جمهوری اسالمی ایران

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

شماره داوطلب............................... :
تعداد صفحه سؤال 4 :صفحه

نام دبیر :سعیده دربندی

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

مقطع و رشته :هفتم
نام پدر........................................... :

نام درس :مطالعات

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  11تهران

تاریخ امتحان1397/10 / 10 :

دبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد انقالب

ساعت امتحان 8 : 00 :صبح /عصر
مدت امتحان 60 :دقیقه

آزمون پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 1397 -98

نمره تجدید نظر به عدد:

نمره به حروف:

نمره به عدد:

نمره به حروف:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

ردیف

محل مهر و امضاء مدیر

الف

بارم

سؤاالت

0.5

جاهای خالی را پر کنید:
.1

انسان ها از ابتدای خلقت و تولد دارای حقوق  .....................است.

.2

ما در روابطی که با دیگران برقرار می کنیم داراری .........................هستیم.

.3

هریک از اعضای جامعه تا آنجا می تواند حق خود را اعمال کند که مغایر با  ........................نباشد.

.4

موسسه بیمه برای جبران  ........................و  ......................به وجود آمده است.

.5

تولید محصول به منظور رفع .....................و .....................انسان صورت میگیرد.

.6

 .............................کسی است که برای رفع نیازهای خود کاال و خدمات را می خرد.

0.25

.7

ویژگی مکان ها شامل ویژگی های  ......................و  ......................است.

0.5

.8

مهترین عناصر آب و هوا  ....................و  ..........................است.

0.5

0.5
0.5
0.5

ب

0.5

گزینه مناسب را انتخاب کنید( .هرمورد  0/5نمره)
 .1مهمترین حق طبیعی یک انسان چیست؟
ب)حق حیات
الف) آزادی

ج) تشکیل خانواده

د) تحصیل

" .2برخورداری از محبت پدر و مادر" از ...............فرزندان و " اطاعت از آنها"  ...............فرزندان در خانواده است.
ج) حقوق  -مسئولیت
ب) مسئولیت  -مسئولیت
الف) مسئولیت  -حقوق
د) حقوق – حقوق

4
 .3کدام قانون از بقیه مهمتر است؟
ب) مقررات دینی
الف) قانون عادی

ج) قانون اساسی

 .4یکی از موسسات زیر با هدف همدردی به وجود نیامده است.
ج) هالل احمر
ب)آتش نشانی
الف) شهرداری

صفحه ی  1از4

د) قانون اجتماعی

د) اورژانس

 .5بیمه " دانش آموزی" و " بیمه وسایل نقلیه" به ترتیب از چه نوع بیمه ای است؟
ج) اجباری  -اختیاری
ب) اختیاری  -اختیاری
الف) اختیاری  -اجباری

د) اجباری – اجباری

فعالیتی که بین تولید کننده و مصرف کننده رابطه برقرار میکند چه نام دارد؟
.6
ج) توزیع
ب) خدمات
الف) مصرف

د)مبادله

در کدام قسمت ایران " کوه های بلند و پراکنده" وجود دارد؟

.7

الف) شمال

.8

ب) غرب و شمال غربی

کدام یک از موارد زیر در گزارش محیط بانان از تخریب محیط زیست قرار میگیرد؟

الف) بوته کنی

ج

ج)شرق و شمال شرقی

د) مرکز و جنوب شرقی

ج) طغیان رودخانه

ب)شکار غیرقانونی

د) همه موارد

دختر گلم با آرامش و دقت به سواالت تشریحی پاسخ دهید:
.1

حق و حقوق را تعریف کنید؟

.2

مسئولیت انسان نزد خداوند یعنی چه؟

0.5

0.5

 .3به طور کلی قانون به چند دلیل به وجود آمده است؟

.4

1

وظیفه قوه مقننه چیست؟ و از چه بخش هایی تشکیل شده است؟

1

صفحه ی  2از4

 .5همدلی با همدردی چه تفاوتی دارد؟

1

.6

بیمه اجباری و اختیاری را تعریف کنید؟

.7

عوامل تولید را نام ببرید؟ و مهمترین عامل را بگویید؟

.8

حقوق مصرف کننده را نام ببرید.

