
1397مطالعات اجتماعی پایه هفتم  مهر  4تا  1نمونه سئواالت درس   

 پاسخ دهید: زیر متن زیر را بخوانید و به سئواالت -1

          سال سن دارد او در کالس ششم درس می خواند. سارا دارای مادر و پدر مهربان می باشد و همراه آنها در  12سارا          

خانه ای مناسب زندگی می کند. والدین او شرایط تحصیلی وی را فراهم می کنند. او هر روز صبح با پدر خود به مدرسه 

زیبایی می باشد. او در مدرسه دانش آموز کوشایی است و تالش می کند  می رود او تنها برمی گردد. در مسیر او پارک 

دوست دارد یک پزشک شود تا بتواند بیماران را درمان کند تا از این  که در آینده فرد مفیدی برای جامعه خود باشد او

 راه به جامعه خود خدمت کند.

 تا از حقوق طبیعی سارا را بیان کنید. 4الف( 

 ب( حقوق او را در خانه و خانواده و مدرسه و در جامعه بیان کنید. ) از هر کدام دو حق (

 ست؟مسخره کردن انسان ها از نظر قرآن چگونه ا -2

 شکرگزار بودن یعنی چه ؟ -3

 مهمترین عوامل پدید آمدن مقررات و قوانین در جامعه است؟ -4

1-  ................................... .........                                           2- ........................................ 

 قانون اساسی از وظایف کدام نهاد می باشد؟ تهیه و تصویب قوانین عادی کشور در چارچوب -5

 ..... هستیم.............ما در روابطی که با دیگران برقرار می کنیم دارای ............. -6

 می گویند. ...........وظایفی که هریک از ما به عهده داریم و انتظار می رود آنها  را انجام دهیم ................. -7

 باشد؟کدام گزینه صحیح می  -8

 نفر است که رهبر اعضای آن را تعیین می کند. 12مرکب از الف( شورای نگهبان 

         نفر حقوقدان از طرف رهبر تعیین 6نفر فقیه از طرف قوه قضائیه و  6نفر است که  12ب( شورای نگهبان مرکب از 

 می شوند.

 تعیین می کند.نفر است که قوه قضاییه اعضای آن را  12ج( شورای نگهبان مرکب از 



 نفر حقوقدان را قوه قضاییه تعیین می کند. 6نفر فقیه را رهبر و  6نفر که  12د( شورای نگهبان مرکب از 

 تایید صالحیت نامزدهای انتخاباتی مجلس و ریاست جمهوری بر عهده کدام نهاد است؟ -9

 ب( شورای نگهبان                                    الف( مجلس شورای اسالمی        

 د( رییس جمهور                              ج( رهبر                                          

 نمایندگان مجلس شورای اسالمی پس از انتخاب شدن برای شروع بکار چه کاری باید انجام دهند؟ -10

 موارد زیر را به هم وصل کنید؟ -11

 کفش وارد مسجد نشوید. ون                                                              باالف ( قان

 ممنوع  قرمز چراغ  از ب( قاعده اجتماعی                                                  عبور

 ایستادن ج( هنجارهای مذهبی                                               در صف اتوبوس

 رعایت نکردن قوانین و مقررات چه پیامد هایی را برای جامعه دارد؟ -12

 منظور از این که همه در برابر قانون مساوی هستند را با مثال توضیح دهید. -13

 موفق باشید.                                                                                                                                                                            


