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نام آزمون: آزمون میانترم مطالعات پایه هفتم

تاریخ آزمون: 1399/09/22

: دبیرستان پسرانه غیردواتی عطارد- دوره اول:

عطارد

- مورد از حقوق افراد در خانه و خانواده را بنویسید: 14

آیا همۀ انسان ها صرف نظر از قوم، نژاد، زبان، اعتقادات، ثروت، فقر و... داراي حقوق طبیعی هستند؟ چرا؟ - 2

حقوق متقابل را تعریف کنید. - 3

قانون اساسی را تعریف کنید؟ - 4

دو مورد از علل به وجود آمدن قوانین و مقررات را بنویسید. - 5

کار قوه ي مقننه چیست؟ - 6

بیمه گر و بیمه شونده را توضیح دهید. - 7

وظیفه ي سازمان هالل احمر چیست؟ - 8

مؤسسه ي بیمه براي جبران زیان هاي مالی و ..................  به وجود آمده است. - 9

شوراي نگهبان چه وظایفی دارد؟ - 10

به این موقعیت ها توّجه کنید و بگویید هر کدام چه پیامدهایی دارد و کدام حقوق نادیده گرفته می شود؟  - 11
 فردي زباله هاي خانۀ خود را در گوشۀ پارکی مقابل محوطۀ بازي کودکان بریزد. 

 فردي بخواهد خارج از صِف افرادي که در نانوایی ایستاده اند، نان بگیرد.
 فروشنده اي که رایانه اي را فروخته و وقتی مشتري از او برگۀ خرید (فاکتور) می خواهد به او نمی دهد. 

 راننده اي که بدون توّجه به عالمت عبور ممنوع داخل خیابان یک طرفه می شود و شد آمد (ترافیک) به وجود می آورد.  
 موتورسواري که به عّلت شلوغی خیابان وارد پیاده رو می شود و از بین مردم عبور می کند. 

 شرکت ساختمانی اي که قرار است سالن ورزشی براي مردم بسازد، اما مقررات ساختمان سازي و مصالح مناسب را به کار نبرد.  
 عابر پیاده که بدون توجه به چراغ راهنما از البه الي اتومبیل ها حرکت می کند.
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بیمه ي اجباري چیست؟ - 12

کار فرمایان وظیفه دارند، همه ي کارمندان و کارگران خود را در مقابل حوادث ناشی از  .................. بیمه کنند. - 13

وظیفه ي امداد گران جمعیت هالل احمر هنگام وقوع حوادث چیست؟ - 14

مسئوالن مدرسه نباید بین دانش آموزان .................. قائل شوند. - 15

ما در زمان سیل، زلزله، خشک سالی با مردم آن شهرها و کشورها  .................. و همدلی می کنیم. - 16

چرا بیمه به وجود آمده  است؟ - 17

شوراي نگهبان متشکل از چند نفر است و این افراد چگونه انتخاب می شوند؟ - 18
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ت پایه هفتم
آزمون میانترم مطالعا
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