نام و نام خانوادگی :

ترم اول  -سال تحصیلی 94

شماره دانش آموز :

تاریخ امتحان  0394/ 01 / 62 :ساعت شروع
01/31:

پایه  :هفتم متوسطه

شعبه کالس :

دبیرستان دخترانه متوسطه اول سما

سواالت امتحانی درس  :مطالعات اجتماعی

نام دبیر :

بارم

مدت امتحان 21 :دقیقه

صحیح

 -1صحیح و غلط سواالت زیر را مشخص کنید.

غلط

الف -انسان ها از ابتدای خلقت و تولد دارای حقوق طبیعی می باشد.

2

ب -مهمترین قانون  ،در ایران قانون مذهبی می باشد.
ج -انسان همواره به صورت فردی و تنهایی زندگی کرده است.
د -کناره های خلیج فارس و دریای عمان دارای آب و هوای خشک هستند.
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 -2جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

الف -ما در روابطی که با دیگران برقرار می کنیم دارای  ............................هستیم .
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ب -موسسه بیمه  ،برای جبران زیانهای  ................................و  ...........................بوجود آمده است.
ج -استاندارد کلمه ای انگلیسی به معنای  ................................است .

د -استان بوسیله ................................اداره می شود.

ر-ایران در ................................آسیا قرار دارد.

 -3گزینه درست را با (×) نشان دهید.

 -1اعضای شورای نگهبان مرکب از چند نفر هستند؟
الف – 01نفر

ب06 -نفر

د00 -نفر

ج2 -نفر

1

 -2درختان تاغ و بوته های خاردار در کدام ناحیه آب و هوایی در ایران رشد میکنند ؟

الف-ناحیه کوهستانی

ب -ناحیه گرم و شرجی

ج -ناحیه معتدل

 -4به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید ؟

-1حق چیست؟0/5

-2مسئولیت چیست ؟0/5
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-3قانون و مقرارات به چند دلیل بوجود آمده است؟0/5
 -4همدلی را تعریف کنید ؟0/5
نمره کتبی
باعدد و حروف

نمره شفاهی
با عدد و حروف

جمع نمره پایانی
با عدد و حروف

نمره مستمر
با عدد وحروف

نام ونام خانوادگی دبیر-
امضاء

نمره تجدیدنظر
باعدد و حروف

نام و نام خانوادگی دبیر-
امضاء

0/ 5

 -5دو مورد از بیمه اجباری را بنویسید ؟0/5
 -5به سواالت زیر پاسخ کامل دهید :

1

 -1من نسبت به خودم مسئول هستم یعنی چه ؟ ذکر  2مورد

1

 -2قانون را تعریف کنید ؟
 -3مجلس شورای اسالمی را توضیح دهید ؟

1
-4بیمه چیست ؟
2
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-5برچسب مشخصات کاال را تعریف کنید ؟

1

-6مصرف کننده چه کسی است ؟

1

-7کره جغرافایی را تعریف کنید ؟

1

-8مهمترین خدمات شهرداری را بنویسید؟ذکر  3مورد

-9زیستگاه را تعریف کنید ؟

-10شما دختران گلم برای حفاظت از محیط زیست چه کارهایی را انجام میدهید ؟ ذکر  3مورد
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موفق باشید دختران گلم

نمره کتبی
باعدد و حروف

نمره شفاهی
با عدد و حروف

جمع نمره پایانی
با عدد و حروف

نمره مستمر
با عدد وحروف

نام ونام خانوادگی دبیر-
امضاء

نمره تجدیدنظر
باعدد و حروف

نام و نام خانوادگی دبیر-
امضاء

