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 محل مهر

 سؤال

 (93دی ماه)اول  : نوبت نوبت امتحانی        ش صندلی )ش داوطلب( :

 مقطع متوسطه دوره اول            هفتم پایه :     نام پدر:  نام و نام خانوادگی :

 93-94سال تحصیلی :           زارع       خانم  نام دبیر : مطالعات اجتماعی :سئوال امتحان درس
92 - 91

 صبح   8  ساعت امتحان :

 دقیقه  70وقت امتحان : 

 20/10/93 امتحان : تاریخ

 صفحه 3  سئوال: صفحاتتعداد 

گانمجتمع آموزشی رفشت   

 20 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 ن ها را انجام دهیم ...............میگویند؟آرود  به وظایفی که هر یک از ما به عهده داریم و انتظار می1 ) 

 حقوق طبیعی د(              حقج (             مسئولیتب(               حقوق متقابلالف(

  /.5 حقوقدان شورای نگهبان از طرف ..................معرفی میشود؟(2

 د( مجلس شورای اسالمی              ئیهقوه قضاج(  مجلس خبرگان               ب(          رهبرالف(

 /.5 وسیله..........................اداره میشود؟( استان به 3

 الف( شهردار                     ب( شورای شهر                  ج( فرماندار                   د( استاندار

 ( جاهای خالی را با عبارات مناسب پر کنید.ب

  /.5 مهمترین عناصر آب و هوا ..........................و..............................است (1

 /.5 تولید محصول به منظور............................انسان صورت می گیرید .(2

 /.5 جمعیت هالل احمر بخشی به عنوان ....................................دارد(3

 /.5 کریم .................................بزرگترین گناه محسوب میشوددر قرآن (4

 (جواب کوتاه دهید .ج

 /.5 مهمترین قانون هر کشور چه نام دارد؟ (1

 /.5 بیمه برای چه بوجود امده است ؟(2

 /.5 توزیع چیست؟  (3
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  /.5 چند  ویژگی طبیعی را نام ببرید؟(4

 /.5  /.5 زیست بوجود آمده است را نام ببرید؟ یکی از مشاغلی که از سازمان حفاظت (5

 ( به سواالت زیر پاسخ کامل دهید. د

 1 دو مورد از حقوقی را که ما در مدرسه داریم را بنویسید؟(1

 

 1 دو مورد از مسئولیت ما نسبت به خودمان را بنویسید؟ (2

 

 1 دو مورد از وظایف شورای نگهبان را بنویسید؟ (3

 

 1 با مثال ه قانون و مقرارات به چند صورت وجود دارد ؟ نام ببرید همرا(4

 

 5/1 همدلی و همیاری را تعریف کنید؟ (5

 

 5/1 انواع بیمه را نام ببرید و برای هر کدام یک مثال بزنید؟  (6

 

 5/1 به دلخواه خود توضیح دهید؟ عوامل تولید را نام ببرید و یکی را (7

 

 

 

 استاندار چیست؟(8

 1 
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 5/1 گویند؟ ویژگی این ناحیه را بنویسید؟  ناحیه گرم و شرجی به کدام ناحیه می(9

 

 

 

 1 دلیل حفاظت از زیست گاه را نام ببرید یکی را به دلخواه توضیح دهید؟ (10

 

  

 2                                                                                                                                                                                                    نقشه : -11

 نام رشته کوهی است -1

 نام دشتی است -2

 نام رشته کوهی است -3

 ه ای استنام دریاچ -4

  نام کوهی است -5

  

دموفق باشی  
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