
 نام و نام خانوادگی :

 

 مطالعات اجتماعیسئواالت امتحان درس :

                       هفتمپایه :

 آقای حیدری نام دبیر :

 باسمه تعالی

 استان قم 4مدیریت آموزش و پرورش ناحیه

 دانش پویندگانغیردولتی دبیرستان 

 1400-1401سال تحصیلی  نوبت اولمیان  آزمون

 26: تعداد سئوال                   2تعداد صفحه : 

 1400/ 10 / 25 خ آزمون : تاری

 دقیقه  65 مدت امتحان:  

 شماره آمار:

 امضای دبیر :        (                   نمره با حروف : )            (      ه : با عدد )   نمر                      1400/       /       :تاریخ تصحیح

 شرح سواالت

  غلط                     صحیح               . کند زندگی تنهایی به تواند نمی کس هیچ -۱

 .    غلط              .   صحیح   .  داریم شرط و قید بی و مطلق آزادی خود، حقوق از استفاده در ما -۲ 

 .غلط                     . صحیح            . است« اجباری های بیمه» جزء موتوری نقلیه وسایل  بیمه -۳

 هستند؟ انمک یک طبیعی ویژگیهای جزء زیر موارد از یک کدام -۴ 

 ها ناهمواری -د                 آثار -ج               سواد -ب                  جمعیت -الف  

 کدامند؟ آذربایجان کوههای آتشفشانی قله دو -۵  

 سبالن و کوه علم -د            سبالن و تفتان -ج                 سبالن و الوند -ب               سبالن و سهند -الف 

 . دارد.....  ……………جهت است، شده کشیده ایران غرب در که زاگرس کوه رشته -۶  

 غرب به شرق -د             غربی جنوب به شرقی شمال -ج            شرقی جنوب  به غربی شمال -ب            جنوب به شمال -الف 

 .هستیم.....«  ....................…» دارای کنیم، می برقرار دیگران با که روابطی در ما -۷   

 .دارد امن ....... ............... شود، تصویب مجلس مثل صالحیت دارای نهاد یک وسیله به مقررات هرگاه -۸  

 . کفش کیف،: مانند. باشد....................... است ممکن شود، می تولید که محصولی -۹   

 . باشد اشتهد.... ......................................  دارای باید انسانی نیروی محصولی هر تولید برای -۱۰ 

 .باشد می...    ...................................... معنی به انگلیسی ایکلمه استاندارد -۱۱ 

 . است ……………………………  کند، می تهدید ار ها زیستگاه حیات که چیزهایی از یکی -۱۲  

  چیست؟«حق » از منظور -۱۳ 

 

 

  است؟ چگونه  ها نعمت  استفاده در متعال خداوند از شکرگزاری -۱۴ 

 

 
 

 (. است کافی مورد دو)است؟ آمده بوجود دالیلی چه به مقررات و قانون کلی طور به  -۱۵ 

 

 

 

 . بنویسید را نظام مصلحت تشخیص مجمع مهم وظیفه -۱۶  

 

 

 

 .کنید تعریف جداگانه را«همیاری» و «لیهمد» -۱۷ 

 

 

 مهر

 آموزشگاه



 . ببرید نام را، کندمی کمک ما به حوادث در که مؤسساتی از نمونه چهار -۱۸  

 

 

 

  است؟ آمده بوجود منظوری چه به بیمه مؤسسه -۱۹ 

 

 
 

 شود؟ می چیزی چه موجب دارند، داخلی مشابه که خارجی محصوالت از استفاده و خرید -۲۰ 

 

 

 

 (است کافی مورد چهار) شود؟ می درج اطالعاتی چه ها کاال برچسب روی بر -۲۱  

 

 

 

 

 . کنید تعریف را «نقشه» -۲۲ 

 

 

 

 .بنویسید را ها شهرداری وظایف و خدمات مهمترین از مورد چهار -۲۳

  

 
 

  گویند؟ می کجا به «زیستگاه» -۲۴

 

 

 

 . ببرید نام را آنها کنند، می تقسیم هوایی و آب ناحیه چهار به را ایران کلی طور به شناسان اقلیم -۲۵ 

 

 

 

 .  ببرید نام را ایران شده حفاظت مناطق از نمونه دو -۲۶ 

 

 

 « هنمر یک شش بیست ات سیزده سؤاالت از یک ره و نمره ۰٫۵  دوازده ات یک  سؤاالت از رهیک بارم»
 حیدری .باشید موفق 

 


