
 

 نام و نام خانوادگی: 

 هفتممقطع و رشته: 

 شماره داوطلب:

 2تعداد صفحه سؤال:

 مهوری اسالمی ایرانج

 

  مطالعاتنام درس: 

   نام دبیر:

 : امتحان تاریخ

ساعت امتحان: 

          دقیقه 60مدت امتحان: 

ف
دي

ر
 

ره «سؤاالت  »  
نم

 

  جای خالی 

 .تکمیل کنیدبا کلمات مناسب جای خالی را در جمالت زير  1

 شوند.ها از ابتدای خلقت و تولد دارای ................... میانسانالف( 

 ها در زندگی حق ................. است.مهمترين حق همه انسانب( 

 کشور را به عهده دارد. ............ تهیه و تصويب قوانین عادیقوه ج( 

 بیمه يک قرارداد میان ...................... و  ......................... است.د( 

2 

  چهار گزينه ای 

 پذيرد: و ........ صورت میتولید محصول به دو شکل ....... -1 2

 پول وسرمايه د(                 ج( ثروت و تالش            ب( کاال و خدمات           الف( کاال و سرمايه

 باشد؟ها صحیح نمیهای زير در مورد حقوق انسانگزينهکدام يک از  -2

 الف( هر فرد حق داشتن شناسنامه و نام خانوادگی دارد.

 ب( همه حق تحصیل، باسوادی و شکوفايی استعدادها را دارند.

 ج( هر فرد حق دارد از محیطی سالم و تمیز برخوردار باشد.

  د( همه ما در برابر خداوند مسئول هستیم.

 است؟ گزينه درباره رشته کوه زاگرس صحیحکدام  -3

 الف( در شمال ايران واقع شده است.

 جنوب شرقی است. –ب( دارای جهت شمال غربی 

 باشد.مینج( دارای پوشش جنگلی انبوه 

 است. د( دارای مناطق پست

 

3 
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  خ کامل دهیدپاس 

 مورد( 3) کنند، کدامند؟دانان برای شناخت محیط استفاده میانواع ابزار و وسايلی که جغرافی 3

1.5 

 ها را ذکر کنید.مورد از مهمترين خدمات شهرداریچهار  4

2 

 شوند؟چگونه اداره میتوسط چه کسی و روستاها  5

1.5 

 منظور از زيستگاه چیست؟ 6

1.5 

 عناصر آب و هوا را فقط نام ببريد.مهمترين  7

1.5 

 کنند؟ نام ببريد.هوای ايران را به چند دسته تقسیم میشناسان آب و اقلیم 8

2 

 حقوق متقابل را تعريف کنید. 9

2 

 مصرف گرايی چیست؟ 10

1.5 

 شود؟مصرف کننده به چه کسی گفته می 11

1.5 
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 پاسخنامه 

 جمهوری اسالمی ایران

 

  مطالعاتنام درس: 

   نام دبیر:

  :امتحان تاریخ

 ساعت امتحان: 

          دقیقه 60مدت امتحان: 

ف
دي

ر
 

ره «سؤاالت  »  
نم

 

  جای خالی 

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

 

 شوند.میحقوق طبیعی قت و تولد دارای ها از ابتدای خلانسان 

 است.حق حیات ها در زندگی مهمترين حق همه انسان

 تهیه و تصويب قوانین عادی کشور را به عهده دارد.مقننه قوه 

 است.بیمه گر و بیمه شونده بیمه يک قرارداد میان 

2 

  چهار گزينه ای 

 يرد: پذی..... صورت مو ...تولید محصول به دو شکل ....... -1 2

        ب( کاال و خدمات 

 ؟باشدها صحیح نمیهای زير در مورد حقوق انسانکدام يک از گزينه -2

 د( همه ما در برابر خداوند مسئول هستیم. 

 درباره رشته کوه زاگرس صحیح است؟ کدام گزينه -3

 ب شرقی است.جنو –ب( دارای جهت شمال غربی 

 

3 

  پاسخ کامل دهید 

 ای.صاوير ماهوارهت -نقشه -عکس 3

1.5 
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نظافت کوچه ها و خیابانها و جمع  -نظارت بر ساخت و سازها -ايجاد فرهنگ سراها و خانه های سالمت برای اوقات فراغت  4

 ايجاد فضای سبز و احداث پارک و بوستان. -آوری زباله
2 

-شوند که آنها از میان افراد با تجربه و مورد اعتماد روستا انتخاب میاره میروستاها توسط شورای اسالمی روستا و دهیار اد  5

 شوند.
1.5 

 گويند.به مجموعه ای که در آن گیاهان و جانوران خاصی زندگی میکنند زيستگاه می  6

1.5 

 دما و بارش.  7

1.5 

 احل جنوب.گرم و خشک و گرم و شرجی سو -معتدل و نیمه خشک کوهستانی -ناحیه معتدل و مرطوب خزری 4  8

2 

 کنند ما نیز بايد حقوق آنها را به رسمیت شناخته و رعايت کنیم.همانطور که ديگران حقوق ما را رعايت می 9

2 

 مصرف گرايی يعنی اين که بدون داشتن نیاز واقعی بخواهیم برای تفريح يا خودنمايی با ديگران کااليی بخريم. 10

1.5 

 خرد.ا به منظور رفع نیازهای خود میمصرف کننده کسی است که کاال و خدمات ر  11

1.5 
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