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اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام و نام خانوادگی:

پایه  :هفتم

محل مهر یی امضی مدیر

تاریخ امتحان / :

اداره آموزش و پرورش منطقه  6تهران

دبیرستان غیر دولتی دکتر حسابی

کالس :

69 /

درس  :مطالعات اجتماعی

نام دبیر :

زمان امتحان :

دقیقه

الف :گزینه درست را مشخص کنید.
 )۱اختال ف دمی ب

5/1

ر  ،در کدا ایییه آب هوایی ایران ،یید میبیبد؟

الف) ایییه معتدل ایمه خشک کوهستیای O
ج) ایییه گر

خشک داخل O

O

ب) ایییه معتدل مرطوب خزر

برجی سوایل جنوبی O

د) ایییه گر

 )۲مهمترین یق طبیعی ااسین کدا مورد میبیبد؟
الف) یییت (،ادگی) O

ب) آ،اد O

ج) برخوردار ا ،اعمتهی الهی O

د) کیر کردن تالش برا تیمین ایی،هییش O

 )۳قیاون اسیسی کشور می بدست کدا اهید تد ین گردید؟
الف) مجلس بورا اسالمی O

ب) مجمع تشخیص مصلحت اظی O

ج) قوه قضیییه O

د) مجلس خبرگین O

ب :در جیهی خیلی کلمیت منیس

را بنویسید.

2

خود را سیالاه بیمه کنند.

 )۱طبق قیاون همه دارادگین سییل  ...................................بیید خودر

 )۲اگر خود را به جی فرد که دچیر سیاحه بده است بگذاریم ایسیس برایط ا را درک کنیم به این کیر می
 ...................................میگویند.
 )۳در هر اقشه بمی خطی را مشیهده میکنید که به آن  ...................................میگویند.
 )۴ایییه خزر تیبستین ،مستینهی  ...................................دارد.
ج) جمالت صحیح غلط را مشخص امییید.
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 )۱د قله آتش فشیای کوه هی آذربییجین بینیلود هزارمسجد می بیبند.
صحیح ⃝

 )۲مهم ترین مسئولیت مصر ف کننده بیشتر مصر ف کردن است.
 )۳به موسسه ا که افراد را بیمه می کند بیمه گذار می گویند.

صحیح ⃝

صحیح ⃝

غلط ⃝

غلط ⃝
غلط ⃝

 )۴مسئولیت یعنی ظییفی که هر یک ا ،می بر عهده داریم ااتظیر می ر د آن هی را ااجی دهید

صحیح ⃝
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د :جد ل را کیمل کنید ( .یر ف جواب هر سوال در ابتدا هر ستون آمده است).
 )۱ا ،عوامل تولید است.
 )۲سرااجی مصر فگرایی چیست؟ یی مصر فگرایی به کجی میااجیمد؟
 )۳ا ،دبتهی

غلط ⃝

سیع ایران است.

 )۴به منقطه بزرگی میگویند که در آن مجموعها ا ،گییهین جیاواران خیصی ،ادگی میکنند.
نمره ورقه (به عدد) :

به حروف :

نمره تجدید نظر ( به عدد ) :

به حروف :

نام و نام خانوادگی دبیر :

تاریخ  /امضاء :

نام و نام خانوادگی دبیر :

تاریخ  /امضاء :

دبیرستان غیر دولتی دکتر حسابی

دابیله سوال امتحین درس :

۱

س

۲

ا

۳

ل

۴

،

صفحه2 :

2 /1

ه :به سواالت پیسخ کوتیه دهید.
 )۱اگر افراد بخواهند سیختمیای برا محل سکوات یی کس

بارم

کیر خود بسی،اد بیید ا ،بهردار مجو ،بگیراد ای این مجو،

چیست؟
 )۲در ایییه خزر برا کشت کدا محصول به آبییر ایی ،داراد؟
 )۳مهمترین علل پدید آمدن مقررات قوااین در جیمعه چیست؟ ( ۱مورد)
 )۴چه کسیای دا طلبیاه عضو سی،مین جوااین جمعیت هالل ایمر میبواد؟
 :به سواالت پیسخ کیمل دهید.

51

 )۱بیمه به چند دسته تقسیم میبود؟ ای برده توضیح دهید.

 )۲مشیغل فعیلیتهی اقتصید به چند گر ه تقسیم میبواد؟ بمی د گر ه را ای ببرید؟

 )۳تولیدکنندگین بر ر

برچس کیال هی کدا اطالعیت را میاویسند؟ ( ۴مورد)

 )۴ا ،یژگیهی طبیعی ااسیای هر مکین  ۲مورد بنویسید؟
الف) یژگیهی طبیعی-۱ :

-۲

ب) یژگیهی ااسیای-۱ :

-۲

دابیله سوال امتحین درس :

صفحه3 :

دبیرستان غیر دولتی دکتر حسابی

 )5کدا ربته کوه در غرب ایران کشیده بده است جهت آن چگواه میبیبد؟

 )۶ا ،مهمترین خدمیت بهردار به بهر ادان  ۴مورد بنویسید؟

 )۷چرا در ایییه سییلی جنوبی ایران ییلت برجی به جود میآید؟

 )۸اگر ا ،بمی بچههی بپرسند چگواه اسبت به خودتین ایسیس مسئولیت میکنید پیسخ بمی چیست؟ ( ۲مورد جواب دهید)

 )۹امدادگران جمعیت هالل ایمر در هنگی قوع یوادث چه اقدامیتی برا ییدثه دیدگین ااجی میدهند؟ ( ۲مورد)

 )۱۱بچههی عزیز میداایم که اعضی محتر بورا اگهبین  ۱۲افراد لطفی به سواالت خواسته بده در مورد این بورا پیسخ
درست دهید:
 ۶ )۱افر فقیه این بورا چگواه ااتخیب میبواد.

 ۶ )۲افر بعد که ا ،طر ف قوه قضیییه به مجلس بورا اسالمی معرفی می گرداد چه کسیای هستند؟

 )۳اعضی محتر این بورا به کدا ااتخیبیت اظیرت میکنند؟ یک مورد ا ،ااتخیبیت را هم بگویید کیفی است؟

 )۴اعضی محتر این بورا مصوبیت مجلس را بیید بی  ۲چیز تطبیق دهند بمی فکر میکنید آن د چیز کدامند؟ (البته به یک
مورد هم ابیره کنید کیفی است).

پیر  ،سربلند بیبید
کییای ،اده – رضیئی

بارم

دابیله سوال امتحین درس :

دبیرستان غیر دولتی دکتر حسابی

صفحه4 :

بارم

