به نام یکتای بی همتا

محل مهر مدرسه

یاد خدا آرام بخش دلهاست.

آموزش و پرورش شهرستان …………
آزمون مطالعات اجتماعی پایه هفتم  ،نوبت اول  ،مورخه94/01/26
مدت آزمون 44 :دقیقه

تعداد صفحات سؤال  4 :صفحه

نام و نام خانوادگی:

نام کالس :

نمره مستمر با عدد

نمره مستمر با حروف

"

"

نمره آزمون

نمره آزمون

.ir

نمره تجدید نظر "

صفحه 0
شماره دانش آموز:
نام دبیر :
محل امضا:

نمره تجدید نظر "
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 (0در هر جمله  ،از بین کلمات داخل پرانتز  ،دورکلمه درست دایره بکشید.

 )0-0به افرادی که داوطلب می شوند برای حوادث احتمالی از بیمه استفاده کنند ( بیمه گر_ بیمه گذار) می گویند.
 )0-2تصاویر( ماهواره ای  -هوایی ) توسط دوربین هایی که در هواپیما نصب شده گرفته می شود .

 )0-3پس ازپیروزی انقالب ( مجلس خبرگان  -شورای نگهبان ) برای نوشتن قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

0

تشکیل شد.

 )0-4هیچکس نباید با کفش وارد نمازخانه و مسجد شود ،این یک ( قاعده اجتماعی – دستور مذهبی اخالقی )است
که مردم برای حفظ نظم آن را پذیرفته و رعایت می کنند .

 )-2برای عبارت های سمت راست پاسخ مناسبی از سمت چب انتخاب کرده وحرف مربوط به آن را داخل
(

) بنویسید (.یک مورد اضافی است) .
عبارت سمت راست

( )2-0

عبارت سمت چپ

) فعّالیتی که بین تولید کننده ومصرف کننده رابطه برقرار می کند.

الف ) مصرف گرایی

( ) 2 -2

) به منظور رفع نیازها و خواسته های انسان صورت می گیرد.

ب ) تولید

( ) 2 -3

) بدون داشتن نیاز واقعی کاالیی را خریداری کنیم.

ج ) مصرف
د ) توزیع
ادامه سؤاالت در صفحه دوم

1

0 /4

مطالعات اجتماعی هفتم دبیرستان ……

نام و نام خانوادگی

شماره دانش آموز

صفحه 2

 )-3گزینه درست را با عالمت ضربدر ⃝ مشخص کنید.
 )3-0نقش کدامیک از عوامل زیر در تولید بسیار مهم است؟
الف ) ⃝ منابع طبیعی

ب ) ⃝ سرمایه

ج ) ⃝ نیروی انسانی

د ) ⃝ ابزار و تجهیزات

 )3- 2مرطوبترین ناحیه آب و هوایی ایران کجاست؟
الف ) ⃝ ناحیه خزری

ب ) ⃝ کوهستانی

ج ) ⃝ نواحی داخلی

د ) ⃝ سواحل جنوب

 ) 3-3مریم از پنجره ی اتاقش قلّه سبالن را می بیند ،او در کدام بخش از ناحیه سرزمین مان زندگی می کند؟

ج ) ⃝ شمال -البرز

د ) ⃝ جنوب شرقی -زاگرس

.ir

الف )⃝ شمال غربی-آذربایجان

ب ) ⃝ شمال شرقی -خراسان

2

 ) 3-4انتخاب فقهای کدامیک از نهادهای زیر بر عهده ی رهبر می باشد؟
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الف ) ⃝ قوه مجریه

ج) ⃝ شورای نگهبان

ب ) ⃝ مجلس شورای اسالمی
د ) ⃝ مجلس خبرگان

 ) 4جمله های زیر را با کلمات مناسب کامل کنید.

 ) 4-0چیزهایی که انسان به دلیل مقام انسانی اش  ،شایستگی داشتن آنها را دارد(  ).............................می گویند.
) 4-2جمعیت هالل احمر در شرایط عادی برای صلح و دوستی و ( )..............................................تالش می کند.

) ) 4-3ایجاد فرهنگ سراها و خانه های سالمت از وظایف ( ) ................................................................می باشد.

2

) 4-4به منطقه بزرگی که درآن مجموعه ای ازگیاهان وجانوران خاص زندگی می کنند( ) ..................می گویند.

 ) -4به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید.

 ) 4-0دو بخش مهم قوه مقنّنه کدامند؟ .............................................2 .........................................-0

 )4-2به غیر از هالل احمر ،دو مؤسسه از مؤسساتی که در هنگام حوادث به ما کمک می کنند را نام ببرید.
.............................................-0

............................................... -2

 ) 4-3دو دلیل به وجود آمدن قانون و مقررات را بنویسید .
.........................................-0

3

.......................................... -2
ادامه سؤال در صفحه سوم
2

مطالعات اجتماعی هفتم دبیرستان …….

شماره دانش آموز

نام و نام خانوادگی

صفحه3

به سؤاالت زیر پاسخ کامل دهید.
 ) -6بر روی نقشه گردشگری شهر الهیجان فاصله ی خانه ی امیر تا بام سبز  01سانتی متر است  .با توجه به مقیاس
خطی زیر فاصله واقعی بین این دومکان چندکیلو متر می باشد ؟(با ذکرراه حل)

0

.ir

 )-7چرا باید از زیستگاه ها حفاظت کنیم؟ ذکر دو دلیل
 -3 .......................................... -2 ..................................................-0لذّت بردن اززیبایی ها وتفکردرآفرینش
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 )- 8دو مورد از حقوق خودتان رادر خانه و خانواده بطور کامل بنویسید( .توضیح الزم نیست).

......................................................................................................................................................... -0
......................................................................................................................................................... - 2

0

)-9این عالمت ها که برروی برچسب وبسته بندی برخی ازکاالها وجود دارد نشانه ی چیست ؟ فقط ذکر نام

.....................................

....................................

0

)-01نسترن می خواهد تحقیقی درباره ی شهر الهیجان انجام دهد به نظر شما او برای انجام این کار از
کدام پرسش های جغرافیایی می توانداستفاده کند  .شما دو پرسش جغرافیایی به او پیشنهاد دهید.
(نیازی برای دادن پاسخ به پرسش های طرح شده  ،نمی باشد) .

پرسش............................................................................................................................................-0
پرسش ............................................................................................................................................ -2

3

ادامه سؤال در صفحه چهارم

0

مطالعات اجتماعی هفتم دبیرستان ……

نام و نام خانوادگی

شماره دانش آموز

صفحه4

ادامه ی سؤاالت کامل کردنی
)-00مریم اخبار و تصاویر مربوط به زلزله بم را از تلویزیون مشاهده کرد .با دیدن آن تصاویر:
الف) او بسیار غمگین و ناراحت شد.

ب) جهت کمک  ،پتو و مواد غذایی به مسجد محل برد.

ج) مجروحین حادثه را به بیمارستان منتقل کرد.
کدامیک از کارهای مریم مفهوم همیاری وکدامیک مفهوم همدلی را می رساند .درجدول زیر بنویسید.
همیاری

0/4

همدلی

.ir
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 )-02آقای مسعودی  44سال داردو پزشک است .او دارای همسر و دو فرزند می باشدو دریک آپارتمان زندگی

می کند .به نظر شما اودرهریک از نقش های زیرچه مسئولیت هایی برعهده دارد؟(ذکریک مسئولیت برای هرمورد)
 -0به عنوان پدر ....................................................................................................................................... :

 -2به عنوان پزشک ................................................................................................................................... :
 -3به عنوان همسایه ................................................................................................................................... :

2

-4به عنوان فرزند برای پدر و مادر خود ......................................................................................................:

 )-03اگر شما محیط بان بودید چه مواردی را به سازمان محیط زیست گزارش می دادید؟ ذکر  4مورد

2

دخترهای گلم لطفاً نوشته های خود را یکبار دیگر با دقّت مرور کنید.
انسان دانا به جای آنکه درانتظار رسیدن فرصت خوب در زندگی باشد ،خود آن را به وجود می اورد.در پناه یزدان پیروز باشید.

4

