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 محل مهر

 سؤال

 (49دی ماه)اول  نوبت امتحانی : نوبت         ش صندلی )ش داوطلب( :

  هفتمپایه :     نام پدر:  نام و نام خانوادگی :

 49-49سال تحصیلی :           زارع       خانم  نام دبیر : مطالعات اجتماعی :سئوال امتحان درس
42 - 41 

 

 

 صبح   8  ساعت امتحان :

 دقیقه  07وقت امتحان : 

 17/49/ 22تاریخ امتحان :

 صفحه 2  سئوال: صفحاتتعداد 

 

گانرشت مجتمع آموزشی ف   

 22 بارمجمع کل         ندارد نیاز به پاسخنامه سفید دارد

 نمره تجدید نظر نام و نام خانوادگی و امضاء مصحح  نمره به حروف نمره به عدد 

 

 

 

 

 ( جواب درست را عالمت بزنید .الف 

  /.5 شکرگذار بودن یعنی؟(1

       به هدر ندادن نعمت ها  ب(                          استفاده صحیح از نعمت هاالف(

 همه موارد صحیح استد( قدر نعمت ها را دانستن                                ج 

  /.5 استان توسط چه کسی اداره میشود؟(2

 بخشدارفرماندار                   د( ج(  شهردار                     ب(          استاندارالف(

 5/0         کدام یک از موارد زیر از پیامد های عدم رعایت قوانین است؟ ( 3  

 الف( خللی در جامعه وارد نمیشود            ب( موجب پایمال شدن حقوق افراد میشود 

 میشود ن( باعث بر هم زدن نظم دمیرود             نج( امنیت اجتماعی از بین 

 5/0 مهمترین عناصر آب و هوا به شمار میرود ؟( کدام یک از موارد زیر از 4

 الف( ارتفاع و بارش                   ب( دما و بارش                 ج( ارتفاع و دما              د( دوری از دریا و ارتفاع

 ( جاهای خالی را با عبارات مناسب پر کنید.ب

  /.5 .به کمک مردم می شتابد -----------و-----------قوع ساتی است که در زمان وسجمعیت هالل احمر یکی از مو(1

 /.5 ت .اس -------------------و----------------بیمه یک قرار داد بین(2

 /.5 را به منظور رفع نیاز خود میخرد.-----------------------و--------------مصرف کننده کسی است که (3

 5/0 آسیا قرار دارد.-----------------------کشور ایران در قسمت (4

 /.5 است. -------------------------( علت تنوع گونه های گیاهی و جانوری در ایران 5
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 (جواب کوتاه دهید .ج

 /.5 حقوق متقابل را تعریف کنید؟ (1

 /.5 مهمترین قانون هر کشور چه نام دارد؟(2

 /.5 بیمه برای چه به وجود آمده است؟ (3

  /.5 تولید محصول به چه دلیل صورت گرفته است؟ (4

 /.5 نواحی پست وهموار شامل چه مناطقی است؟(5

 /.5 مهمترین عامل نابودی حیات وحش یا زیست بوم چیست؟ (6

 ( به سواالت زیر پاسخ کامل دهید. د

 دو مورد از حقوق خود را در مدرسه بنویسید؟ (1

 1 

 من نسبت به خودم مسئول هستم را با آوردن دو مثال توضیح دهید؟ (2

 1 

 مهمترین وظایف شورای نگهبان را بنویسید؟ (3

 

 1 

 دو دلیل به وجود آمدن قانون ومقررات چیست؟(4

 1 

 ( همدلی و همیاری را تعریف کنید؟5

 1 

 بیمه بهداشت و درمان چه خدماتی را به مردم ارائه میدهد ؟(6
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 از زیستگاه حفاظت می کنیم؟ چرا (7

 1  

 عوامل تولید را نام برده و یکی را به دلخواه توضیح دهید؟(8

 1 

 نقشه وکره را تعریف کنید؟(9

 1 

 گی دامنه شمالی البرز را با جنوبی آن مقایسه کنید؟ژوی(10

 

 1 

 5/1 دلیل شرجی بودن نواحی جنوبی ایران را بنویسید؟ (11

 

 

  5/1 جامعه چگونه به وجود آمده است؟تقسیم کار در  12

                                                                                          

 

 

 

 

  
 

 موفق باشید
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