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 باسمه تعالی

 دقیقه  06  مدت امتحان:   شعبه :                                  :شماره دانش آموز                           نام و نام خانواد:گی:      

 60/06/49تاریخ امتحان:   پایه: هفتم             سواالت امتحانی درس: مطالعات اجتماعی                                   نام مدرسه:

 6تعداد صفحات:      استان گیالن: شهرستان الهیجان     0949دوره تحصیلی: متوسطه دوره اول          نوبت: اول سال تحصیلی 

 ارم ب                        نمره مستمر                نمره پایانی            میانگین           نام و نام خانوادگی )طراح سوال(: 

 کدام عبارت صحیح و کدام غلط است؟-الف

 غ                ص                                                                     همه افراد در برابر قانون مساویند       -0

 غ                ص                                            ما در استفاده از حقوق خود از آزادی مطلق برخوراریم      -6

 غ                ص              مصرف کننده کسی است که کاال و خدمات را به منظور رفع نیازهای خود می خرد  -9

 غ                ص                                           برای تهیه نقشه از عکس های هوایی استفاده می کنند        -9

 

6 

 کلمات سمت چپ را به کلمات سمت را ارتباط دهید  -ب

 قانون  -معادن                                            الف-0

 غرب  -کمک به انسانهای آسیب دیده              ب -6

 هالل احمر  -رشته کوه زاگرس                             ج -9

 منابع طبیعی  -یت عبور از چراغ قرمز               دممنوع -9

6 

 مشخص کنید )×( گزینه درست را با عالمت  -ج

 کدامیک جزوه مشاغل و فعالیت های اقتصادی به شمار نمی آید؟-0

 د( خدمات                  ج( سرمایه                 ب( صنعت               الف( کشاورزی

 ر رشته کوه زاگرس قرار گرفته است؟کدام قله د-6

 د( تفتان                ج( شیرکوه                 ب( زردکوه                   الف( کرکس

 ایران در کدام قسمت آسیا قرار گرفته است؟-9

 د( شمال شرقی       ج( جنوب شرقی             ب( شمال غربی          الف( جنوب غربی 

 برای پیدا کردن محل دقیق پدیده ها از کدام وسیله استفاده می کنیم؟-9

  د( نمودار و جدول                 ج( نقشه                ب( عکس ها        الف( کره جغرافیایی 

6 

 جای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید 

 مهمترین قانون هر کشور ....................... است -0

 مهمترین عناصر آب و هوا ....................... و...................... است -6

 امروزه عالوه بر پول کاغذی از شیوه های دیگری برای مبادله استفاده می شود یکی از این شیوه ها .................... است -9

6 

 از عالئم زیر متعلق به کدام موسسه ها می باشد  کر یه-د

 

 

      0-                   ............6- ..................              3- ............                             4- ............. 
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 قوانین زیر را در جدول دسته بندی کنید  -0 -ی

 سکوت در کتابخانه  -رعایت حجاب –ایستادن در صف نانوایی  -روزه گرفتن

 رسوم اجتماعی  دستورات مذهبی 

 

 

 

 

0 

 ویژگی ها را در جدول زیر دسته بندی کنید -6

 آثار تاریخی  -پوشش گیاهی -فعالیت اقتصادی -آب و هوا

  ویژگی طبیعی 

  ویژگی انسانی
 

0 

 قله های زیر را در جدول دسته بندی کنید -9

 قله علم کوه  –قله اشترانکوه  -قله سهند -قله تفتان

  قله آتشفشانی 

  قله غیرآتشفشانی 
 

0 

 0 زیستگاه یا زیست بوم چیست؟ -9

 0 دو نمونه از ویژگی های ناحیه گرم و خشک داخلی ایرانی را بیان کنید  -5

 0 دو نمونه از کارها و فعالیت های هالل احمر را بیان کنید -0

 0 مورد( 6برخی از مهمترین دالیل حفاظت از زیستگاه ها را نام ببرید ) -7

 0 دو مورد از مناطق حفاظت شده کشور ما ایران کدامند؟ -8

 0 ما نسبت به معلمان و همکالسی هایمان چه مسئولیت هایی داریم؟-4

 0 قانون و مقررات به چند دلیل بوجود آمد؟ -06

 موفق باشید
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 ریزبارم درس مطالعات اجتماعی پایه هفتم

 نمره( 6ص )-9ص             -9غ             -6ص            -0 -الف

 نمره( 6قانون     ) -الف-9غرب              -ب-9هالل احمر              -ج -6منابع طبیعی      -0-ب

 نمره( 6نقشه ) -ج-9جنوب غربی      -الف-9زردکوه         -ب-6سرمایه        -ج-0-ج

 نمره( 6کارت خرید اعتباری ) -9بارش          –دما  -6قانون اساسی -0 -د

 نمره(6)بازیافت هالل احمر  -بیمه مرکزی -استاندارد -ه

 نمره( 0)رسوم اجتماعی: ایستادن در صف نانوایی و سکوت در کتابخانه  -دستورات مذهبی روزه گرفتن، رعایت حجاب-0-ی

 نمره(0)ویژگی های انسانی فعالیت اقتصادی و آثار تاریخی  –ویژگی های طبیعی: آب و خوا و پوشش گیاهی -6

 نمره(0)وه و علم کوه قله آتشفشانی تفتان و سهند قله غیرآتشفشانی اشترانک-9

 نمره( 0به منطقه بزرگی که در آن مجموعه ای از گیاهان و جانوران خاص زندگی می کنند )-9

 نمره( 0پوشش گیاهی فقیر ) -تابستان هوا بسیار گرم -مقدار باران کم است. اختالف دمای شب و روز زیاد است-5

 نمره(0غذایی پوشاک دارو انجام می دهند )چادر اسکان موقت بر چا می کند جمع داوری مواد -0

 نمره( 0سپاسگزاری از نعمت های خداوند ) -حیاتحق  -فواید گیاهان و جانوران-7

 نمره( 0مورد ) 6اشترانکوه در لرستان  -دشت ارژن در فارس -جنگل های حرا در خلیج فارس -8

 نمره(0علم با احترام برخورد کنیم )با مسئوالن مدرسه و م –مقررات و نظم مدرسه را رعایت کنیم -4

 نمره( 0برقراری نظم و امنیت ) -حفظ حقوق افراد-06

 




