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 مديريت آموزش و پرورش شهرستان برخوار
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 نام و نام خانوادگي:

 نام پدر:

 شماره دانش آموزي:

 نمره    ) (      هفتم كالس:

 1  صفحه                      صفحه  3سواالت در                                                            به دانش پيشتر است، قيمتش بيشتر است.   پيامبر اعظم (ص)هركس 
 

 . كنيد مشخص �با عالمت  را صحيح گزينه

 مسئوليت من مربوط به كدام مورد است؟» كنم من به همراه هموطنانم براي پيشرفت و آبادي كشورم تالش مي« -1

                �نسبت به مدرسه  ب)                                           �نسبت به خداوند  الف)

  �د)  نسبت به خانواده                                              �نسبت به جامعه  ج)

 شوند؟ شش نفر فقيه شوراي نگهبان از طرف چه كسي انتخاب مي -2

 � د) قوه قضاييه             �ن مجلس ج) نمايندگا              �ب) رهبر                 �الف) رئيس جمهور

 هاي سياره زمين را روي آن مشاهده كرد چه نام دارد؟ توان شكل واقعي بخش نمونه كوچكي از كره زمين كه مي -3

 �د) اطلس جغرافيا            �ج) كره جغرافيايي                 �ب) عكس                         �الف) نقشه 
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درست           نادرست                                                                                             .  مشخص كنيد �را با عالمت  يربودن جمالت ز نادرست يا درست

 آن كشور است.                             يقانون هر كشور قانون اساس ينمهمتر  -4

 .                         شود يبرف و باران كاسته م يزاناز م يمرو يم يشهرچه به سمت جنوب زاگرس پ -5

 او را فراهم كند.                                      يزندگ يلوسا يدكه فرزند توقع دارد با يخانواده تا حد  -6
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 .يدرا با كلمات مناسب پر كن يخال يجاها

 ........... هستند................. يبرا يو مناسب يزحاصلخ يها ينها زم جلگه -7

 .يمهم هست ........................... يمدار يهمانطور كه ما حقوق  -8

 نام دارد. ........................... پردازد يم يخود پول يمهكه بابت ب يكس -9

 .گويند يم...........................  كنند يم يو جانوران خاص زندگ ياهاناز گ يا كه در آن مجموعه يبه منطقه بزرگ -10
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 .يدپاسخ كوتاه ده

 دهند؟ يدما و بارش را به چه صورت نشان م يزانم -11

 .يسيدجامعه را بنو يمقررات برا و ينآمدن قوان بوجود يلدل -12

 .يسيدكنندگان را بنو مصرف يها يتمسول مورد از يك -13

 

      ادامه سواالت در صفحه دوم
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 ؟خدمات هستند ياصنعت  ي،در كدام بخش كشاورز يتفعال يانگرنما يرز يهر كدام از واحدها -15

 قارچ يدج) تول                              يشگاهب) آرا                                      ي) نساجالف

 خدمات صنعت كشاورزي 
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 )مورد 2( ؟يدهست ييها يتچه مسئول يآموز در مدرسه خود دارا دانش يكشما به عنوان  -16
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 .يدرا نام ببر  يو اخالق ينمونه از مقررات مذهب يك -17

 

5/0 

 .يدنام ببر رسم به وجود آمده است را ياكه به صورت توافق، عادت  ييكارها يمثال برا يك -18
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 .يدكن يفقانون را تعر -19
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 .يدمشخص كن �با عالمت  باشد؟ يم ياريو كدام هم ياز اقدامات ذكر شده در هنگام وقوع زلزله همدل يككدام  -20

 همدلي             همياري                   . يمشو يو ناراحت م ينو احساسات آنها غمگ يطالف) با درك شرا 

 ياريهم             يهمدل                                  .يمكن يآنها ارسال م يخود را برا يمال يها ) كمكب

 ياريهم             يهمدل                                                       .يمگذار يها م آن ي) خود را به جاج

 ياريهم             يهمدل         .يمكن يبه سازمان هالل احمر كمك م يمردم يها كمك يآور جمع ) درد

1 

 يست؟چ يعاد يطهالل احمر در شرا يتجمع يفهوظ - 21

 

1 

 )مورد 3(. يدها را نام ببر يستگاهحفاظت از ز يلدال ينمهمتر -22
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 .يسيدرا بنو يمهمربوط به ب يندو مورد از قوان -23

 

1 

 .يدده يحتوض يكمورد هر  سطر در يك يست؟نشانه چ يرز يها هر كدام از عالمت -24
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 يها يسهاستفاده از ك يبه جا يدكه در هنگام خر يدكن يم يشنهادپ رساند. شما يم يبآس ياربس يستز يطبه مح يككه پالست يددان يم -25

 انجام شود؟ يچه كار يلونينا
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 .يدكن يسهبا هم مقا ياهيپوشش گ نظر بارش و البرز را از يجنوب و يشمال يها دامنه -26
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 .كنند يم يزندگ ييآب و هوا يهدر كدام ناح يرهر كدام از افراد ز يسيدبا توجه به متن داده شده بنو -27

 يايكند در كنار در يم يكه محمد در آن زندگ يالف) شهر

است.  يرانا ييآب و هوا يهناح ينتر خزر قرار دارد و مرطوب

 معتدل دارد. يها ها و زمستان تابستان

(.........................................) 

 يجخل يها كند در كناره يم يدر آن زندگ كه عرفان ي) شهرب 

 يممال يها گرم و زمستان ياربس يها فارس قرار دارد. تابستان

  دارد.

(.........................................) 
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 .يددهكوتاه پاسخ  يربه سواالت ز -28

 شود؟ يها استفاده م از انواع عكس يكاز كدام  ياييجغراف يها نقشه يهته يالف) برا

 

 )مورد يك(شود؟  ي) روستا چگونه اداره مب

 

 شوند؟ يم يچه حقوق يخلقت و تولد دارا ياز ابتدا ها ) انسانج

 

 شود؟ يبه كجا گفته م يه) كوهپاد
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 20 جمع نمرات

  




