
  

 

  مطالعات اجتماعي زمـون:آ                                                            خانوادگي:نامونام

  )١(گروه  ترم اولآزمون  :مبـحث                 ـالس: هفتم    ك

  دقيقه   ٩٠  وقـــت:                                           ١٤/١٠/٩٩ ـاريخ: ت

              

  نمر) ٢. (نماييد پر مناسب عبارت با را خالي جاهاي  ف.ال

  .مي باشد ............... و............. مهمترين عناصر آب و هوا -١

  .با هم صلح كنندآن ها .. باعث شد .................. ميان جنگ ليدي و مادها در -٢

  .هرگاه مقررات به وسيله يك نهاد داراي صالحيت مثل مجلس تصويب شود .......... نام دارد  -٣

  نمره) ١. (نماييد انتخاب را مناسب گزينه  ب.

  است؟ نيهر سرزم يانسان يهاي ژگيو چند تا از و يعيطب يهاي ژگياز و ريچند تا از عبارات ز بيه ترتب -٤

  "يخي/ رودها / آثار تار ياهي/ زبان / پوشش گ ياقتصاد يها تيسواد / فعال"

  ) دو، چهار٤                     كي) پنج، ٣                         ) سه، سه٢                     ) چهار، دو ١

  نمر) ٣(. نماييد مشخص غ با را غلط موارد  موارد صحيح را با ص و  ج)

ن پوشش گياهي و حفظ زنجيره سازمان حفاظت محيط زيست برخي مناطق كشور را به دليل جلوگيري از بين رفت -٥

  .  (   )منطقه حفاظت شده مي نامد ،غذايي

  . (    )باشد محبت كردن به پدر و مادر از حقوق فرزندان مي -٦

  (   ) هر دانش آموز در مدرسه بايد به اندازه نمره هايش مورد توجه واقع شود. -٧

، تعرض ندياند تا تخته را بهتر بب كالس نشانده يجلو يصندل يدارد و او را رو يكوتاه دكه ق يآموز دانشحق  به -٨

  (   )شده است. 

  (   ) است. ستيز طيمح بياستفاده از اندام آنان، از عوامل تخر اي حيتفر يبرا واناتيح رويه ي يب ديشكار و ص -٩

  (   ) و كمك مردم اداره مي شوند. سالمي روستا راي ابوسليه ي شوتنها روستا ها  -١٠

  ) نمره ١٤(  .دهيد كامل پاسخ زير سواالت به  )د

  نمره )٥/٠. (چه زماني ما مسئول هستيم ؟حقوق متقابل چيست -١١



  
 

 

  صفحـه :                                       خانوادگـي :نـام

  نمره ) ١( .نام هر نقشه را زير آن بنويسيد -١٢

  

الف)                                                                    ب)

  

  

  

  

  

ج)                                           د)

  

  

  نمره) ٥/٠.( مورد از ابداعات مصريان را نام ببريد  ٢ -١٣

  نمره ) ٥/٠؟ ( كوروش چگونه سپاه ليدي را شكست داد و آنجا را تصرف كرد -١٤

با توجه به ويژگي هاي يك تمدن چرا ايالم يك تمدن بوده است؟ (حكومت ، عقايد مذهبي ، معماري و شهرسازي  -١٥

  نمره ) ١(  )قوانين و مقررات

  نمره) ٥/٠( د ؟دار ي البرزچرا دامنه جنوبي البرز ، سرسبزي كمتري نسبت به دامنه شمال -١٦

  نمره)١( .را نام ببريددر خانه چهار مورد از مسئوليت هاي خود  -١٧

  نمره) ٥/٠(  ؟دندفي تهيه مي شوچه هبه  واي هر يك با چه وسيلهس هاي معمولي و هوايي عك -١٨

. به طور كامل بيان كنيدو را به دلخواه  ناحيه  ٢هاي  ويژگينام ببريد و  .داراي چند ناحيه آب و هوايي استايران  -١٩

  نمره) ١(

  نمره) ٥/٠را تعريف كنيد. ( زيستگاه  -٢٠

  



  
 

 

  صفحـه :                                       خانوادگـي :نـام

  ) هنمر ١( .سئله زير را حل نماييدم -٢١

تقاطع كارگر   خواهد از علي مي

فاطمي به چهار راه كالج شمالي با 

برود. با توجه مسافت هاي ذكر 

شده بر اساس سانتيمتر، در هر 

يك از مسير هاي ذكر شده او 

  چند كيلومتر بايد راه برود.

الف) از خيابان فاطمي تقاطع 

در خيابان فاطمي حركت  كارگر

كرده و وارد خيابان حجاب شده و 

سپس درادامه از طريق خيابان 

ارد خيابان انقالب وصال شيرازي و

  گشته و به چهار راه كالج مي رسد.

 از خيابان فاطمي تقاطع كارگرب) 

در خيابان فاطمي حركت كرده ودر ميدان جهاد وارد خيابان جويبار شده و از طريق خيابان فلسطين و انقالب به چهار راه 

  كالج مي رسد.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فاصله به سانتي متر  مقسط  مبدأ

  ٢  خيابان فاطمي تقاطع حجاب  كارگرخيابان فاطمي تقاطع 

  ٥  ميدان جهاد  خيابان فاطمي تقاطع حجاب

  ٣  خيابان حجاب تقاطع بلوار كشاورز  خيابان حجاب تقاطع فاطمي

  ٤  خيابان وصال شيرازي تقاطع خيابان انقالب  خيابان وصال شيرازي تقاطع بلوار كشاورز

  ٥ كالج چهار راه  خيابان انقالب تقاطع خيابان وصال شيرازي

  ٩  خيابان انقالب تقاطع خيابان فلسطين  ميدان جهاد

  ٤  چهار راه كالج  خيابان انقالب تقاطع خيابان فلسطين



  
 

 

  صفحـه :                                       خانوادگـي :نـام

چند  تيدو نقطه در واقع نيا ةاست. فاصل متريسانت ٥دو نقطه  نيب ةهزار، فاصل به پنجاه كي اسيبه مق يا نقشهدر  -٢٢

  نمره)١متر است؟ (

  نمره) ٧٥/٠( .داليل به وجود آمدن قانون و مقررات را نام ببريد -٢٣

به آسيب ديدگان كمك  و فرض كنيد به عنوان يك گروه جهادي قرار است براي كمك به مناطق زلزله زده رفته -٢٤

   نمره) ٥/١(.  ام ببريدسه مورد ن ؟كنيد شما براي اعزام به مناطق چه آموزش هايي را بايد ببينيد

  نمره) ٥/١. (سه مورد از خدمات شهرداري را نام ببريد -٢٥

  نمره)  ٧٥/٠( .زيست انجام داد را نام ببريدسه مورد از اقداماتي كه ميتوان براي حفظ محيط -٢٦

)نمره ٥/٠بيان كنيد. (وظيفه مهم شوراي نگهبان را  ٢ -٢٧


