
 

 

 بارم سواالت

 .بدهید صحیح پاسخ زیر ای گزینه چهار سواالت به

 است؟ زیر موارد از کدامیک مشترک حقوق از«  وخیابان کوچه در امنیت از برخورداری حق» – 1

 خویشاوندان – د                   زندگی محیط – ج                 مدرسه – ب                   خانواده – الف

 گویند؟ می چه دهیم انجام را آنها رود می وانتظار داریم عهده بر ما از یک هر که وظایفی به – 2

 مسئولیت – د                              حق – ج         طبیعی حقوق – ب             متقابل حقوق – الف

 کدامند؟ جامعه در مقررات آمدن وجود به علل مهمترین از یکی – 3

    نظم برقراری – ب                                                      عدالت ایجاد – الف

 افراد حقوق حفظ و نظم برقراری – د                                                   افراد حقوق حفظ – ج

 رساند؟ می را مفهوم کدام ، جمله این – 4

 «بشتابیم او کمک به ، دیده حادثه فرد احساس درک از پس»                         

    دوستی انسان – ب                                                       همیاری – الف

 مسئولیت احساس – د                                                         همدلی – ج 

 کرد؟ مشاهده آن روی را زمین سیاره مختلف های بخش واقعی شکل میتوان که زمین کره از کوچکی نمونه – 5

 نامه فرهنگ – د                         عکس – ج            جغرافیایی کره – ب                     نقشه – الف

 ؟ است شده واقع زیر کوههای از یک کدام ایران شرقی شمال در – 6

 بایجان آذر – د                            دنا – ج               خراسان – ب                     البرز – الف
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 .کنید مشخص را آنها بودن نادرست یا درست زیر جمالت به باتوجه

 بیمارستان به ارسانندوآنهارمی اولیه کمکهای مجروحین به حوادث وقوع هنگامدر راحم هالل جمعیت امدادگران –7

 =کنند می نتقلم

والدین شما پولی را به مدرسه بابت بیمه دانش آموزی می پردازند، در این جا شما ابتدای هرسال تحصیلی در  – 8

 بیمه گر هستید=

 مکان های مختلف را بشناسیم =دانش جغرافیا به ما کمک می کند که ویزگیهای طبیعی وانسانی  – 9

 وقتی افراد به سفر می روند فقط می توانند به استراحت وتفریح خود بپردازند = – 11
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 رابطه بین گزینه ها را پیدا کرده وبا خطی به هم وصل کنید . - 11
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 نمره( 5/0)هر جاخالی جاهای خالی را با کلمات مناسب پرکنید؟

 تبعه یک کشور بودن موجب می شود افراد ، حقوقی بر مبنای .......................... داشته باشند . – 12

 ما باید از ....................... مدرسه که متعلق به همه است محافظت کنیم. – 13

 ما انسانها از ابتدای ...................... با انسان های دیگر زندگی می کنم. – 14

 امروزه با گسترش وسایل ارتباطی و ....................... همه به سرعت می توانند از اخبار حوادث آگاه شوند. – 15

 موسسه بیمه برای جبران زیان های مالی و ........................ به وجود آمده است. – 16

 نقشه تصویری .................... از سطح زمین است که به نسبت مورد نیاز کوچک شده است. – 17
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 رابطه بین گزینه ها را پیدا کرده وبا خطی به یکدیگر متصل کنید. - 11
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 به سواالت زیر به طور کامل پاسخ دهید؟

 نمره(1مقیاس خطی را با مثال تعریف کنید؟) – 19
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 1 تاریخ ایران به چند دوره تقسیم می شود توضیح دهید؟ –21

 برای اولین بار در چه زمانی تقسیمات کشوری انجام گرفت و به چه صورت بود ؟ – 21
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   2منطقه  –آزمون : نیمسال دوم                                             مجتمع آموزشی ماهور 

 نام ونام خانوادگی :                                              نام درس : مطالعات اجتماعی  

 پایه هفتم                                          3/0311/ 01تاریخ :  

 نمره 01 -   سوال 20نام دبیر : خانم پژمان یار                                     تعداد سوال :   

 مردم – 1نفر حقوقدان                             6 –الف 

 قوه قضاییه – 2                               مجلس خبرگان –ب 

 رهبر - 3نفر فقیه                                      6 –ج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گردشگری تاریخی – 1استراحت ، مطالعه وتحقیق در مکان های طبیعی                          - 1

 سفرهای زیارتی – 2بازدید پژوهشگران و مورخان کشورهای جهان                           – 2

 طبیعت گردی – 3بازدید از مکان های مقدس ، امام زاده ها و مرقد امامان                  – 3


