ردیف

بارم

نمونه سواالت اجتماعی پایه هفتم
سواالت مدنی

1

2

در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید؟
الف) انسان ها از ابتدای خلقت و تولد دارای حقوق  ---------------می شوند.
ب) همانطور که ما حقوقی داریم  ---------------هم هستیم.
ج) ما تا آنجا می توانیم حق خود را اعمال کنیم که مغایر  ---------------نباشد.
د) همه افراد در برابر قانون .---------------

2

2

جمالت زیر را با عالمت ص و غ مشخص کنید و درست کلمات غلط را بنویسید.
الف) خداوند همدلی و انسان دوستی را در سرشت ما انسان ها قرار داده است.
ب)موسسه بیمه برای جبران زیان های مالی و جانی به وجود نیامده است.
ج) درآمد حاصل از کم فروشی و گران فروشی حرام نیست.
د) مصرف کننده کاالها و خدمات را به منظور رفع نیازهای خود با پول می خرد.

3

2

گزینه درست را انتخاب کنید؟
 -1مهم ترین حق همه انسان ها کدام است؟
الف) حق حیات

ب) داشتن نام خوب

 -2ما در روابطی که با دیگران برقرار می کنیم دارای کدام یک از موارد زیر می باشیم؟
الف) حق

ب) حقوق متقابل

 -3ایجاد نظم و امنیت و جلوگیری از هرج و مرج در حقیقت نوعی ------------
ب) پایمال شدن حقوق افراد است.

الف) احترام به حقوق دیگران است.
 -4مهم ترین قانون هر کشور کدام است؟
الف) قانون اساسی
4

ب) قوانین اخالقی

پاسخ کوتاه دهید؟
2

 -1اگر پس از درک احساس فرد حادثه دیده به کمک او بشتابیم چه کرده ایم؟
 -2برای جبران زیان های مالی و جانی چه موسسه ای وجود دارد؟
 -3فعالیتی که بین تولید کننده و مصرف کننده رابطه بقرار می کند کدام است؟
 -4اگر خریدار از پولی که در بانک دارد برداشت کند و به حساب فروشنده پول واریز کند از چه وسله ای برای خرید استفاده
کرده؟
5

1

الف -اولین مسئولیت پدرتان در مقابل شما چه می باشد؟
ب -وقتی معلم وارد کالس می شود اولین حق او چه می باشد؟

6

1

متن زیر را بخوانید و سپس تصحیح کنید.
نمایندگان مجلس شورای اسالمی از طرف رهبر (
آنها تهیه قانون اساسی (

7

) انتخاب می شوند و کار

) به مدت  5سال (

) می باشد .و برای شروع به کار به اخالقیات قسم می خورند(.

الف -در زمان وقوع حوادث طبیعی یا جنگ ها کدام موسسه به مردم کمک می کند؟

)
1

ب -سه مورد از کار های این موسسه را بنویسید؟
-1
8

-3

-2

1

الف -بیمه چیست؟
ب -دو مورد از بیمه های خود را نام ببرید که یکی از آن ها اجباری باشد؟

9

الف -از جمله کارهایی که برای رعایت حقوق مصرف کننده انجام می شود  3مورد را بنویسید؟
-1
ب -مهم ترین عامل تولید را بنویسید؟

-2

-3

1

ردیف

سواالت
سواالت جغرافی

10

11

الف -هر مکان دارای چند ویژگی می باشد نام ببرید و برای هر یک مثال بزنید؟
-1

مثال

-2

مثال

الف -دو مورد از خدمات شهرداری را نام ببرید؟
-1

بارم
بارم

1

0/75

-2

ب -شهرداری برای انجام خدمات و تامین درآمد از مردم چه می گیرد؟
12

علت تفاوت دامنه های جنوبی و شمالی رشته کوه البرز چه می باشد؟

13

الف – برای اداره بهتر کشور آن را به بخش های تقسیم می کنند نام هر بخش چیست؟

1
0/75

ب -ایران در کدام قسمت قاره آسیا واقع شده؟
ج -یکی از وسایلی که به جغرافی دانان در شناخت محیط کمک می کند چیست؟
14

زیستگاه را تعریف کنید؟

0/75

15

نام هر ناحیه را مقابل آن بنویسید.

0/75

الف – در این ناحیه اختالف دمای شب و روز زیاد است و تابستان ها هوا بسیار گرم است.
ب -این ناحیه تابستان و زمستان های معتدل دارد ،جنگل های انبوه و مناظر زیبایی دارد.
ج -این ناحیه تابستان های بسیار گرم و زمستان مالیم دارد .نم هوا زیاد است و شرجی است.
16

الف -محیط بان کیست؟

1

ب -حداقل دو مورد از کارهای محیط بان ها را بنویسید؟
17

منطقه حفاظت شده را تعریف کنید و برای آن مثال بزنید؟  1مورد

1

