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 بارم سواالت
 الف(پاسخ درست را انتخاب کنید.

 شکرگزار بودن یعنی چه؟-1

 □ب(قدر نعمت ها را دانستن و به هدر ندادن آنها                                 □الف(استفاده صحیح از نعمت ها 

 □د(گزینه الف وب درست است.                                     □ج(اطاعت از دستور خداوند 

 سساتی که برای بیمه به وجود آمده اند زیر نظر کدام موسسه فعالیت می کنند؟ودر کشور ما همه م-2

 □د(بیمه عمر                       □ج(بیمه مرکزی                 □ب(بیمه بهداشت ودرمان              □الف(بیمه حوادث 

 مصرف گرایی منجر به.................. می شود.-3

    □ب(اسراف                       □الف(رفع نیازهای واقعی مصرف کننده 

 □د(سود کم تربرای تولید کننده                                □ج(سود بیشتر برای مصرف کننده 

 های جغرافیایی استفاده می شود؟از کدام نوع عکس ها برای تهیه نقشه -4

 □د(عکس های ماهواره ای و معمولی           □ج(عکس ماهواره ای      □ب(عکس معمولی      □الف(عکس های هوایی 

 مهم ترین عناصر آب وهوا کدامند؟-5

 □ب(بارش و سرعت وزش باد                                        □الف(دما وجهت وزش باد 

 □د(دما وبارش                                             □ج(بارش وجهت وزش 

5/2 

 غ   ب(جمله های درست ونادرست را مشخص کنید.                                                                                ص       

 □            □               در استفاده از حقوق خود آزادی مطلق داریم.-6

 □           □اصل دارد.                                                                        177قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران-7

 □           □پرسش های جغرافیایی با کلماتی مانند کجا؟چرا؟چگونه؟چه موقع وچه کسانی آغاز می شود؟          -8

5/1 

 ج(جمله های زیر را کامل کنید.

 وقتی فردی وظیفه خود را به خوبی انجام میدهد می گویند او فردی..................است.-9

 همه افراد در برابر..............مساوی و برابر هستند.-11

 مهوری اسالمی تشکیل شد.پس از پیروزی انقالب اسالمی................برای نوشتن قانون اساسی ج-11

 رشته کوه زاگرس در...............ایران واقع است وجهت کشیدگی آن از شمال غربی تا...................است.-12
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 ه(به سواالت پاسخ کوتاه بدهید.

 منظور از حق چیست؟-11
1 

 به حروف :        نمره تجدید نظر و امضاء:          به حروف :                نمره ورقه به عدد : 

 نام و نام خانوادگی دبیر :                                 تاریخ و امضاء: تاریخ و امضاء:                 نام و نام خانوادگی دبیر :        

 محل مهر و امضاء مدیر

 

 سؤال

 صبح8ساعت امتحان :          شميم عرفان دخترانهنام واحد آموزشی : دبيرستان غيردولتی        لی ) شماره داوطلب ( :        ش صند

 دقيقه 60 وقت امتحان :                                        هفتمپایه :      نام پدر :                            گی :                         نام و نام خانواد

      18/10/95تاریخ امتحان:      95 -96نوبت امتحانی : نيمسال اول           دبير:طبائی                مطالعات اجتماعی سؤال امتحان درس : 



 بارم سواالت
 قوه مقننه از چند بخش تشکیل شده است؟نام ببرید.-11

1-                                                                                2- 
1 

 انواع بیمه را نام ببرید.-15

1-                                                                               2- 
1 

 همدلی به چه معناست؟-16

 
1 

 صورت می گیرد؟ومحصوالت تولیدی چند نوع است؟تولید محصول به چه منظوری -17

 

 

1 

 نقشه چیست؟-18

 
1 

 /.5 دو دشت وسیع ایران را نام ببرید.-19

 1 مهم ترین عامل که موجب تنوع زیستگاه ها در کشور شده است چیست؟-21

 ه(به سواالت پاسخ کامل دهید.

 داریم؟ما نسبت به محیط زندگی و عالم آفرینش چه مسئولیت هایی -21

 

1 

 وظایف جمعیت هالل احمر را در زمان وقوع حوادث بنویسید؟-22

1- 

2- 

1 

 چگونه می توان کاالی مورد نیاز خود را با کارت خرید اعتباری خریداری کرد؟-21

 

 

1 

 امروزه با تولید انبوه صنعتی با زباله ها چه می کنند؟-21

 

 

1 

 را بنویسید.ویژگی های آب وهوایی ناحیه معتدل خزری -25

1- 

2- 

1 

 محیط بانان چگونه از آلودگی وتخریب محیط زیست جلوگیری می کنند؟-26

1 

 این را به خاطر داشته باشید

 موفقیت

 .تکرار لجوجانه کارهای ساده است

 

 22 موفق باشید

 


