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 گزینه صحیح را انتخاب کنید.

 . مهمترین عناصر آب و هوا کدام اند( 1

 بارش و ارتفاع د(                 دوری از دریا، ارتفاعج(                  دما و بارشب(             ارتفاعالف( 

 ؟است مورد کدام به مربوط " کنممی تالش کشورم آبادانی و پیشرفت برای هموطنانم همراه به ن( م2

 مدرسه به نسبت من مسئولیت (ب                       خداوند به نسبت من مسئولیت (الف

 خانواده به نسبت من مسئولیت (د                            جامعه به نسبت من مسئولیت (ج

  ؟کندکدام فعالیت های زیر بین مصرف کننده و تولید کننده رابطه برقرار می (3

 خدمات (د سرمایه                             (ج                           توزیع (ب  مصرف                      (الف

 ؟در شمال شرقی کشورمان کدام یک از کوه های زیر قرار دارد( 4

 خراسان (د                          آذربایجان (ج                     البرز (ب                 زاگرس (الف

 

1 

2 

 گزینه ها را پیدا کرده و با خطی به یکدیگر متصل کنید.رابطه بین 

 کوه های آذربایجان -1الف( دماوند                                            

 رشته کوه البرز -2ب( سبالن                                              

 کوه های پراکنده مرکز -3 ج( دنا                                                  

 رشته کوه زاگرس -4                                                          
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3 
 کند؟دانش جغرافیا چه کمکی به ما می
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 برده و مثال بزنید. نام را آن انواع از مورد . دو کنید تعریف را بیمه
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 وظایف شهرداری را بنویسید؟مورد از  3ای است و شهرداری چگونه موسسه
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 هایی است به طور کامل توضیح دهید؟قوه مققنه را تعریف کرده و شامل چه بخش
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  3 از 1صفحه ی  

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

 هفتم مقطع و رشته:

 ...........................................نام پدر: 

 .شماره داوطلب: ..............................

 صفحه 3 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران
 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 
 مرزدارانسرای دانش واحد پسرانه دبیرستان غیردولتی 

 9398 -99سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 : مطالعات اجتماعینام درس

 انبارلو  نام دبیر:
 21/11/1331 امتحان:  تاریخ

 صبح 1  ساعت امتحان:
 دقیقه 61مدت امتحان : 
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 هستند؟ زیر تصویر بنویسید. چیزی چه نماد زیر هایعالمت از یک هر

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

1 

8 
 کوهستانی را نام ببرید؟های مناطق نیمه خشک دومورد از ویژگی
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 در رابطه با رشته کوه البرز دو پرسش جغرافیایی بنویسید.

1-............................................................................................... 

2- ............................................................................................. 
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  دلیل خشکی این ناحیه را بنویسید؟ است؟ نواحی کدام شامل داخلی خشک و گرم یناحیه

 

 

 

1 
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 تکمیل کنید.

 :اخبار نیدر روزنامه خوانده است. او پس از خواندن ا رانیاز شهرهای ا یکیاخبار مربوط به زلزله را در  مرتضی(1

 شد. ) ................................. ( نیغمگ اری( خود را به جای مردم آن شهر گذاشت و بسالف

 .......................... (.... )داد لیها تحوآوری کمکجمع گاهیکرده بود، به پا هیزدگان تهرا که مادرش برای اهدا به زلزله ییها( پتو و لباسب

 نیهم به کند. مهیطبق قانون خودروی خود را ب دیداند که با یاست. او م دهیخر دیخودروی پرا کی رضاییآقای ( 2

از آشنا شدن با  پس مهیب ۀکرد. او در مؤسس مهیمراجعه کرد و خودروی خود را ب سامان ۀمیب ۀمنظور او امروز به مؤسس

 .کرد مهیخود را هم در برابر آتش سوزی و سرقت ب ۀبه طور داوطلبانه خان مهیانواع ب دیفوا

 . دیرا مشخص کن ریتوجه به متن موارد ز با

 گر: ............................................ مهیب د( شونده: ......................................... مهیبج( 

 خانه: .................................... مهینوع به( : .................................. نیماش ۀمیب نوعر( 

 ( جای خالی را تکمیل کنید.3

 گویند.اداره بهتر کشور، آن را به بخش هایی تقسیم کرده اند که به آن .................... می برایف( 

 مختلف، ........................... دارند. یدر نقش ها افرادو( 

2 
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 11محصول  دیتول کارگاه و نیفرش دستباف راه اندازی نموده است. او برای راه اندازی ا دیکارگاه تول کیآقای احمدی 

 کرده است. هیته زین غیرهو  یچیق ،یدار قال ،یشمیمقداری نخ ابر نیاستخدام کرده است. او همچن بافنده

