
 

 

 

 

 

 
 

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

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

ف
ردی

 

بارم سؤاالت
 

1 

 های زیر را مشخص نمایید.درستی یا نادرستی هریک از گزاره
 الف. همدلی و همیاری در سرشت تمام انسان قرار داده شده است. 

 ب. ایران در جنوب شرقی آسیا قرار گرفته است. 

 ترین عناصر آب و هوا ، دما و بارش است. ج. مهم

 نیست و بلکه وظیفه تمام مردم کشور است. د. حفاظت از محیط زیست تنها مخصوص سازمان محیط زیست 

2 

2 

 جای خالی را با عبارات مناسب پر نمایید.

 الف. رشته کوه .......................... مانند دیواری در مقابل دریای خزر قرار دارد.  

 ب. قله تفتان در نواحی ................................................ قرار دارد. 

 ب و هوای ................................................... است.  های انبوه و پوشش گیاهی غنی از مشخصات آج. جنگل

 نامند.  کنند که هر بخش را .............................. میهای تقسیم مید. برای اداره کشور آن را به بخش

2 

3 

 گزینه مناسب را انتخاب کنید.

 ه می شود؟الف. برای تهیه نفشه جغرافیایی از کدام وسیله استفاد

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

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

 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؟  ج. به

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

 

 

1 

5 

 قانون یعنی چه؟ با مثال توضیح دهید.

 

 

 

 

2 

6 
 هر مکان چه ویژگی هایی دارد؟

 
1 

7 
 شوند؟روستاها چگونه اداره می 

 
1 

 2از  1صفحه ی 

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

 متوسطه اول/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 2اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 مرزدارانواحد  دانشسرای  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 0411 -0410سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 1مطالعات اجتماعینام درس: 

 نوید میرصادقی نام دبیر:

 11/1011 /11 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 1:  11  ساعت امتحان:

 دقیقه 04مدت امتحان : 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 

 نمره 21جمع بارم : 

ف
ردی

 

بارم سؤاالتادامه ی 
 

8 

 انواع بیمه را توضیح دهید. 

 

 

1 

9 

 انواع گروههای عمده مشاغل و فعالیتهای اقتصادی را نام ببرید. 
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11 

 مصرف گرایی را توضیح دهید. 

 

 

1 

11 

 انواع عکس در جغرافیا را نام ببرید و توضیح دهید.

 

 

 

2 

  قله های بلند زاگرس را نام ببرید؟ چهار 12

 
2 

13 

 ناحیه معتدل و نیمه خشک کوهستانی را توضیح دهید.

 

 

 

 

2 

 2از  2صفحه ی 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

1 

 های زیر را مشخص نمایید.درستی یا نادرستی هریک از گزاره

 درست الف. همدلی و همیاری در سرشت تمام انسان قرار داده شده است.

 نادرست ب. ایران در جنوب شرقی آسیا قرار گرفته است.

 درست ترین عناصر آب و هوا ، دما و بارش است.ج. مهم

  درست از محیط زیست تنها مخصوص سازمان محیط زیست نیست و بلکه وظیفه تمام مردم کشور است. د. حفاظت

2 

 جای خالی را با عبارات مناسب پر نمایید.

 البرز رشته کوه .......................... مانند دیواری در مقابل دریای خزر قرار دارد. الف. 

 مرکز و جنوب شرقی ................................... قرار دارد.ب. قله تفتان در نواحی .............

 معتدل خزریهای انبوه و پوشش گیاهی غنی از مشخصات آب و هوای ................................................... است.  ج. جنگل

 استان نامند. ......................... میکنند که هر بخش را .....های تقسیم میبرای اداره کشور آن را به بخشد. 

3 

 گزینه مناسب را انتخاب کنید.

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

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

 زیر است؟ هواییجزء کدام یک از مناطق آب و  یممال ایهبسیارگرم و زمستان هایتابستان. ب

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

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

 در ندادن آنها چه میگوییم؟ استفاده صحیح از نعمتها، قدر نعمتها را دانستن و به ه به ج.

