
 

 

 

 

 

 

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

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

 بارم سؤاالت ردیف

 .کنید تکمیل مناسب کلمات با زیر جمالت در را خالی جای 1

 .ستا ................ و هادشت شاملایران هموار و پستنواحیالف( 

 .است شده واقع آسیا قاره  ..............در ایران کشورب( 

 .دارد...................های ها و زمستانناحیه خزری، تابستانج( 

 .تدوین شده است...................قانون اساسی کشور ما که براساس اصول د( 

2 

 گزینه درست را انتخاب کنید. 2

شود؟یده مینامچه هرگاه مقررات به وسیله یک نهاد دارای صالحیت مثل مجلس تصویب شود،  -1   

هنجار د(ج( نظم                             ب( قانون                          الف( چهارچوب              

؟ایران تشکیل شد اسالمی برای نوشتن قانون اساسی جمهوریکدام یک از نهادهای زیر  -2  

ج( ریاست جمهوری      د( شورای نگهبان    الف(مجلس شورای اسالمی    ب(مجلس خبرگان    

کند؟ات ریاست جمهوری و مجلس نظارت میکدام نهاد زیر بر انتخاب -3  

ج( مجلس خبرگان       د(شورای نگهبان  ب( دیوان محاسبات              الف(ستاد انتخابات       

ها در معرض خطر ها برای همیشه از بین بروند یا برخی از گونهترین عاملی که موجب شده است برخی از گونهمهم -4

 چیست؟ قرار بگیرند،

 هاحریص بودن وبی تفاوتی انسان  ب(                        های نادرست انسان        فعالیت الف(

 بی احتیاطی انسان نسبت به طبیعت د(                       ها در مراتع             احداث بزرگراه ج(

2 

 درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید. 3

 صحیح)  (  غلط)  (                            . تولید و مصرف کاال برای رفع نیاز انسان استاز نظر دین اسالم، الف( 

 صحیح)  (  غلط)  (    .باید از کم فروشی پرهیز کندنخواهد کسب حالل داشته باشد ای که میفروشندهب( 

1 

 را نام ببرید.حقوق طبیعی را تعریف کنید و سه نمونه از حقوق ما در خانه و خانواده  4

 
 

1 

 هایی داریم؟)چهار مورد(ما نسبت به اعضای جامعه چه مسئولیت 5

 

2 

 شود؟باعث چه چیزی می عدم رعایت قوانین و مقررات در جامعه 6

 

1 

 شورای نگهبان چه وظایفی برعهده دارد؟ 7

 

1 

 2از  1صفحۀ 

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

 پایه هفتم مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 12اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 دبیرستان غیردولتی پسرانه سرای دانش واحد حافظ

 0911 -0011سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 مطالعات اجتماعینام درس: 

 رضا قاسمی نام دبیر:

 12/1911 / 22 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 12:  22  ساعت امتحان:

 دقیقه 57مدت امتحان : 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار

https://tizland.ir/
https://tizland.ir/


 

 

 نمره 22جمع بارم : 

 

 

 بارم سؤاالت ردیف

 ودر شرایط عادی چیست؟ حوادثدر هنگام وقوع وظیفه سازمان هالل احمر  8

 

 

1 

 شرح دهید. وجود آمده است؟ چرا بیمه به 9

 

 

 

1 

 منظور از سرمایه در عوامل تولید را توضیح دهید. 11

 

 

 

1 

 چه وظایفی دارد؟ سازمان ملی استاندارد ایران 11

 

 

1 

 نقشه را تعریف کرده و انواع آن را نام ببرید. 12

 

 

2 

 شمالی و جنوبی رشته کوه البرز در چیست؟های تفاوت دامنه 13

 

 

 

1 

 اند؟ نام ببرید.کرده ناحیه آب و هوایی تقسیم ندایران را به چ شناساناقلیم 14

 

 

 

2 

 را بنویسید.شده ها تخریب زیستگاهاملی که موجب وترین عمهمدو مورد از 15

 

 

 

1 

 2از  2صفحۀ 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار

https://tizland.ir/
https://tizland.ir/


 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 .اسالمی -معتدل -غربیجنوب -هاجلگه 1

 الف-د-ب-ب 2

 غ-ص 3

ش اخداوند با آفرینش انسان، حقوقی به او اعطا کرده است. منظور از حق چیزهایی است که یک انسان به دلیل مقام انسانی 4

هر فرد حق دارد نام و نام .شوند ، شایستگی داشتن آنها را دارد. انسانها از ابتدای خلقت و تولد دارای حقوق طبیعی می

همه حق دارند با سواد  .فرزندان حق دارند از محبت و توجه پدر و مادر برخوردار باشند .شناسنامه داشته باشد خانوادگی و

 .شوند و تحصیل کنند و استعدادهای خود را شکوفا کنند

5  

باید برای آباد کردن .برای ما هستند هایی های عظمت خلقت خداوند و نعمتآب و خاک و نور و هوا و گیاه و جانوران نشانه

 ام حفظ کنم؛ به محیط زیست آسیبکنم بهداشت و پاکیزگی را در محیط زندگی سعی می.ام تالش کنم زندگیمحیط 

