
 سازمان آموزش و پرورش فارس
 مدیریت آموزش و پرورش شیبکوه

 نام مدرسه:
 نام:

 نام خانوادگی:
 نام درس: مطالعات اجتماعی

 تاریخ:
هفتمپایه   

 وقت امتحان: 
 مهر آموزشگاه

 باسمه تعالی

 1-مهم ترین حق طبیعی همه انسان ها کدام است؟5/ نمره

□د( آزادی    □ج( ازدواج    □ب( حیات    □الف( کار و تالش  

 2-به وظایفی که هریک از ما داریم و انتظار میرود آنها را انجام دهیم چه میگویند؟5/

□حقوق طبیعید(    □ج( حقوق متقابل    □ب( مسئولیت    □الف( حق  

 3-کدام یک از بیمه ها طبق قانون توسط افراد انجام میگیرد؟5/

□د( خدمات درمانی    □ج( اجباری    □ب( اختیاری    □الف( مرکزی  

 4-به خرید کاال و خدمات برای رفع نیاز ها چه میگویند؟5/

□د( واسطه    □ج( توزیع    □ب( مصرف    □الف( تولید  

 5-جهت کدام کوه ها شمال غربی-جنوب شرقی است؟5/

□د( آذربایجان    □ج( خراسان    □البرزب(     □الف( زاگرس  

 6-ایران در کدام قسمت قاره آسیا قرار دارد؟5/

□د(شمال شرقی    □ب( جنوب غربی    ج( جنوب شرقی    □الف( شمال غربی  

 7-پر تراکم ترین ناحیه جمعیتی ایران کدام است؟5/

ج(کوهپایه های البرز     □ب( منطقه شهری تهران    □الف( جلگه های دریای خزر

□د( ناحیه خوزستان    □و زاگرس  

 8-بخشی از کدام رود در ایران قابل کشتیرانی است؟5/

□د( سفید رود    □کارون( ج    □ب(دز    □الف( کرخه  

 9-با توجه به تعریف گردشگری کدام گزینه از اهداف گردشگری نیست؟5/ 

□د( زیارت    □مطالعهج(     □ب( استراحت و تفریح    □الف( تجارت  
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 10-همه گزینه ها در پارک ملی ممنوع میباشد بجز گزینه...........5/

□ج( گردشگری    د( شکار    □دامرای چب(     □الف( بوته کنی  

 11-کدام یک از آثار غیر مادی میراث فرهنگی است؟5/

□د( آداب و رسوم    □کتاب های قدیمی    □ب( مساجد    □الف( امام زاده ها  

 12-شهر سوخته در کجا قرار دارد؟5/

□د(  نزدیک کرمان    □ب( نزدیک زابل    ج( ایالم    □الف( شوش  

 13-در زمان کدام پادشاه وسعت قلمرو ایران بسیار زیاد شد؟5/

□نبابکاد(اردشیر □شاپور اولج(    □مهرداد دومب(    □سومگرد  یزدالف(  

 14-شاهان ایران باستان خود را نماینده چه کسی میدانستند؟5/

□د( اهورا مزدا   □ب( بزرگان    ج( موبدان    □الف( مردم  

 15-جمعیت چگونه افزایش میابد؟2 نمره

 

 

 

 16- حوزه های آبریز ایران را بنویسید )3 مورد(1/5
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 17-انواع گردشگری را بنویسید)4مورد(2نمره

 

 

 18-چرا مامون امام رضا را به ولیعهدی خود برگزید؟1/5

 

 

 19-علم تاریخ چیست؟1/5

 

 

 20-چهار مورد از ویژگی های یک تمدن را بنویسید:2 

 

 

 21-چرا مردم ایران سلوکیان را نمیپذیرفتند و با آنها مخالفت میکردند؟1/5

 

 

 22- چرا به سپاه داریوش هخامنشی سپاه جاویدان میگفتند:2

 

 


