محل مهر یا امضاء مدیر

جمهوری اسالمی ایران
اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران
اداره آموزش و پرورش منطقه  4تهران

دبیرستان دخترانه روشنگران ( دوره اول )
نام و نام خانوادگی:
سئوال امتحان درس :اجتماعی

نام دبیر :خانم علوی

ردیف

1

سئوال

نوبت امتحانی :میان نوبت اول
پایه  :هفتم
کالس:
سال تحصیلی96-97 :

وقت امتحان ......... :دقیقه
تاریخ امتحان:
تعداد برگ سئوال:

بارم
بارم

سواالت

جمالت زیر را باعالمت صحیح (ص) و غلط (غ) مشخص کنید.

2

الف)همه انسان ها حق حیات دارند.
ب) من نسبت به خودم مسئول نیستم.
ج) تا آنجا می توانیم حق خود را اعمال کنیم که مغایر قانون نباشد.
د) همه افراد در مقابل قانون مساوی نیستند.

2

در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید 2( .نمره)

2

الف) تهیه و تصویب قوانین عادی کشور را کدم قوه به عهده دارد؟
ب) قوه مقننه

الف) قوه قضاییه

ج) قوه مجریه

ب) وقتی در یک منطقه زلزله رخ می دهد کدام موسسه زودتر از دیگران کمک می نماید؟
الف) نیروی انتظامی

ب) آتش نشانی

ج) جمعیت هالل احمر

ج) برای جبران زیان های مالی و جانی بوجود آمده است ؟
الف) موسسه بیمه

ب) نیروی انتظامی

ج) جمعیت هالل احمر

د) کدام بیمه طبق قانون اجباری می باشد؟
الف) بیمه بهداشت و درمان
3

ب) دارندگان وسایل نقلیه موتوری

ج) بیمه آتش سوزی

کلمات مناسب در جای خالی بنویسید.

2

الف) موسسه ای که شما را بیمه کرده است  ........................نامیده میشود.
ب) جمعیت هالل احمر بخشی به نام سازمان  ..........................دارد.
ج) نمایندگان از بین خود فردی را به عنوان  .....................انتخاب میکنند.
د) پس از پیروزی انقالب اسالمی مجلس  ........................برای نوشتن قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
تشکیل شده است.

4

قانون و مقررات به دو دلیل بوجود آمده است ؟ آنها را بنویسید.

الف:
ب:

1

تاریخ امتحان:

دنباله سئوال امتحان درس:

ردیف

5

6

7

8

9

بارم
بارم

سواالت

خداوند با آفرینش انسان چه حقوقی به او اعطا کرده است؟  4مورد نام ببرید.

دو نقش خود را در خانه و مدرسه نام ببرید و برای هر کدام یک حق و یک مسئولیت بنویسید.
الف) نقش در خانه

حق در خانه

مسئولیت در خانه

ب) نقش در مدرسه

حق در مدرسه

مسئولیت در مدرسه

تبعه یک کشور بودن موجب چه می شود؟ شما تبعه کدام کشور هستید؟

(( همانطور که ما حقوقی داریم ،مسئول هم هستیم )).جمله را توضیح دهید.

برای هرکدام از مقررات زیر یک مثال بزنید.
الف) مذهبی و اخالقی :

1

0/75

1

1

0/75

ب) اجتماعی :
ج) قانونی :
10

11

دو وظیفه مهم شورای نگهبان را بنویسید.

همدلی و همیاری را تعریف کنید و برای هرکدام یک مثال بزنید.

2

1/5

موفق باشید
موفق باشید

جمع کل
جمع کل