.9

عکس های هوایی را توضیح دهید.

1

1

0.75

0.5

 .10اندازه یک رود در نقشه 5سانتی متر و اندازه واقعی آن در طبیعت  2000متر است .یک مقیاس خطی برای نشان دادن این رود در
نقشه بدست آورید.

0.5

 .11تفاوت دامنه های شمالی و جنوبی کوه البرز را بگویید.

1

صفحه ی  3از4

 .12جهت رشته کوه زاگرس را بگویید.

0.5

 .13ویژگی آب و هوایی ناحیه گرم و خشک داخلی را بگویید3 .مورد

1.5

 .14فعالیت های نادرست انسان در تخریب محیط زیست چه پیامدهایی دارد؟  3مورد

1.5

صفحه ی  4از4

جمع بارم  20 :نمره

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام درس :مطالعات هفتم

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  11تهران

نام دبير :سعيده دربندی

دبیرستان غیر دولتی دخترانه سرای دانش واحد انقالب

کليد

تاریخ امتحان1397/ 10 / 10 :

سؤاالت پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 97-98

ساعت امتحان 8:00 :صبح /عصر
مدت امتحان 60 :دقیقه

راهنمای تصحیح

ردیف

محل مهر یا امضاء مدیر

جاهای خالی را پرکنید:

الف

.1

طبیعی

.2

حقوق متقابل

 .3قانون
.4

خسارت جانی و مالی

.5

کاال و خدمات

.6

مصرف کننده

.7

طبیعی و انسانی

.8

دما و بارش

گزینه مناسب:
 .1گزینه ب
 .2گزینه ج

ب

 .3گزینه ج
.4

گزینه الف

 .5گزینه د
.6

گزینه ج

 .7گزینه د
 .8گزینه ب
پاسخ تشریحی

ج

.1

منظور از حق چیزهایی است که یک انسان به دلیل مقام انسانی اش شایستگی داشتن آنها را دارد.

.2

خداوند را عبادت کند ،از دستوراتش پیروی کند ،و شکرگذار نعمت های خدا باشد.

.3

حفظ حقوق افراد و برقراری نظم و امنیت

.4

تهیه و تصویب قوانین عادی کشور _ نمایندگان مجلس و شورای نگهبان

.5

همدلی یعنی درک کردن و همدردی یعنی کمک کردن

.6

اجباری:طبق قانون باید افراد این بیمه را انجام دهند  .اختیاری :افراد داوطلب میشوند برای حوادث احتمالی انجام دهند.

.7

منابع طبیعی  ،سرمایه  ،نیروی انسانی – نیروی انسانی

.8

برچسب مشخصات کاال ،عالمت استاندارد ،تصویب قوانین و مقررات

.9

عکس هایی که با دوربین هایی که در هواپیما نصب شده است گرفته میشود.

2000 ÷ 5 = 400 .10

 .11دامنه شمالی رو به دریا و پوشیده از جنگل است اما دامنه جنوبی بدون رطوبت و دارای پوشش گیاهی کمتر است.
 .12از شمال غربی تا جنوب شرقی
 .13شامل نواحی مرکزی ایران ،دارای تابستان گرم و بارندگی کم است ،وجود بیایابن بدون بارندگی است ،دارای اختالف دمای زیاد ،پوشش
گیاهی فقیر
 .14قطع و نابودی بی رویه درختان  ،شکار و صید جانوران ،ریختن زباله در طبیعت ،فعالیت کارخانه ها  ،مواد سمی

جمع بارم 20:نمره

نام و نام خانوادگی مصحح :

امضاء:

