
 به نام خداوند جان و خرد

 آزمون میان نوبت اول مطالعات اجتماعی پایه هفتم

 

 جزء حقوق انسان ها در کدام محیط است ؟.« همه حق دارند در کوچه و خیابان امنیت داشته باشند » -1

 خانه و خانوادهج( خانواده و کشور                د(             مدرسه ب(              و کشور محیط زندگی الف(

 کدام گزینه نادرست است ؟ -2

 الف ( همه حق دارند باسواد شوند و تحصیل کنند . 

 ب( انسان ها بر اساس قوم و نژاد دارای حقوق متفاوتی هستند .

 ج( انسان ها حق دارند آزاد باشند ، یعنی برده و بنده ی کسی نباشند .

 حقوقی بر مبنای قوانین آن کشور داشته باشند . د( تبعه ی یک کشور بودن موجب می شود انسان ها

 انسان ها از ابتدای خلقت و تولد دارای چه حقوقی می شوند ؟ -3

 د( فردی                          ج( طبیعی  ابل                       ب( متق  تماعی                   الف( اج

 ، جزء کدام گروه از مسئولیت های ما می باشد ؟ برهم نزدن نظم طبیعت -4

 ب( مسئولیت ما در محیط زندگی        الف( مسئولیت ما نسبت به اعضای خانواده               

 ج( مسئولیت ما در نزد خداوند                                          د( مسئولیت ما در برابر اعضای جامعه

 یک از ما داریم و انتظار می رود آن ها را انجام دهیم ، چه می گویند ؟به وظایفی که هر  -5

 مسئولیت ج( حق                            د(                           همکاریالف( تکالیف                   ب( 

 گزینه ی نادرست را انتخاب کنید ؟ -6

 و شکوفا کنم .    الف( من وظیفه دارم استعدادهای خود را شناخته 

 ب( من نسبت به مسلمانان جهان مسئو لیتی ندارم .

 ج( من در برابر خون شهیدان مسئول هستم .                      

 د( من وظیفه دارم از وحدت و استقالل میهن خود دفاع کنم .

 گزینه ی صحیح را انتخاب کنید. -7

 اجتماعی با دیگران برقرار می کنیم .الف( ما انسان ها با ورود به مدرسه، روابط 

 ب( مادر استفاده از حقوق خود، آزادی مطلق و بی قیدو شرط نداریم .

 ج( انسان ها در استفاده از مسئولیت های خود دارای آزادی بی قیدو شرط هستند .

 د( برقراری عدالت و حفظ حقوق افراد از علل پدید آمدن مقررات و قوانین در جامعه است .

 کدام یک از گزینه های زیر، از پیامدهای عدم رعایت قوانین در جامعه است ؟ -8

 الف( به هم زدن نظم    ب( از بین رفتن امنیت اجتماعی    ج( پایمال شدن حقوق افراد       د(همه ی موارد



 به مقرراتی که توسط یک نهاد دارای صالحیت تصویب شود چه می گویند؟ -9

 ب( قاعده های اجتماعی              ج( قانون               د( دستورهای توافقی        الف( قاعده های مذهبی

 نمایندگان مجلس شورای اسالمی از بین خود چه کسی را انتخاب می کنند ؟  -10

 الف( رئیس جمهور          ب( رئیس قوه ی قضائیه         ج( رئیس شورای نگهبان         د( رئیس مجلس

 کدام گزینه پس از پیروزی انقالب اسالمی ، برای نوشتن قانون اساسی تشکیل شد ؟  -11

 الف( مجلس خبرگان           ب( مجلس شورای اسالمی            ج(شورای نگهبان           د( قوه ی قضائیه

 کدام گزینه از وظایف شورای نگهبان نیست ؟ -12

 دین اسالم            ب( نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری الف( تطبیق قانون اساسی با اصول و احکام

 ج( نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسالمی                          د( تهیه و تصویب قوانین عادی کشور

 قانون اساسی در چه تاریخی به همه پرسی گذاشته شد ؟ -13

 58بهمن  22و21د(         58آذر  22و  21ج(               57بهمن  12و11ب(                58آذر  12و11الف( 

 تعریف کدام واژه است ؟.« پس از درک احساس فرد دچار حادثه شده به کمک او بشتابیم » -14

 الف( همیاری                 ب( همدردی                         ج( همدلی                                د( انسان دوستی

 کدام گزینه مربوط به وظایف هالل احمر در شرایط عادی است ؟ -15

 الف( برپایی چادر های اسکان موقت                                    ب(صلح و دوستی     

 ج(حفظ محیط زیست                                                           د( ب وج صحیح است.

 لب ایرانی برای کمک به آسیب دیدگان عضو کدام سازمان می شوند ؟دانش آموزان داوط -16

 الف( صلیب سرخ            ب( جمعیت هالل احمر             ج( آتش نشانی                    د( جوانان هالل احمر

 موسسه ای که افراد را بیمه می کند چه نامیده می شود ؟ -17

 مه گر                   ج( بیمه گذار                  د( بیمه  مرکزیالف( بیمه شونده            ب( بی

 طبق قانون افراد داوطلب می شوند برای حوادث احتمالی از کدام نوع بیمه استفاده کنند ؟ -18

 الف( بیمه ی عمر         ب(بیمه ی اجباری        ج( بیمه ی اختیاری            د( بیمه ی سرنشین خودرو

 کدام یک از گزینه های زیر از عوامل تولید نیست ؟ -19

 الف( منابع طبیعی           ب( توزیع                       ج( سرمایه                      د(نیروی انسانی

 کدام گزینه سرمایه محسوب نمی شود ؟ -20

 ج( معادن                  د( ماشین آالت   الف( زمین یا ساختمان                 ب( ابزار کار              

 

 شاد و کوشا باشید

 اسماعیلیان