 .نرسانم و نظم طبیعت را برهم نزنم

 .عدم رعایت قوانین و مقررات در جامعه، عالوه بر به هم زدن نظم و امنیت اجتماعی موجب پایمال شدن حقوق افراد میشود 6

نفر  6نفر فقیه که از سوی رهبر جمهوری اسالمی انتخاب میشوند و  6نفر است. 12این شورا مرکب از  :نگهبانشورای  7

این شورا  (الف:شورای نگهبان دو وظیفه مهم بر عهده دارد .حقوقدان که از طرف قوه قضاییه به مجلس معرفی میشوند

ویب دهد و اگر قوانین تص همه ّمصوباتی را که مجلس تصویب میکند با قانون اساسی و اصول و احکام دین اسالم تطبیق می

 (ب.داشت آنها را رد میکند یا دوباره به مجلس برمیگرداند تا اصالح شود٭شده با قانون اساسی واصول و احکام دین مغایرت

د شورای اسالمی، نظارت میکن کشور برگزار میشود مانند انتخابات ریاست جمهوری و مجلس این شورا بر انتخاباتی که در

 .و پس از بررسی و تأیید صالحیت نامزدهای انتخابات به آنها اجازه انتخاب شدن میدهد

بیمارستان منتقل  امدادگران جمعیت هالل احمر در هنگام وقوع حوادث، به مجروحین کمکهای اولیه میرسانند و آنها را به 8

ل مث میکنند. هالل احمر برای آسیبدیدگان سیل یا زلزله و جنگ، چادر های اسکان موقت برپا میکند و کمکهای مردمی

جمعیت هالل احمر عالوه بر این خدمات، در شرایط  .غذا، پوشاک، چادر اسکان و دارو را جمعآوری میکند و به آنها میرساند

 .همچنین حفظ محیط زیست تالش میکندعادی برای صلح و دوستی و 

ناشی از این حوادث را پرداخت  های ای وجود دارد که هزینهآموزان در مدرسه حوادثی پیش بیاید، مؤسسهاگر برای دانش 9

 .شودنامیده می گربیمهای که شما را بیمه کرده است، هستید و مؤسسه بیمه شونده در اینجا، شما.کندمی

توانند  به تنهایی همه چیزهای مورد نیاز  اندکه نمیبرده همواره به صورت گروهی و اجتماعی زندگی کرده و پی انسانها 11

های دور با رونق کار کشاورزی تولید محصول زیاد شد. با تولید خود را تولیدکنند. در سالهای قبل خواندید که در گذشته

ند و به تدریج افراد دیگر توانستند به کارهای دیگر بپردازند و در برخی مجبور به کار کشاورزی نبود غذای کافی دیگر همه

تقسیم کار در جامعه بوجود آمد. هرکس تولید یک یا چند کاال را برعهده گرفت و  کارها مهارت پیدا کنند. بدین ترتیب

 .شغلهای گوناگون پدیدآمد

در اختیار دارد. بیشتر تولیدکنندگان وسیله یا ماده ای را که تولید  این سازمان ابزار الزم برای آزمایش وسایل و کاالها را 11

د اجازه سازمان تأیید بشو کنند به این سازمان می فرستند تا کیفیت آن بررسی شود. اگر کیفیت کاالیی توسط این می

ت کیفی استاندارد به میدهد که نشان مخصوص استاندارد را روی آن کاال چاپ کنند. خریدار میتواند با توجه به عالمت

 .جنسی که میخرد اطمینان داشته باشد

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 12ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 حافظ واحد سرای دانش پسرانه دولتیغیر  دبیرستان
 

 0911-0011سال تحصيلی  سؤاالت پایان ترم نوبت اول کليد

 مطالعات اجتماعینام درس: 

 رضا قاسمینام دبير: 

 01/0911 / 21 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح  01:11 ساعت امتحان:

 دقیقه 57مدت امتحان: 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار

https://tizland.ir/
https://tizland.ir/


 
 

 .نقشه، تصویری افقی از سطح زمین است که به نسبت مورد نیاز کوچک شده است 12

مقدار کم باران  خشکی این ناحیه به دلیل آن است که فقط در چند ماه از سال، آن هم به.تابستانهای گرم و خشک دارد 13

وجودآمده است که ممکن است سالها در آنجا باران نباریده باشد؛  بعضی از بخشهای این ناحیه، بیابانهایی بهبارد. در  می

این .شود تابستانها هوا بسیار گرم میو است زیاد روز و شب دمای اختالف ایران، داخلی خشک ناحیه در .مانند بیابان لوت

 های خاردار در آنجا قادرمانند درختان تاغ و گز و بوته پسند خشکیناحیه از نظر پوشش گیاهی فقیر است و تنها گیاهان 

 .به رشد و نمو هستند

 گرمیه ناح و  یداخل خشک و گرم ناحیه -خشک کوهستانینیمه  و معتدل ۀناحی -یخزر مرطوب و معتدل ۀناحیناحیه  4 14

 .بجنو سواحل شرجی و

و حق  وابستگی موجودات زنده به یکدیگر -ها و تفکر در آفرینشلذت بردن از زیبایی -سپاسگزاری از نعمتهای خداوند 15

 حیات.

 امضاء:    رضا قاسمی نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره22جمع بارم :

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار

https://tizland.ir/
https://tizland.ir/
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