 .دیمثال بزن کیو سپس با توجه به متن برای هر عامل  دیرا نام ببر دیعوامل تول ابتدا

 ( ....................................... مثال از متن: .........................................الف

 ..................( ......................................... مثال از متن: .......................ب

 ( ......................................... مثال از متن: .........................................ج
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 نیهای ا یژگیبه و راجع کتاب کی تهرانبرای آشنا شدن با شهر  عطاساکن شده اند.  تهراندر شهر  یو خانوده اش به تازگ محمدرضا

 طاعشهر اشاره شده است. به  نیا یو انسان یعیطب های یژگیکتاب به و نیشهر از کتابخانه به امانت گرفته و مطالعه نموده است. در ا

 ؟یانسان یژگیو ایاست  تهرانشهر  یعیطب یژگیو مربوط به ریهر کدام از جمالت ز دیسیو بنو دیکمک کن

 است. ) .......................................( رانیا شهربزرگترین دارد و  تینفر جمع میلیون 10شهر حدود نی( االف

 قرار دارد. ) .......................................( تهران( رشته کوه های البرز در شمال استان ب

 .......................................( . )گیردجنوب ان کشاورزی صورت می یها نیاغلب زمدر بارد و  یم کتوسطیشهر باران  نی( در اج

 ...............................(شهر است. ) ........ نیهای ا یدنیاز د پانزده خردادو بازار  برج ازادیو  امام( مسجد د

1 

  3از  2صفحه ی  



 

  
 نمره 21جمع بارم : 
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 کنند؟ یم یزندگ ییآب و هوا هیدر کدام ناح ریهر کدام از افراد ز دیسیبا توجه به متن داده شده بنو

است. تابستان ها و  رانیا ییآب و هوا هیناح نیخزر قرار دارد و مرطوب تر اییکند در کنار در یم ی( شهری که محمد در آن زندگالف

 زمستان های معتدل دارد. ) .........................................(

دارد. )  میمال های گرم و زمستان اریفارس قرار دارد. تابستان های بس جیکند در کناره های خل یم ی( شهری که صبا در آن زندگب

).............................................. 
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15 
 د؟یکن فیبوم را تعرستیز
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مورد(6بر روی نقشه نام قله ها را بنویسید. )  

5/1 
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 کنند؟ یکی را به اختیار توضیح دهید؟ می استفاده محیط شناخت برای وسایلی و ابزار چه از دانان جغرافی
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 یکی را به دلخواه توضیح دهید؟ ببرید؟ نام را کننده مصرف حقوق از مورد سه

 

 

 

 

1 

19 
 مهم ترین وظیفه ی سازمان حفاظت از محیط زیست چیست ؟ 
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 مورد(4)چرا زیستگاه ها تخریب می شوند ؟ 

 

 

 

1 
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  شود؟ می گفته مناطقی چه به شده حفاظت یمنطقه
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  3از  3صفحه ی  



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 ( د4 ب( 3( ج 2ب (1 1

 4ج(     1ب(   2الف(  2

3 
های مختلف را بشناسیم و رابطه بین این ویژگی کند که ویژگی های طبیعی و انسانی مکاندانش جغرافیا به ما کمک می

 هارو بفهمیم.

4 

ه کند در قبال دریافت حقّ بیمقرارداد بین بیمه گر و بیمه شونده )بیمه گذار( است . موسسه بیمه گر تعهد میبیمه یک 

 از

اختیاری )بیمه  -2اجباری) بیمه شخص ثالث اتومبیل(  -1بیمه شونده خسارت های ناشی از حوادث معینی را جبران کند

 بدنه

 اتومبیل(
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 .اره ی بهتر شهر به وجود آمده و خدماتی به ساکنان شهر ارائه می کندشهرداری موسسه ای است که برای اد

ایجاد فضای  -2احداث و تعمیر یا آسفالت خیابان ها ، پل ها ، تونل ها و پیاده روها برای رفت و آمد بهتر شهرنشینان  -1

نظافت کوچه ها و  -3 سبز و کاشتن درخت و نهال در مکان های مختلف شهر و احداث بوستان و زمین بازی کودکان

ایجاد فرهنگ سراها و خانه های سالمت برای  -5نظارت بر ساخت و سازها  -4خیابان ها و جمع آوری و دفع زباله ها 

 نظارت بر حمل و نقل عمومی )اتوبوس ، تاکسی ، مترو ( برای رفت و آمد مردم . 6-اوقات فراغت مردم

6 

عهده دارد . و از دو بخش تشکیل شده :  بهرا در چارچوب قانون اساسی  کشورقوه ی مقنّنه تهیه و تصویب قوانین عادی 

 مجلس شورای اسالمی نمایندگان منتخب مردم هستند که قوانین عادی را. شورای نگهبان -2مجلس شورای اسالمی  -1

