
 

 

 

 

 

 

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

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

 بارم سؤاالت ردیف

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

 .است................گیاهان زمینه در پرمحصول کشورهای از یکی ایرانالف( 

 .استزیست.............. یکی از مشاغل مهم در سازمان محیطب( 

در لرستان از مناطق حفاظت  ...................های خلیج فارس و دشت ارژن در فارس و های حرا در آبمنطقه جنگلج( 

 .کشور ما هستند شده

 .شودباران )دیم( استفاده می ، برای کشت بیشتر محصوالت کشاورزی از آب...................در ناحیه د( 

2 

 گزینه درست را انتخاب کنید. 2

، چه نام دارد؟کندتولیدکننده و مصرف کننده رابطه برقرار میفعالیتی که بین  -1  

د( مصرف            ج( توزیع                           ب(بازاریابی                              الف(تولید            

 .گیردصورت می یمنظورچه به  معموالًتولید محصول  -2

    انسان هاینیازها و خواستهرفع  ب(                                 الف( برای رفاه بشتر بشر                  

د( برای خدمت به همنوعان خود                                 ج( به منظور کسب سود                      

جمعیت هالل احمر نادرست است؟های زیر در رابطه با وظایف کدام یک از گزینه - 3 

   .رسانندهای اولیه میه مجروحین کمکب الف(

    .کنددیدگان سیل یا زلزله و جنگ، چادرهای اسکان موقت برپا می برای آسیب ب(

  .شتابدها به کمک مردم میدر زمان وقوع حوادث طبیعی یا جنگج( فقط 

.رساندمیآسیب دیدگان کند و به آوری میجمعو دارو را  مثل غذا، پوشاک های مردمیکمک د(  

 کدام نهادرسند، نمی در مواردی که شورای نگهبان و مجلس شورای اسالمی به توافق درباره تصویب یک قانون -4

 ؟گیردتصمیم نهایی را می

د( رئیس جمهور        ج( رهبری                   تشخیص مصلحت نظامب( مجمع        الف( مجلس خبرگان      

2 

 درستی و نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید. 3

 )  ( )  (  غ ص    .های گرم و خشک داردتابستان و ایران است شامل نواحی مرکزی داخلی خشک و یه گرمناحالف( 

 ورکش اقتصاد شدن ضعیف سبب آنکه بر عالوه شوند،می کشور وارد قاچاق صورت به که کاالهایی فروش و خریدب( 

 )  ( )  (  غ ص                                                                              .دارد نیز مجازات شود،می هاکارخانهشدنتعطیل و

1 

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

 

 

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 20:  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

 هایی داریم؟)چهار مورد(ما در محیط زندگی و کشورچه مسئولیت 5

 

 

2 

 مسئولیت را تعریف کنید. 6

 

1 

 هایی دارد؟قانون اساسی هر کشور چه ویژگی 7

 

 

1 

 گذاران  مجلس چه خصوصیاتی باید داشته باشند؟قانون 8

 

1 

 تعریف کنید. همدلی وهمیاری را 9

 

1 

 فقط نام  ببرید. دهند،انواع بیمه را از نظر خدماتی که به ما ارائه می 11

 

 

1 

 اند؟چگونه پدید آمده های مختلفمشاغل و حرفه 11

 

 

1 

 کند؟دانش جغرافیا در زندگی چه کمکی به ما می 12

 

 

 

2 

 های شمالی و جنوبی رشته کوه البرز در چیست؟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 عمهم دو 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

 خزری -اشترانکوه –محیطبان  -دارویی 1

 ب-ج-ب-ج 2

 ص-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

 .هر فرد حق دارد در محیطی سالم، تمیز و پاک زندگی کند • 5

 .وارد کندخسارت  هیچکس حق ندارد به اموال عمومی، مانند وسایل حمل و نقل عمومی•

 .هر فرد حق دارد از خدمات مناسب پزشکی و بهداشتی استفاده کند •

 .خدمات بهداشتی و درمانی، محروم کند هیچ کشوری حق ندارد مردم کشورهای دیگر را از داشتن سالمت و •

وقتی فردی وظایف و تکالیف رود آنها را انجام دهیم. مسئولیت یعنی وظایفی که هر یک از ما به عهده داریم و انتظار می 6

 .پذیری استگویند او فرد مسئولیتدهد میخود راخوب انجام می

 مهمترین قانون هر کشور قانون اساسی آن کشور است. قانون اساسی مادر همه قانونها است 7

 شوند. در قانون اساسی هر کشور مهمترین حقوق ملت و و سایر قوانین در چارچوب آن تصویب می

 .همچنین مهمترین روابط و وظایف حکومت و مردم، معین شده است

از آنجا که وضع قانون اهمیت زیادی دارد، قانونگذاران باید ازبین بهترین افرادی که شایستگیهای الزم را برای این کار  8

 … حقوق محرومان وهایی مانند:  شجاعت، دلسوزی، تخصص، دینداری؛طرفداری از  شوند؛ شایستگی دارند، انتخاب

همدلی یعنی اینکه خود را به جای فردی که دچار حادثه شده بگذاریم و احساسات و شرایط او را درک کنیم. همیاری  9

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

 عمر، بیمه بیکاری،، بیمه  درمان و بهداشتبیمه :بیمه از نظر خدماتی که به بیمه شوندگان ارائه میکند، انواع مختلف دارد 11

 بیمه وزی،س آتش بیمه خودرو، سرنشینموتورسیکلت، بیمه  و اتومبیل بدنه بیمه روستاییان، بیمه کارافتادگی، از  بیمه

 .…و مسکونی منازل

تنهایی همه چیزهای مورد نیاز خود توانند به انسانها همواره به صورت گروهی و اجتماعی زندگی کرده و پیبردهاندکه نمی 11

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

مجبور به کار کشاورزی نبودند و به تدریج افراد دیگر توانستند به کارهای دیگر بپردازند و در برخی کارها  کافی دیگر همه

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

 .گوناگون پدید آمد

های مختلف را بشناسیم و رابطه بین این ویژگیها های طبیعی و انسانی مکانکند که ویژگیبه ما کمک میجغرافیا دانش  12

 .را بفهمیم

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؛  بارد. در بعضی از بخشهای این ناحیه، بیابانهایی به می

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

 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/


 

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

 .به رشد و نمو هستند

ناحیه   و  یداخل خشک و گرمناحیه   -خشک کوهستانینیمه  و معتدلناحیه   -یخزر مرطوب و معتدل؛ ناحیه ناحیه  4 14

 .بجنو سواحل شرجی و گرم

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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