
 

 

 
  مطالعاتنام درس: 

 (     ) پایه: هفتم

  دقیقه 55مدت امتحان :

    12/10/97تاریخ امتحان:  

 

  »به نام یزدان پاك« 

  مدیریت آموزش و پرورش شهرستان برخوار

  دبیرستان نمونه دولتی دخترانه سعدي

 97دیماه 

  نام و نام خانوادگی:

  نام پدر:

  نام کالس:

 میرزاعلیانخانم  نام دبیر:

 »خوشبختی از آن کسانی است که در پی خوشبختی دیگران باشند«

 ردیف سواالت بارم

  غلط  صحیح  غلط بودن جمالت زیر را مشخص کنید. صحیح یا 2

      .باشد شود افراد حقوقی بر مبناي قوانین آن کشور داشته کشور بودن موجب مییک تبعه  )الف

      .کنند رییس مجلس انتخاب مینمایندگان از بین خود فردي رابه عنوان  ب)

      عهده دارد چارچوب قانون اساسی بر قوانین را در تصویب نوشتن وي مقننه  قوه ج)

      .داریم قید و شرط ما در استفاده از حقوق خود آزادي مطلق و بی د)
  

1 

  با کلمات مناسب کامل کنید.  جاهاي خالی را 2

  .است ......................... گویند دهد می را خوب انجام می خودتکالیف  وظایف و وقتی فرديالف) 

  کند. تالش می ......................... و ......................... شرایط عادي براي در جمعیت هالل احمرب) 

 آمده است به وجود ......................... و ......................... ي بیمه براي جبران موسسه )ج

  .شود  نامیده می ......................... اش شایستگی داشتن آن را دارد چیزهایی که یک انسان به دلیل مقام انسانی  )د

 

2 

  ترین گزینه را انتخاب کنید هاي زیر صحیح میان گزینه از 2

  را داشته باشد.الزم .........................  محصولی نیروي انسانی باید براي تولید هر )1

 مهارت دانش و د)            تالش انسان ج)               پشت کار دانش و ب)  دانش علم والف)

.................................................................................................................................................................................  

  چه نام دارد؟ کند کننده رابطه برقرار می مصرف کننده و فعالیتی که بین تولید )2

  کدام هیچ د)                       توزیع ج)  خدمات ب)  سرمایه الف)

.....................................................................................................................................................................................

  .نام دارد ............... .......... تصویري افقی از سطح زمین است که به نسبت مورد نیاز کوچک شده است )3

  مقیاس د)    کتاب ج)    نقشه ب)    کره الف)

...................................................................................................................................................................................  

  .شود استفاده می.........................  هاي جغرافیایی از براي تهیه نقشه )4

 نقشه د)              عکس معمولی ج)      اي عکس هاي ماهواره ب)  عکس هوایی الف)

3 

  تعریف کرده براي هرکدام یک مثال بزنید. خدمات را کاال و 1

  

 

4 

  ؟اند آمدهمقررات به چه دالیلی به وجود  قانون و 1

  

 

5 



 

 

 
  بنویسید.وظایف شوراي نگهبان را  5/1

  

 

6  

  .گرایی را تعریف کنید مصرف 1

  

 

7  

  از هر کدام دو مورد بنویسید. معنوي نسبت به خودمان چه وظایفی برعهده داریم؟ نظرمادي و ما از 1

  مادي -1

  معنوي -2

 

8  

  .ها رانام ببرید مهمترین دالیل حفاظت از زیستگاه 25/1

  

 

9  

  

  .نام ببرید ؟ هوایی تقسیم شده است ي آب و شناسان معتقدند ایران به چند ناحیه اقلیم 1

  

 

10  

  توضیح دهید. اي را محاسبه کرد؟ هواي منطقه توان آب و چگونه می 1

 

11  

  ؟شکرگزاري یعنی چه 75/0

 

12  

  شرح دهید. اي برعهده دارد؟ سازمان ملی استاندارد چه وظیفه 1

 

13  

  .هاي زیر را در نقشه بنویسید گزینه 3

  ي خوزستان جلگه الف)

  کوه تفتان ب)

  هاي خراسان کوه ج)

  سبالن و سهند خ)

  دشت کویر ح)

  دماوند د)

  دریاي خزر ذ)

  دریاي عمان ظ)

  ي هرمز تنگه ط)

  هاي کرکس کوه )ر

  دریاچه ي ارومیه )ز

  دشت چالدران س)

14  

  باشیدپیروز  وموفق 