. تخاب می شوندآنها برای یک دوره ی چهار ساله از سوی مردم مناطق مختلف کشور ما ان. تهیه و تصویب می کنند

نفر فقیه که  6. نفر است 12شورای نگهبان چند نفر عضو دارد و اعضای آن چگونه انتخاب می شوند ؟ این شورا مرکب از 

 .نفر حقوقدان که از طرف قوه ی قضاییه به مجلس معرفی می شوند 6رهبر جمهوری اسالمی انتخاب می شوند و  از سوی

اسالم تطبیق می دهد و  مجلس تصویب می کند با قانون اساسی و اصول و احکام دیناین شورا همه ی قوانینی را که در 

می بر اگر قوانین تصویب شده با قانون اساسی و اصول و احکام دین مغایرت داشت آنها را رد می کند یا دوباره به مجلس

ند انتخابات ریاست جمهوری و مجلس این شورا بر انتخاباتی که در کشور برگزار می شود مان -2گرداند تا اصالح شود . 

نظارت می کند و پس از بررسی وتأیید صالحیت نامزدهای انتخابات به آنها اجازه ی انتخاب شدن می  شورای اسالمی

 دهد .

 مقیاس خطی -بیمه مرکزی -هالل احمر -از راست. استاندارد 7

 در تابستان ها خشکماه از سال بارش و   9ها سرد و تابستان های معتدل، زمستان 8

9 
 جهت رشته کوه البرز به کدام سمت است؟       چه رودهایی از رشته کوه البرز سرچشمه میگیرند.

 

11 

به دلیل آن است که فقط در چند ماه از  دارد . این ناحیه که شامل نواحی مرکزی ایران است تابستان های گرم و خشک

بارد . در بعضی از بخشی های این ناحیه ، بیابان هایی به وجود آمده است که ممکن  سال ، آن هم به مقدار کم باران می

 بیابان لوت ماننداست سال ها در آنجا باران نباریده باشد 

 و( مسئولیت های مختلف  استاند( بیمه دانا ر( اجباری  ه( اختیاری ف(  رضاییالف( همدلی ب( همیاری ج( آقای  11

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی
 تهران  2ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 مرزداران واحد سرای دانش پسرانه دولتیغیر  دبیرستان
 99-99سال تحصیلي  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید

 مطالعات اجتماعي نام درس: 

 انبارلونام دبیر: 

 12/21/2999 تاریخ امتحان:

 صبح 9 ساعت امتحان:

 دقیقه 01مدت امتحان: 



 

 

 بافنده    ب( سرمایه: دار قالی    ج( منابع طبیعی: نخ ابریشمی 11الف( نیروی انسانی :  12

 الف( انسانی ب( طبیعی ج( طبیعی( د( طبیعی 13

 ناحیه گرم و شرجی سواحل جنوبیب(       الف( ناحیه معتدل و مرطوب خزری 14

 گویند)زیست بوم ( می جانوران خاص زندگی می کنند زیستگاهبه منطقه ی بزرگی که در آن مجموعه ای از گیاهان و  15

 شیرکوه -7سبالن  -6زردکوه  -5الله زار  -4تفتان -3هزار مسجد  -2دماوند  -1 16

17 
 . اینترنت و رایانه - جغرافیایی های نامه فرهنگ و ها کتاب – جغرافیایی های عکس – جغرافیایی کره –نقشه 

 زمین است که به نسبت مورد نیاز کوچک شده استنقشه ، تصویری از سطح 

18 

میدنی و اشخوردنی و آ مواد در کسی اگر قانون طبق – 1استاندارد . -3برچسب مشخصات کاال  -2قوانین و مقررات  -1

بهداشتی رنگهاو مواد تقلبی به کار ببرد ، حتی اگر به مصرف کننده آسیبی نرسیده باشد سازنده ی آن به  آرایشی و

 .تواند بدون گرفتن مجوز ، کارگاه تولید مواد غذایی یا سایر کاالها تأسیس کند کسی نمی -2زندان محکوم می شود 

 آنها است . از زیستگاه های طبیعی کشور و جلوگیری از تخریب و آلودگیقبت مرا 19

21 
از حد و صید  شکار بیش -3ریزی و تفکر از بین بردن جنگل ها و مراتع بدون بر ا نمه  -2فعالیت های نادرست انسان  -1

 فعالیت های کارخانه ای و حمل و نقل و تولید مواد سمی -5تولید زباله توسط انسان  -4بی رویه جانوران 

21 

 اهمیت گیاهان یا جانوران نسل تکثیر و حفظ آنجا در که را کشور مناطق از برخی ، زیست محیط حفاظت سازمان

 و دشت یا مرتع یا جنگل است ممکن منطقه این . کند می اعالم شده حفاظت ی منطقه عنوان به ، دارد خاصی

 . باشد کوهستان

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره22جمع بارم :
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