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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

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

2 

2 

 .کنیدی خالی را با عبارات مناسب پر هاجا

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

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

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

 نامند. می.......................... کنند که هر بخش را های تقسیم میبرای اداره کشور آن را به بخشد. 

2 

3 

 ا انتخاب کنید.گزینه مناسب ر

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

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

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

 موارد ب وج -4      حفظ حقوق افراد -3            نظم  برقراری -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؟  د به

 حق داشتن -4              مسئولیت  -3            شکرگزاری  -2       قانونمند بودن -1

2 

 1 همدردی یعنی چه؟ 4

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

 2از  1صفحه ی 

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

 (3: 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 

 0311 -0011سال 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 هر مکان چه ویژگی هایی دارد؟ 6

 1 ست و چرا صورت گرفته است؟یتقسیم بندی کشوری چ  7

 1 استاندارد یعنی چه؟ 8

 1 عکس های هوایی چه نوع عکسهایی هستند؟ 9

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

 2 منظور از منابع طبیعی چیست و چرا از عوامل الزم برای تولید می باشد؟ 11

 2 قله های بلند زاگرس را نام ببرید؟  12

 2 ناحیه معتدل و نیمه خشک کوهستانی 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

1 

 درستالف. 

 نادرستب. 

 درستج. 

  درست د. 

2 

 البرزالف. 

 مرکز و جنوب شرقیب. 

 معتدل خزریج. 

 استاند. 

3 

 عکس هوایی -2.الف

 موارد ب وج -4ب.

 ناحيه گرم و شرجی سواحل جنوبی -4ج. 

 شکرگزاری  -2د.

 .بشتابيم او کمک به دیده حادثه دفر احساس درک از پس یعنی همدردی 4

5 

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

 و اتوبوس صف در ایستادن مثال، برای کنند؛ می پيروی 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

 گيرد مانند عبور از چراغ قرمزه خود مینام قانون ب شود، تصویب مجلس مثل صالحيت دارای نهاد یک وسيله به مقررات هرگاه

 های انسانیویژگی -2های طبيعی ویژگی -1 6

7 
ه چند شهرستان و هر گویند.  هر استان بکنند که به هریک استان میبرای بهتر اداره کردن کشور، آن را به بخشهایی تقسيم می

  شود.شهرستان به تعدادی شهر و روستا نيز تقسيم می

8 
 برای را هایی معيار و ها ویژگی سری یک باید کاالیی هر توليدکننده .قبول قابل ٔ  نمونه معنی به انگليسی است ای کلمه استاندارد

 .کند رعایت کاال یک توليد

  .شودشود. این عکسها با دروبينهای نصب شده در هواپيما گرفته میاز عکسهای هوایی برای تهيه نقشه جغرافيایی استفاده می 9

11 

 انبوه لهای جنگ از پوشيده ها دامنه این .یبارد م فراوان باران و برف دارد، قرار ادری به رو که البرز کوه رشته شمالی های دامنه در

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

 .دارند کمتری گياهی

 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

 (9)گروه 0مطالعات اجتماعينام درس:

 میرصادقي حاجي نویدنام دبیر: 

 01/01/0911 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح  1101: ساعت امتحان:

 دقيقه 04مدت امتحان: 

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار

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


11 

 برای .هستند طبيعی منابع )…و آهن سنگ، زغال نفت،گاز،( معادن ها، جنگل جانوران، خاک، آب، مانند دارد وجود طبيعت در آنچه

 داده قرار شرب اختيار در خداوند که طبيعی منابع و امکانات از باید کند توليد را خود نياز مورد وسایل و ها کاال بتواند انسان آنکه

 .کند استفاده

 دنا، زردکوه، هزار، الله زار، اشترانکوه 12

13 

 برف زمستان هنگام در احيهن این ارتفاعات برخی در .برميگيرد در را آنها اطراف های کوهپایه و ایران مرتفع های کوهستان ناحيه، این

 ناحيه، این .است معتدل نهای تابستا و سرد های زمستان دارای دليل همين به .آید می وجود به شدید های یخبندان و یبارد م زیادی

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

 .است رویيده سرسبز مراتعی و جنگلها ناحيه این ارتفاعات در .باشند داشته نيز دیم زراعت

 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/
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