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 ردیف سؤاالت بارم

3 

 جمالت صحیح و غلط را مشخص کنید .

 غ      انسان ها از ابتدای تولد و خلقت دارای حقوق طبیعی می شوند.   ص  (1

 غ    همه ی افراد در برابر قانون مساویند.  ص (2

  غ      ما در هنگام حوادث فقط به یاری هموطنان خود می شتابیم. ص  (3

 غ      محصولی که تولید می شود ممکن است کاال یا خدمات باشد.  ص  (4

 غ     ها را روی زمین محاسبه کنید.  ص ی  واقعی مکاناستفاده از مقیاس خطی می توانید  فاصلهبا  (5

 غ     ی آسیا واقع شده است.   صایران در جنوب شرقی قاره (6

 

 الف

3 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید .

 ...................................هستیم .در روابطی که ما با دیگران برقرار می کنیم دارای  (1

 از مهمترین علل پدید آمدن قوانین و مقررات در جامعه ..............................و حفظ حقوق افراد است .  (2

 کلیه ی موسسات زیر نظر  ...........................فعالیت میکنند . (3

 ....است . ولیت مصرف کننده .........................سئم (4

 ..................... می گویند به منطقه ی بزرگی که در آن مجموعه ای از گیاهان و جانوران زندگی می کنند .. (5

 ی بهتر شهر به وجود آمده است .هسسه ای است که برای ادارمؤ...........................  (6

 

 ب

3 

 گزینه ی صحیح را انتخاب کنید .

 شود که افراد حقوقی بر مبنای آن کشور داشته باشند؟عث می کدام عامل با (1

 ب( مسلمان بودن                    تبعه ی یک کشور بودن          الف(        

 شرکت در انتخابات یک کشور د(                   ایرانی بودن                                ج(       

 

 مه پرسی گذاشته شد ؟هایی به هقانون اساسی در چه روز (2

 1358آذر ماه سال   12و  11 ب(                       1357آذر ماه سال  12و  11الف(        

 1358فروردین سال  12و  11د(                         1357فروردین ماه  12و  11 ج(        

 

 ها قرار داده است .سرنوشت ما انسانرا در  ..................و .... ............خداوند ....... (3

 همیاری –انسان دوستی  ب(                     همیاری                –همدلی  الف(        

 انسان دوستی  –همدلی  د(                                      همدلی  –دشمنی  ج(        

 

 نمیشود؟کدام یک از موارد زیر از حقوق مصرف کننده محسوب  (4

 استاندارد  ب(                   قوانین و مقررات                    الف(       

 استفاده از کارت خرید اعتباری د(                 برچسب مقررات کاال                  ج(       

 ج
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 در چه صورتی تعادل طبیعت بهم می خورد ؟ (5

 ب(  نابودی جانوران                        الف( با نابودی درختان جنگل            

 ها و شهرهاخانه با کشیدن راه و ساختمان  د(         ا نابودی درختان جنگل و جانوران      ج( ب       

 

 مرطوب ترن ناحیه ی آب و هوایی ایران کدام است ؟ (6

 ی خشک داخلی ناحیه ب(            ی نیمه خشک کوهستانی      لف( ناحیها        

 ی خزریناحیهد(         ی گرم و شرجی سواحل جنوب     ج( ناحیه        

2 

 جدول زیر را کامل کنید 

                              .............تصویری افقی از سطح زمین است ........(1

 در غرب ایران کشیده شده است.  ..................... رشته کوه(2

         ای که شما را بیمه می کند ....................... نامیده می شود .سسهؤم(3

 خش کردن استدر لغت به معنای پ  ..........................(4

 /// ///   قـ  1

 ///   گ    2

  گ   ی  3

 ///   ز   4

 د

5/1  

 تکمیل نمودار

 هـ

1 

 . دهید جواب زیر سواالت هب

 ببرید؟ نام کشور و زندگی محیط در را حقوقمان از مورد دو-1

 ی

1 
 ؟ چه یعنی مسئولیت-2

 

5/1  
 . بنویسید را نهاآ اند؟ آمده وجود به دلیل چند به مقررات و قانون-3

5/0  
 ؟ است شده تشکیل بخش چند از مقننه ی قوه-4

 

1 
 نام ببرید. نند ؟ چهار موردکعی در حوادث به ما کمک می سسات اجتماؤکدام م-5

1 
 ها را نام ببرید و یکی را توضیح دهید.انواع بیمه-6

 

5/0  
 ی ایران را نام ببرید ؟دو مورد از مناطق محافظت شده-7

 

1 
 چرا در نواحی ساحلی جنوب ایران حالت شرجی به وجود می آید ؟-8

 

مشاغل و فعالیت های اقتصادی

......... ........... ................
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هفتم                             مهر و امضاء دبیرنامه                        مطالعات پاسخ  بارم  ردیف 

3 
 غ (              6ص  (               5ص (               4غ (             3ص(             2ص  (1

 
لفا  

 ب شهرداری-6زیستگاه    -5مصرف درست    -4بیمه ی مرکزی    -3برقراری نظم    -2حقوق متقابل    -1 3

3 

 الف تبعه ی یک کشور بودن         -1

   1358آذر ماه  12و 11ب(   -2

 د( همدلی و انسان دوستی    -3

 د(استفاده از کارت خرید اعتباری -4

 الف( با نابودی درختان جنگل  -5

 ناحیه ی خزری      -6

 ج

2 

 

 /// /// ه ش ق ن 1

 /// س ر گ ا ز 2

 ر گ ه م ی ب 3

 /// ع ی ز و ت 4

 د

5/1  هـ خدمات -صنعت  –کشاورزی  

1 

1- 

  -3د کند به اموال عمومی خسارت وار کس حق نداردهیچ  – 2 رد محیطی سالم و تمیز داشته باشدفرد حق داهر 

 همه حق دارند در کوچه و خیابان امنیت داشته باشند.

 ی

1 
2- 

 عهده داریم و انتظار می رود ان ها را انجام دهیم.وظایفی که هر یک از ما به یعنی 

5/1  
3- 

 اخالقی انسان هارشد  –برقراری نظم و امنیت  -حقوق افرادحفظ 

5/0  
4- 

 نگهبانشورای  –المی سشورای امجلس 

1 
5- 

 تظامینیروی ان  -4اورژانس       -3سازمان آتشنشانی     -2هالل احمر  - 1

1 

6- 

 بیمه ی اجباری، طبق قانون افراد باید این بیمه را انجام دهند 

 بیمه ی اختیاری  ؛افراد ه صورت داوطلب از این بیمه ها استفاده می کنند

5/0  
7- 

 اشترانکوه در لرستان  -دشت ارژن در فارس  –جنگل های حرا در آب های خلیج فارس 

1 
8- 

 به دلیل و جود دریا و تبخیر آب های آن نم هوا زیاد است و حالت شرجی به وجود می آید .

 


