
 

 

 

 

 

 
 

 نمره به عدد:                نمره به حروف:           نمره تجدید نظر به عدد:             نمره به حروف:          
 محل مهر و امضاء مدیر

 و امضاء: نام دبیر:                      تاریخ نام دبیر:                                    تاریخ و امضاء:

ف
ردی

 

بارم سؤاالت
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 گزینه مناسب را انتخاب کنید. 
 

 کدام یك از موارد زیر جزء خدمات مي باشد. .1

 الف( کیف        ب(آموزش        ج(یخچال      د(مداد

 
 کدام یك از کوه هاي زیر در رشته کوه البرز قرار دارد ؟ .2

 د( زردکوه                     ج( دماوند                        ب( تفتان                   الف( سهند 

1 

2 

 

 

 صحیح و غلط موارد زیر را مشخص کنید.

 

 .مؤسسه بیمه براي جبران زیان هاي مالي و جاني به وجود آمده است .1

 ایران در جنوب شرقي قاره ي آسیا واقع است .                                             .2

1 

3 

 

 

 

 

 جاهاي خالي را با کلمات مناسب پرکنید.

 

 ما در روابطي که با دیگران برقرار مي کنیم داراي .................................... هستیم . .1

 مي باشد.............................  وظیفه قوه مقننه  .2

1 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 به سواالت زیر پاسخ مناسب بدهید.

 

 نمره( 1منظور ما از حق چیست ؟ ) .1

 

 

 نمره( 5/1شما در خانه ي خود چه مسئولیت هایي دارید ؟ به دلخواه سه مورد را نام ببرید ) .2

 
 

 

 نمره(1قانون و مقررات به چه دالیلي به وجود آمده است ؟ ) .3

 

 

 

 نام و نام خانوادگي: ..........................

  هفتم مطالعاتمقطع و رشته: 

 نام پدر: ...........................................

 شماره داوطلب: ...............................

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوري اسالمي ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ي

 تهران11اداره ي آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 انقالبدبیرستان غیردولتي دخترانه سراي دانش واحد 

 1399-400سال تحصیلي  آزمون پایان ترم نوبت اول

 مطالعاتنام درس: 

 خانم دربندي نام دبیر:

 10/1399 /20 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 10:ساعت امتحان

 دقیقه60مدت امتحان : 
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 نمره(1قانون اساسي چیست ؟ ) .4 

 

 نمره(1قوّه ي مقنّنه از چند بخش تشكیل شده است ؟ ) .5

 

 نمره(5/1کدام مؤسسات اجتماعي در حوادث به ما کمك مي کنند ؟ ) سه مورد ( ) .6

 

 نمره( 5/1بیمه چیست ؟ ) .7

 

 نمره( 5/1به طور کلي مشاغل و فعالیت هاي اقتصادي در چند گروه عمده طبقه بندي مي شود ؟ ) .8

 

 نمره( 1مصرف گرایي چیست ؟ ) .9

 

 نمره( 5/1سه مورد ( )چه وسایلي به شناخت محیط زندگي کمك مي کند ؟ )  .10

 

 

 نمره(1جهت کوه ها در رشته کوه زاگرس را بنویسید. ) .11

 

 

 نمره(1زیستگاه ) زیست بوم ( چیست ؟ ) .12

 

 

 نمره(1مهم ترین عامل نابودي برخي از گونه هاي گیاهي و جانوري چیست ؟ مثال بزنید ) .13

 

 

 نمره( 5/1)مهم ترین دالیل حفاظت از زیستگاه ها را نام ببرید . ) سه مورد (  .14
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 (B)پاسخ نامه سواالت

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 11اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه

 غیردولتی دخترانه  متوسطه دوره اول              

 نام درس: مطالعات هفتم

 خانم دربندی  نام دبیر:

9  /10/ 20امتحان:  تاریخ 9 

 صبح ...............ساعت امتحان:.

 دقیقه 60مدت امتحان:

 ) مهر آموزشگاه (                                    مدت امتحان:..............دقیقه      صفحه:.....         

ف
دی

ر
 

ره راهنمای تصحیح
نم

 

 1 (ج                2ب                   (1 1

 1 ( غ2ص                  (1 2

 1 ( تهیه وتصویب قوانین2           حقوق    (1 3

 سواالت تشریحی: 4

 

 نمره(1منظور از حق چیزهای که یک انسان به دلیل مقام انسانی اش، شایستگی داشتن آنها را دارد ) (1

 نمره( 5/1) همکاری با پدر ومادر،خریدن نان،انجام وظایف شخصی خود (2

 نمره(1) نظم و حفظ حقوق افراد (3

 نمره(1) فراد و همچنین مهمترین روابط و وظایف حکومت و مردم معین شده استدر قانون اساسی حقوق ا (4

 نمره(1) دو قسمت: مجلس شورای اسالمی، شورای نگهبان (5

 نمره( 5/1) هالل احمر، نیروی انتظامی، سازمان آتش نشانی، اورژانس (6

اداد بین بیمه گر و بیمه گذار است موسسه بیمه گر متعهد می شود در قبال  دریافت حق بیمه خسارت های ناشی از بیمه یک قر (7

 نمره( 5/1. )حوادث معینی را جبران نماید

 نمره( 5/1) سه گروه کشاورزی صنعت خدمات (8

 نمره(1. )بدون داشتن نیاز واقعی برای تفریح و خودنمایی هم چشمی با دیگران کاالیی را بخریم (9

 نمره( 5/1) نقشه، عکس، کره جغرافیایی  (10

 نمره(1از شمال غربی تا جنوب شرقی ) (11

 نمره(1) به منطقه بزرگی که در آن مجموعه ای از گیاهان و جانوران زندگی می کنند. (12

 نمره(1) بهره برداری نادرست از طبیعت: کشیدن راه و خانه سازی،ش شکار بیش ازحد (13

 نمره( 5/1) د،، حق حیات، فواید گیاهان و جانوران، وابستگی موجودات زنده به یگدیگرسپاسگذاری از نعمت خداون (14

 

 

 )واحد انقالب(
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