
 

 

 

 

 

 
 

 نمره به حروف:                به عدد:   تجدید نظر  نمره  به عدد:             نمره به حروف:           نمره
 محل مهر و امضاء مدیر

 تاریخ و امضاء:              نام دبیر:            تاریخ و امضاء:                     نام دبیر:

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

 2 جمله های زیر درست و کدام یک از آنها نادرست است؟کدام یک از  الف

  افراد در نقش های مختلف، مسئولیت های مختلف دارند. 1

  ماهواره ای، با دوربین هایی که در هواپیما نصب شده، گرفته می شود.تصاویر  2

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

  ناحیه گرم و خشک داخلی از نظر پوشش گیاهی فقیر است. 4

 4 لطفا جمله های زیر را با کلمه یا عبارت صحیح کامل کنید. ب

  س تصویب شود نام ................ به خود می گیرد. یله یک نهاد دارای صالحیت مثل مجلهرگاه مقررات به وس 5

  پس از پیروزی انقالب اسالمی، ............................... برای نوشتن قانون اساسی تشکیل شد. 6

  ........................... بپردازند.شهر نشینان باید هر سال مبلغی به عنوان عوارض نوسازی به  7

  کلیه موسسات بیمه زیر نظر ...................................... فعالیت می کنند. 8

  ....................... فعالیتی است که بین تولید کننده و مصرف کننده رابطه برقرار می کند.  9

  معنی ......................................... .استاندارد کلمه ای است انگلیسی به  10

  رشته کوه زاگرس در سمت ...................... ایران کشیده شده است. 11

  ناحیه ............................، مرطوب ترین ناحیه آب و هوایی ایران به شمار می آید. 12

  فا به سواالت زیر پاسخ دهید.لط ج

 فرد در محیط زندگی و کشور را بنویسید. حقوقدو نمونه از  13

 
1 

 وظیفه مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با مجلس و شورای نگهبان چیست؟ 14

 
1 

 در برچسب مشخصات کاالها چه اطالعاتی درج می شود؟ چهار مورد را فقط نام ببرید. 15

 
2 

 2از 1صفحه ی 

 نام و نام خانوادگی: ..........................

 هفتم مقطع و رشته:

 نام پدر: ...........................................

 .شماره داوطلب: ..............................

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4 اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 دبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد رسالت

 1400 -1401سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 مطالعات اجتماعینام درس: 

 فاطمه حمیدی نام دبیر:

 18/10/1400 امتحان:  تاریخ

 صبح10: 00 ساعت امتحان:

 دقیقه 45  مدت امتحان :



 نمره 20جمع بارم : 

 ها را بنویسید.دو مورد از وظایف شهرداری  16

 

 

2 

 دو قله آتشفشانی کوه های آذربایجان را نام ببرید. 17

 
1 

 نقشه چیست؟ 18

 
1 

  از موارد زیر را به طور کامل تعریف کنید. هر یک د

 سرمایه: 19

 
2 

 مقیاس خطی: 20

 
1 

 کوهپایه: 21

 
1 

 2 لطفا گزینه صحیح را مشخص نمایید. سواالت چهار گزینه ای: ز

 یک جزء ویژگی های انسانی محسوب نمی شود؟کدام  22

 ( ناهمواری ها4( فعالیت های اقتصادی           3( زبان           2( تعداد جمعیت           1
 

 مهم ترین عناصر آب و هوا کدام اند؟  23

 ( میزان رطوبت و سرعت وزش باد       2( دما و بارش                         1

 ( سرعت باد و بارش4وزش باد              ( دما و جهت3

 

 کدام یک در دسته بندی مشاغل و فعالیت های اقتصادی قرار نمی گیرد؟   24

 ( بازار  4( خدمات            3( صنعت          2( کشاورزی        1
 

های انسانی مانند راه ها، کدام یک از وسایل زیر محل دقیق پدیده های طبیعی مانند کوه، رود، جنگل و پدیده  25

 پل ها و... را نشان می دهد؟

 ( کتاب ها و فرهنگ نامه ها4( نقشه          3( تصاویر ماهواره ای        2( کره جغرافیایی         1

 

 2از 2صفحه ی 



 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 الف
 درست و نادرست:

 . درست              4    درست        نا. 3. نادرست             2. درست             1

 ب

 جای خالی ها:

 . بیمه مرکزی    8           . شهرداری       7             مجلس خبرگان    . 6              قانون  .5

 . معتدل و مرطوب خزری12             . غرب         11         . نمونه قابل قبول     10              . توزیع9

 :و تعاریف سواالت تشریحی و د ج

13 
 فرد حق دارد در محیطی سالم، تمیز و پاک زندگی کند.هر 

 هر فرد حق دارد از خدمات مناسب پزشکی و بهداشتی استفاده کند.

 خیابان امنیت داشته باشند.همه حق دارند در کوچه و 

14 
در مواردی که شورای نگهبان و مجلس شورای اسالمی به توافق درباره تصویب یک  قکانون نمکی رسکند، مجمکع      

 تشخیص مصلحت نظام، تصمیم نهایی را می گیرد.

15 
در برچسب مشخصات کاالها اطالعاتی از قبیل شماره جواز تولید، آدرس محل کارخانه یا تولید، قیمت کاال، مواد 

 به کار رفته در آن، تاریخ مصرف، نکات ایمنی و ... درج شده است. 

16 

 برخی وظایف شهرداری ها:

 رو ها.ابان ها، پل ها، تونل ها و پیاده احداث، تعمیر یا آسفالت خی

 ایجاد فضای سبز و کاشتن درخت و نهال در مکان های مختلف و احداث بوستان ها

 نظافت کوچه ها و خیابان ها و دفع زباله ها

 نظارت بر ساخت و سازها، ایجاد فرهنگسراها و خانه های سالمت، نظارت بر حمل و نقل عمومی

 سهند و سبالن 17

 نسبت مورد نیاز کوچ  شده است.نقشه تصویری افقی از سطح زمین است که به  18

19 
د. این تجهیکزات  تجهیزاتی نیاز دارانسان برای آنکه از منابع طبیعی استفاده و آنها را به کاال تبدیل کند به ابزار و 

 سرمایه نام دارد.

20 
فاصکله  ی مشاهده می شود که به آن مقیاس خطی می گویند و با استفاده از آن می توانیکد  در زیر هر نقشه، خط

 زمین محاسبه کنید.  یواقعی مکان ها را بر رو

 کوهپایه یعنی زمین هایی که از ی  سو به کوه ها و از سوی دیگر به دشت ها مربوط می شود. 21

 ز

 سواالت چهار گزینه ای:

 دما و بارش: 1 . گزینه23                ناهمواری ها :4 . گزینه22

 نقشه: 3 . گزینه25                           بازار :4. گزینه24

 امضاء:    فاطمه حمیدی نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره20جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 رسالت واحد سرای دانش دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 1400-1401سال تحصیلي  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید

 هفتم مطالعات اجتماعي نام درس:

 فاطمه حمیدینام دبیر: 

 18/10/1400 تاریخ امتحان:

 /عصرصبح 10:00 ساعت امتحان:

 دقیقه 45 مدت امتحان:


