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بارم سؤاالت
 

1 

 های زیر را مشخص نمایید.درستی یا نادرستی گزاره

 الف. انسانها از ابتدای تولد دارای حقوق سیاسی هستند.

 ترین قانون کشور ایران،قانون اساسی است.ب. مهم

 شود.ج. رئیس مجلس شورای اسالمی ایران از طرف نمایندگان انتخاب می

 مر برای جبران زیانهای مالی و جانی به وجود آمده است. د. سازمان هالل اح
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 .کنیدی خالی را با عبارت مناسب پر هاجا

 الف. مهم ترین عناصر آب و هوا دما و .................... است.

د ازشهرداری نظارت بر ساخت و سازها یعنی اگر افراد بخواهند ساختمانی برای محل سکونت یا کسب و کار خود بسازند بایب. 

 .بگیرند.................... 

 .کنند می.................... می پس از انتخاب شدن برای شروع کار خود، در مجلس ادای النمایندگان مجلس شورای اسج. 

 است..................... هر انسان حق ین حق ترهممد. 
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 گزینه مناسب را انتخاب کنید.

 شه جغرافیایی از کدام وسیله استفاده می شود؟الف. برای تهیه نف

 اینترنت -4کتاب                     -3عکس هوایی               -2کره جغرافیایی       -1

 ترین علل به وجود آمدن قوانین ومقررات درجامعه کدامند؟ ب. مهم

 ج موارد ب و -4      ادحفظ حقوق افر -3            برقراری نظم  -2         ایجادعدالت  -1 

 زیر است؟ هواییجزء کدام یک از مناطق آب و  یمهای مالبسیارگرم و زمستان هایتابستانج. 

 ناحیه گرم وخشک داخلی  -2                   ناحیه معتدل و مرطوب خزری  -1

 ناحیه گرم و شرجی سواحل جنوبی  -4          ستانیھناحیه معتدل و غیر خشک کو  -3

 استفاده صحیح از نعمتها، قدر نعمتها را دانستن و به هدر ندادن آنها چه میگوییم؟  به د

 حق داشتن -4              مسئولیت  -3            شکرگزاری  -2       قانونمند بودن -1
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 1 مسئولیت یعنی چه؟ 4

 2 .برای هر کدام مثال بزنید ؟مقررات چند نوع است 5

 2از  1صفحه ی 

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

 (1: هفتم )گروه مقطع و رشته

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

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

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 مرزدارانسرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 1311 -1011سال تحصيلی  نوبت اول ترم پایانآزمون 

 1 مطالعات اجتماعینام درس: 

 رصادقیینوید م نام دبیر:

 22/12/1311 امتحان: تاریخ

 / عصرصبح 12:  22  ساعت امتحان:

 دقیقه 54مدت امتحان : 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار

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


 

 نمره 22جمع بارم : 

ف
ردی

 

بارم ادامه سؤاالت
 

 1 از چه روش دیگری استفاده می شود؟ ،برای مبادله ،الوه بر پول کاغذیع 6

 1 سسه ای است؟ؤشهرداری چگونه م 7

 1 استاندارد یعنی چه؟ 8

 1 عکس های معمولی مورد استفاده از جغرافیا چه نوع عکس هایی هستند؟ 9

 1  دامنه های شمالی و جنوبی البرز چه تفاوتی باهم دارند؟ 11

 2 چه مواردی باید درج شده باشد؟ ،ی برچسب مشخصات کاالر روب 11

 2 له های بلند زاگرس را نام ببرید؟ق 12

 2 ناحیه معتدل و مرطوب خزری را توضیح دهید. 13

 2از  2صفحه ی 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار

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


 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف
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 نادرستالف. 

 درستب. 

 تدرسج. 

 نادرستد. 

2 

 بارش  الف.

 پروانهب. 

 سوگندج. 

 ا زندگیحیات ید. 

3 

 عکس هوایی -2الف.

 موارد ب وج -4ب.

 ناحیه گرم و شرجی سواحل جنوبی  -4ج.

 شکرگزاری  -2د.

 م. دهی انجام را آنها رود می انتظار و داریم عهده به ما از یک هر که وظایفی نییع مسئولیت 4

5 

 .شود مسجد و نمازخانه وارد کفش با نباید کس هیچ مثال، برای .است اخالقی و مذهبی های دستور صورت به مقررات گاهی

 و اتوبوس صف در ایستادن مثال، برای کنند؛ می پیروی مقررّاتی از رسم و عادت یا توافق صورت به اجتماعی های گروه گاهی

 .کنند می رعایت و پذیرفته را آن نظم حفظ برای مردم که است اجتماعی ای قاعده نانوایی، یا

 یرد مانند عبور از چراغ قرمزگنام قانون به خود می شود، تصویب مجلس مثل صالحیت دارای نهاد یک وسیله به مقررات هرگاه

6 
 .است اعتباری خرید کارت ها شیوه این از یکی .شود می استفاده مبادله برای نیز دیگری های شیوه از کاغذی پول بر عالوه

 زد. ری می فروشنده حساب به و برداشت دارد بانک در که پولی از کاال مبلغ یازا به خود اعتباری خرید کارت از استفاده با خریدار

 .کند می ارائه شهر ساکنان به خدماتی و آمده وجود به شهر بهتر اداره برای که است ای مؤسسه شهرداری 7

8 
 برای را هایی معیار و ها ویژگی سری یک باید کاالیی هر تولیدکننده .قبول قابل ٔ  نمونه معنی به انگلیسی است ای کلمه استاندارد

 . کند رعایت کاال یک تولید

9 
 و مطالعه برای مهمّی وسیله و شود می فتهگر انسانی تهایفعّالی و ها خانه شهرها، طبیعی، مناظر از دوربین بای معمول سهایعک

 .هستند محیط شناخت
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 انبوه لهای جنگ از پوشیده ها دامنه این .یبارد م فراوان باران و برف دارد، قرار دریا به رو که البرز کوه رشته شمالی های دامنه در

 پوشش نتیجه در و یکند م دریافت باران و برف تابستان فصل در فقط و مانده رطوبت بدون البرز جنوبی های منهدا عکس، به است؛

 .دارند کمتری گیاهی

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 مرزداران واحد سرای دانش پسرانه دولتیغیر  دبیرستان
 0911-0011سال تحصیلي  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید

 (0)گروه 0مطالعات اجتماعينام درس:

 میرصادقي حاجي نویدنام دبیر: 

 01/01/0911 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح  1101: ساعت امتحان:

 دقیقه 04مدت امتحان: 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار

https://tizland.ir/
https://tizland.ir/
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 این روی .دهند قرار مشتری اختیار در و ندبنویس را کاال آن های ویژگی و اطالعات ها کاال برچسب روی اند موظّف تولیدکنندگان

 تاریخ و آن در رفته کار به مواد کاال، قیمت تولید، محل یا کارخانه محل آدرس تولید، جواز ٔ  شماره قبیل از اطالعاتی ها برچسب

 .است شده درج...و ایمنی نکات ) بهداشتی و غذایی مواد مورد در( مصرف

 دنا، زردکوه، هزار، الله زار، اشترانکوه 12

13 

 ترین مرطوب بنابراین، .دارد بارندگی سال ههای ما تمام در و است شده واقع دریا و البرز های کوه بین خزر دریای کنار در ناحیه این

 .یابد می کاهش ناحیه این شرق به غرب از بارندگی میزان بتهال .آیدی م شمار به ایران هوایی و آب ناحیه

 .است آمده پدید زیبایی مناظر و انبوه جنگلهای ناحیه، این در.  دارد معتدل ی ها زمستان و ها تابستان خزری، ناحیه

 به برنج مانند محصوالت از برخی فقط و شود می استفاده )دیم( باران آب از کشاورزی محصوالت بیشتر کشت برای خزری، ناحیه در

 .دارند نیاز آبیاری

 امضاء:                ی میرصادقیجنوید حا نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره 22جمع بارم :

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار

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

	6.pdf (p.1-4)
	100.pdf (p.5-6)
	Untitled.pdf (p.3-4)
	تیزلند-01.pdf (p.1)
	میم-01.pdf (p.2)





