نام درس :مطالعات

جمهوری اسالمی ايران

نام و نام خانوادگی.......................... :
مقطع و رشته :مطالعات هفتم

نام دبير :خانم دربندی

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

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

تاريخ امتحان1399/10 /20 :

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 11تهران

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

ساعت امتحان 10 :صبح /عصر

دبيرستان غيردولتی دخترانه سرای دانش واحد انقالب

تعداد صفحه سؤال 2 :صفحه

مدت امتحان 60 :دقيقه

آزمون پايان ترم نوبت اول سال تحصيلی 1399-400

نمره تجدید نظر به عدد:

نمره به حروف:

نمره به عدد:

نمره به حروف:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

ردیف

محل مهر و امضاء مدیر

1

بارم

سؤاالت
صحيح يا غلط بودن جمالت زير را مشخص نماييد.
 .1اينکه هر فرد حق دارد در محيطی سالم ،تميز و پاک زندگی کند ،از حقوق مربوط به محيط زندگی و کشور
است.

2

 .2قوۀ مقنّنه از دو بخش ،مجلس خبرگان و شورای نگهبان تشکيل شده است.
 .3توزيع در لغت به معنی جمع کردن است.
 .4ناحيۀ گرم و شرجی سواحل جنوب ،تابستان های بسيار گرم و زمستانهای ماليم دارد.
2

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنيد.
.1

 .............................نشان می دهد که فرزند چه کسی هستم و به کدام کشور تعلّق دارم.
2

 .2قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران  .................اصل دارد.
 .3ايران در  ...................................قارّه آسيا واقع شده است.
 .4يکی از چيزهايی که حيات زيستگاه ها را تهديد می کند .................... ،است.
3

گزينه صحيح را انتخاب کنيد.
.1

 ،............تصويری افقی از سطح زمين است که به نسبت مورد نياز کوچک شده است.
الف)عکس هوايی

ب)کره جغرافيايی

ج)نقشه

د)عکس معمولی

 .2ايجاد فرهنگ سراها وخانه های سالمت ،از وظايف کدام موسسه است؟
ب)بيمه

الف)شهرداری

ج)دهياری

د)جمعيت هالل احمر

 .3مهمترين عامل برای توليد کدام مورد است؟
الف) ابزار و تجهيزات

ب) نيروی انسانی

ج) سرمايه

د) منابع طبيعی
2

 .4ميزان بارش يک ناحيه را با ............................... ،نشان می دهند.
الف) نمودار خطی و با رنگ قرمز
ج)نمودار ستونی و به رنگ آبی

ب) نمودار خطی و با رنگ آبی
د) نمودار ستونی و به رنگ قرمز

 .5در کدام قسمت ايران "کوه های بلند و پراکنده" وجود دارد؟
الف) شمال

ب) غرب و شمال غربی

ج) شرق و شمال شرقی

د) مرکز و جنوب شرقی
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 .6استفاده از "کارت خريد اعتباری" از شيوه های ديگر برای  ............است.

الف) توزيع

ب) مبادله

ج) مصرف گرايی

د) توليد

به سواالت زير پاسخ کوتاه دهيد( .هرکدام  1نمره)
4

 .1به طور کلی مشاغل و فعّاليت های اقتصادی را می توان در چند گروه عمده طبقه بندی کرد؟ نام ببريد.

 .2زيستگاه چيست؟

4

 .3مهم ترين عناصر آب و هوا چيست؟

 .4داليل به وجود آمدن قانون چيست؟
به سواالت تشريحی زير پاسخ دهيد( .هر سوال  1نمره)
5
.1

مسئوليت يعنی چه؟

.2

وظايف يا مسئوليت بيمه مرکزی را بنويسيد؟

10

 .3مصرف گرايی چيست؟

 .4کوهپايه چيست؟

 .5چهار مورد از مهمترين داليل حفاظت از زيستگاه ها را نام ببريد؟

 .6عوامل توليد را نام ببريد؟ و مهمترين عامل را بگوييد؟

 .7حقوق مصرف کننده را نام ببريد( .دو مورد)
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 .8اندازه يک رود در نقشه 5سانتی متر و اندازه واقعی آن در طبيعت  2000متر است .يک مقياس خطی برای نشان
دادن اين رود در نقشه بدست آوريد.

 .9تفاوت دامنه های شمالی و جنوبی کوه البرز را بگوييد.

 .10به طور کلی قانون به چند دليل به وجود آمده است؟
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اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران
اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  11تهران

دبیرستان غیر دولتی دخترانه سرای دانش واحد انقالب

کلید

سؤاالت پایان ترم نوبت اول سال تحصیلي 99-1400

نام درس. :مطالعات
نام دبیر :سعیده دربندی
تاریخ امتحان1399/.10/ 20 :
ساعت امتحان 10 :صبح
مدت امتحان 60 :دقیقه

راهنمای تصحیح

ردیف

 )2غ

)3غ

1

)1ص

2

 )1شناسنامه

3

 )1نقشه (ج)
 )2شهرداری (الف)
 )3نیروی انسانی (ب)
 )4نمودار ستونی و به رنگ آبی (ج)
 )5مرکز و جنوب شرقی (د)
 )6مبادله (ب)

4

سواالت کوتاه پاسخ ( :هر مورد  1نمره)

177 )2

محل مهر یا امضاء مدیر

)4ص
 )3جنوب غربی

 )4زباله

 )1کشاورزی – صنعت – خدمات
 ) 2به منطقه بزرگی که در آن مجموعه ای از گیاهان و جانوران خاص زندگی میکنند را زیستگاه می گویند.
 )3دما و بارش
 )4حفظ حقوق افراد – برقراری نظم وامنیت
5

سواالت تشریحی :هر مورد یک نمره
 ) 1مسئولیت یعنی وظایفی که هریک از ما به عهده داریم و انتظار می رود آنها را انجام دهیم .وقتی فردی وظایف و تکالیف خود را
خوب انجام می دهد می گویند او فرد مسئولیت پذیری است.
 ) 2بیمه مرکزی قوانین و مقررات الزم را برای موسسات بیمه تدوین میکند و هدایت و نظارت بر فعالیت و عملکرد آنها را به عهده
دارد.
 ) 3یعنی بدون داشتن نیاز واقعی بخواهیم برای تفریح یا خودنمایی و چشم و هم چشمی با دیگران کاالیی را بخریم.
) 4زمینی که از یک طرف به کوه و از طرف دیگر به دشت ها مربوط میشود و علفزارهای آن مناسب چراگاه است.
 )5سپاسگزاری از نعمت های خدا – لذت بردن از زیبایی ها و تفکر در آفرینش -حق حیات – وابستگی موجودات زنده به یکدیگر –
فوایدگیاهان و جانوران
پاسخ سوال :6منابع طبیعی -سرمایه – نیروی انسانی – مهمترین نیروی انسانی.
پاسخ سوال :7تصویب قوانین و مقررات – برچسب مشخصات کاال – استاندارد
پاسخ سوال  400 :8تا 400تا باید مقیاس کشیده شود
پاسخ سوال  :9دامنه شمالی بارش زیاد -روبه دریا – رطوبت زیاد و برای دامنه جنوبی برعکس این موارد
پاسخ سوال  : 10نظم و حفظ حقوق افراد

جمع بارم 20:نمره

نام و نام خانوادگی مصحح :

امضاء:
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