهَرز سرتطت تِ سَاالت پاسد زّیس.
الف) تِ هززم جْت یاری رساًسى تِ اَّراهشزا چِ سفارضی هی کزز؟

ب) پس اس هزگ سرتطت  ،پیزٍاًص تعالین اٍ را زر چِ کتاتی گززآٍری کززًس؟

10

زٍ هَرز اس اتتکارات ٍاقساهات زاریَش ّراهٌطی را تٌَیسیس.

1

11

تِ گفتِ ّزٍزت ایزاًیاى تِ فزسًساى ذَز سِ چیش هی آهَذتٌس.
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الف) .................................................
12

ب) .................................................

ج) .................................................
1

هَسُ ّا زارای چِ اّویتی هی تاضٌس؟(زٍهَرز)

موفق تر باشید

