
 بسمه تعالی

 8/3/0011تاریخ امتحان:                                     نام و نام خانوادگی:                                                          

  11- 10ساعت امتحان:                                       نام درس:    مطالعات اجتماعی                                        

 دقیقه   60مدت امتحان:                                      پایه: هفتم                                                                           

 33تعداد سواالت:                                                     دبیرمربوطه:  خانم ارجمند                                

 خولِ  صحیح ٍ غلط سیز را هطخص مٌیذ . -

 ًوز5ُ..5. دارد عْذُ ثِ را خوعیت سزضوبري هسئَلیتثجت احَال   هب مطَر در -1

 غلط                     صحیح              

 ًوز5ُ..5 . ّستٌذ مَّستبى ّب رٍستبییبى ٍ ضْزًطیٌبى آة تأهیي هْن هٌبثع اس یني -.

 غلط                     صحیح   

 ًوز5ُ..5 .دارد هٌطقِ  لدر آهذ هزدم ی افشایص در هْوي ًقص گزدضگزي -3

     غلط                     صحیح   

 ًوز5ُ..5 مطَر هب  اس سقَط حنَهت سبسبًیبى است. تبریخي رٍیذاد تزیي هْن -4

     غلط                     صحیح         

 خبّبي خبلي را ثب ملوِ هٌبست پز مٌیذ.-

 ًوز5.5ُ. ضذ گذاري پبیِ .................... دست ثِ ایزاى در قذرتوٌذ حنَهت اٍلیي-5

 ًوز5.5ُ . ضذ هي تقسین ...................... ٍ ....................... طجقِ دٍ ثِ سبسبًي ي خبهعِ-6

 ًوز5.5ُ است. ثَدُ .................. ٍ ................. هعوبري ٍ ٌّز داًص گستزش اسبس-7

 ًوز5.5ُ است. .........................ٍ ...........................سَاحل ّب سهستبى در ایزاى گزدضگزي هْن هزامش اس-8

 گشیٌِ صحیح را اًتخبة مٌیذ.-

 ًوز5.5ُ؟ضذ سبختِ ضبّي  خبدُ مذام پبدضبُ  فزهبى ثِ -9

 داریَش اٍل   -د    ضبپَر اٍل  -ج     دیب امَ  -ة      مَرش -الف



 ًوز5.5ُ؟دارد عْذُ ثز را خبك اس حفبظت هسئَلیت سبسهبىمذام   مطَرهب در -15

 ّوِ هَارد  -د   خٌگلجبًي   -ج    هٌبثع طجیعي  -ة    داري آثخیش ٍ هزاتع ، ّب خٌگل -الف

 ًوز5.5ُ اس مذام ّدزت پیبهجز آغبس ضذ؟ هسلوبًبى هب تبریخ هجذأ-11

 ّیچ مذام -د     اس یثزة ثِ هذیٌِ   -ج     اسهذیٌِ ثِ هنِ    -ة    هذیٌِ   ثِ هنِ اس -الف

 ًوز5.5ُ؟ ثَد رایح خط  سبسبًیبى، مذام  ٍ اضنبًیبى ّبي دٍرُ در -.1

 دري فبرسي -د    پْلَي  ، هیبًِ پبرسي -ج    ثبستبى   پبرسي   -ة    دري،پْلَي     -الف

 ثِ سَاالت سیز تَضیح مبهل دّیذ.-

 ًوز1ُ؟ٍ تَسط چِ مسي سبختِ ضذُ است  داضت ًبم چِ خْبى پشضني ي هذرسِ تزین قذیوي-13

 ًوز1.5ُآهذ؟ هي پذیذ خَاهع در موجَدّبیي چِ ًجَد خط اگز ضذ؟ خط اختزاع ثبعث ًیبسّبیي چِ-14

در ایزاى ثبستبى هبلیبت تَسط چِ گزٍُ  ٍ هَرد( 4)؟ ضذ هي مبرّبیي چِ صزف حنَهتي درآهذّبي ثبستبى ایزاى در-15

 ًوز1.5ُّبیي پزداخت هي ضذ ؟

 ًوز1.5ُچزا سپبُ خبٍیذاى ثِ ایي ًبم هعزٍف ضذ؟ ٍ ثجزیذ؟ ًبم ضذًذ؟ هي تقسین دستِ چٌذ ثِ هزدم اٍستب متبة در-16

 ضذًذ قذرتوٌذ چگًَِ ٍ قزارداد خَد پبیتخت ضْز مذام ؟دیبامَ رسیذ پبیبى ثِ چگًَِ سبسبًي ي سلسلِ اًدبم سز-17

 ًوز1.5ُ؟

 ًوزُ.؟ ثَد چِ آى ًبهگذاري ؟علت ثَد توذًي چگًَِ ٍ مدب در سَختِ ضْزٍ  ؟ مزدًذ اختزاع را خط ّب اًسبى چزا-18

 ًوزُ 1هَرد(4-3)؟ است حبمن هقزراتي چِ هلي ّبي پبرك رد-19

 مٌیذ اضبرُ آى ّبي خذّاثیت اس هَرد دٍ ثِ ٍ ثجزیذ ًبم را تبثستبى در ایزاى گزدضگزي هْن هزامش اس ًوًَِ یل-5.

 ًوز1.5ُ؟

 ًوزُ 1.5ثٌَیسیذ؟ را گزدضگزي ٍ اّویت (هَرد5)مٌیذ؟  ثیبى را گزدضگزي اًَاع-1.

 ًوز1ُ؟ ؟چزا دارد ٍخَد حبصلخیش ّبي خبك مطَرهبى خبي ّوِ در یبآ-..

 موفق باشید.                           ًوز1ُ؟ یبثذ هي  افشایص خوعیت صَرت چِ تزامن خوعیت را تَضیح دّیذ ٍ در-3.


