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پایه هفتم  نوبت اولسواالت امتحانی                                   
تاریخ: کالس:                               درس مطالعات اجتماعی         نام ونام خانوادگی:          

                                      
 

نمره5/2الف:بهترین گزینه راانتخاب کنید.  

ازمهمترین دالیل حفاظت اززیستگاه هاچیست؟-1  

 الف(سپاسگذاری ازنعمت های خداوند                 ج(وابستگی موجودات زنده به یکدیگر

 ب(حق حیات                                               د(همه ی موارد

؟ازبین بروندچیستمهمترین عاملی که موجب شده ایتبرخی اززیستگاه ها برای همیشه -2  

زباله ج(فعالیت های انسان                                       الف(     

تولیدموادسمی د(شکاربیش ازحدجانوران                                  ب(    

درکناره ی سواحل خلیج فارس ودریای عمان چه نوع آب وهوای حاکم است؟-3  

گرم وشرجی ج(معتدل ومرطوب خزری                                  الف(    

معتدل ونیمه خشک کوهستانی د(گرم وخشک داخلی                                         ب(    

ایران درکدام جهت قاره ی آسیا قراردارد؟-4  

جنوب شرقی ج(  جنوب غربی                                             الف(    

شمال غربی د(شمال شرفی                                                  ب(    

علت تاسیس موسسه بیمه چیست؟-5  

(امورکشاورزی دالف(همدلی         ب(تولید وتوزیع       ج(جبران زیان های مالی و جانی       

مرهن5/2ب(:جاهای خالی راباکلمات مناسب پرکنید.   

ست.ا   امروزه پیشرفته ترین وسیله برای آموختن جغرافیا استفاده از                          -1  

مهمترین عناصرآب وهوا                      و                     است.-2  

.          توزیع یعنی                 -3  

  نام دارد.    موسسه ایی که شمارابیمه می کند                     -4

.نام دارد         ویک ویژگی انسانی                 یک ویژگی طبیعی مانند                    -5  
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نمره5/2ج(گزینه صحیح راانتخاب کنید.  

باشد.   ص              غ ارکان قوه ی مقننه مجلس شورای اسالمی وشورای نگهبان می-1  

ص              غ                           مدل کوچک شده ی کره ی زمین نقشه نام دارد.-2  

ص              غ ازخدمات شهرداری می توان به ایجادفضای سبزاشاره کرد.             -3  

  ص      غ هاراروی زمین محاسبه کرد.بااستفاده ازمقیاس خطی می توان فاصله واقعی مکان -4

ص              غ                        موسسه ای که شمارابیمه می کندبیمه شونده نام دارد.-5  

 

نمره5/2د(جمالت به هم مربوطه راباکشیدن یک خط به هم وصل کنید.  

 منطقه حفاظت شده                                      رفع نیازها

وهوای خراسان                                     کارت اعتباری آب  

 آب وهوای مازندران                                    گرم وخشک

 هدف ازتولید                                              معتدل ومرطوب خزری

بدلیل اهمیت جانوران وگیاهان خاص جایگزین پول                                              

 ه(به سواالت تشریحی زیرپاسخی مناسب دهید.

نمره5/1ی کدام سازمان است؟ (هریک ازاین آرم ها نشاندهنده1  
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نمره2رابایک مثال توضیح دهید؟ (عوامل تولید2  

 

 

 

 

 

نمره1(مصرف گرایی چیست؟3  

 

نمره1ازطرف چه کسانی انتخاب می شوند؟ (اعضای مجلس خبرگان4  

 

نمره5/1(انواع قانون رانام برده وبرای هرکدام یک مثال بزنید؟5    

 

 

 

 

 

نمره1(دوموددازخدمات شهرداری رانام ببرید؟6  

 

 

تمره2(چهارنوع آب وهوای ایران رانام ببرید؟7  
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