 تنحق داش -4              مسئولیت  -3            شکرگزاری  -2       قانونمند بودن -1

4 

 همدردی یعنی چه؟همدلی  و 

 .بگذاریم شده حادثه دچار که فردی جای به را خود اینکه یعنی همدلی

 .بشتابیم او کمک به دیده حادثه دفر احساس درک از پس یعنی مدردیه

5 

 قانون یعنی چه؟ با مثال توضیح دهید.

 راغچ از عبوربرای مثال ممنوعیت گویند. ن قانون میبه آ شود، تصویب مجلس مثل صالحیت دارای نهاد یک وسیله به مقررات هرگاه

 .شودمی جریمه کند تخلّف آن از ای راننده چنانچه و است شده تصویب مجلس در که است رانندگی و راهنمایی قانون یک قرمز،

 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
 4111-4114سال تحصیلي  اولپایان ترم نوبت سؤاالت  کلید

 4مطالعات اجتماعينام درس: 

 نوید میرصادقينام دبیر: 

 41/41/4111 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح  1:11 ساعت امتحان:

 دقیقه 14مدت امتحان: 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



6 
 هر مکان چه ویژگی هایی دارد؟

 های انسانیویژگی -2های طبیعی ویژگی -1

7 

 شوند؟روستاها چگونه اداره می 

 بهتر برای و شوند می جمع هم دور روستا اعتماد مورد و تجربه با افراد و سفیدان ریش. دارد وجود روستا اسالمی شورای ها، روستا در

 می گیری تصمیم دیگر، امور و قنات مسجد، مدرسه، و پل، حمام، تعمیر یا ساختن قبیل از اقداماتی خودشان، روستای وضع شدن

 .دکنن

8 

 توضیح دهید. نواع بیمه را ا

 افراد، و هستند ریاختیا هاهبیم از دیگر بعضی. دهند انجام را ها بیمه این باید افراد قانون طبق یعنی هستند؛ اجباری هاهبیم از بعضی

 .کنند استفاده بیمه از احتمالی حوادث برای که شوندیم داوطلب

9 
 ببرید. قتصادی را نام ی االیتهاععمده مشاغل و فانواع گروههای 

 .تخدما و صنعت ،کشاورزی: کرد بندی طبقه عمده گروه سه در توان می را اقتصادی های فعّالیّت و شاغلم

11 
 ا توضیح دهید. مصرف گرایی ر

 .دبخر را کاالهایی دیگران با همچشمی و چشم و خودنمایی ،تفریح برای واقعی نیاز داشتن بدونفرد  اینکه یعنی گرایی مصرف

11 

 را نام ببرید و توضیح دهید. انواع عکس در جغرافیا

 ود.ش می گرفته انیانس تهایفعّالیّ و ها خانه رها،شه طبیعی، مناظر از دوربین با: یمعمول هایسکع-1

 گرفته شده نصب هواپیما در که نهاییدوربی با سهاعک این. شودیم استفاده جغرافیایی ههاینقش تهیه برای :هوای سهایعک -2

 .شودیم

12 
  قله های بلند زاگرس را نام ببرید؟ چهار

 دنا، زردکوه، هزار، الله زار، اشترانکوه

13 

 انی را توضیح دهید.ناحیه معتدل و نیمه خشک کوهست

 برف زمستان هنگام در احیهن این ارتفاعات برخی در .برمیگیرد در را آنها اطراف های کوهپایه و ایران مرتفع های کوهستان ناحیه، این

 حیه،نا این .است معتدل نهای تابستا و سرد های زمستان دارای دلیل همین به .آید می وجود به شدید های یخبندان و یبارد م زیادی

 توانند می کشاورزان سال، طی در کافی بارش دلیل به حال این با .است خشک نها تابستا در دارد، باران سال از ماه 9 تقریباً آنکه با

 .است روییده سرسبز مراتعی و جنگلها ناحیه این ارتفاعات در .باشند داشته نیز دیم زراعت

 امضاء:   نوید میرصادقی نام و نام خانوادگی مصحح :  مرهن 22 جمع بارم :

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار




