
دوره اول :                      دبیرستان 

مطالعات اجتماعیسواالت امتحانی درس

:                        نام ونام خانوادگی 

پایه هفتم 

:    کالس 

2: تعداد صفحه 

: نام دبیر

3/95/ :تاریخ امتحان 

هدقیق60:مدت امتحان 

بارممتن سواالتردیف

1

2

کدام یک ازموارد زیرجزء حقوق شمادرمحیط زندگی تان می باشد؟
زندگی درمحیطی سالم )برعایت بهداشت وپاکیزگی    ) الف

آبادکردن محیط زندگی       )دنرساندن به محیط زیستآسیب)ج

؟نمایندگان مجلس شوراي اسالمی براي چندسال انتخاب می شوند
شش)دهشت )    جپنج )  بچهار)الف

5/0

5/0

3

4

5

غص .   پرجمعیت ترین وپرتراکم ترین ناحیه ي کشورماجلگه هاي کناره ي دریاي خزر است

غص.                                       دردامنه هاي شمال غربی زاگرس برف وباران فراوانی می بارد

غص.                                              دحکومت ها بوددرایران باستان مالیات منبع اصلی درآم

5/0

5/0

5/0

6

7

سرمایه)3).................... 2منابع طبیعی )1:بندي کنیممی توانیم به سه دسته طبقه همه عوامل الزم براي تولیدرا

.می گویند......... ......................به منطقه بزرگی که در آن مجموعه اي از گیاهان و جانوران خاص زندگی می کنند 

5/0

5/0

5/0آرم زیرمربوط به کدام موسسه است ؟8

1نام ببریدمورد4مورخان درمطالعات خود ازچه منابعی استفاده می کنند؟9

1سا سانی ازچه امتیازاتی برخوردار بودند؟دومورده ياشراف یا بزرگان دردور10



2ادامه  سواالت مطالعات اجتماعی پایه هفتم ص
1دالیل رونق تجارت در دوره هخامنشی چه بود؟ 11

تراکم جمعیت شهر الف را با توجه به 12
تراکم .محاسبه کنیدروبه روجدول 

)نفردرکیلومترمربع(
)نفر(جمعیت )کیلومترمربع(مساحت

.......................................3500070000

1

5/1بریدبراساس نوشته هاي هرودوت ایرانیان به فرزندان خود چندچیز را می آموختند؟نام ب13

5/1رودهاي ایران ازنظرجهت جریان آب به چندحوضه ي آبریز تقسیم می شوند؟نام ببرید14

5/1.ازویژگی هاي تمدن سه مورد را نام ببرید15

5/1.داردسه مورد نام ببریددازمهم ترین اشیایی که درموزه مرکزي آستان قدس رضوي وجو16

5/1مشهوربودندودرچه زمینه هایی مهارت داشتند؟موردي ان به چهاشکانیان در تاریخ جه17

5/1.بناهایی درایران وجود داردکه پیشرفت ایرانیان را درزمینه ي معماري نشان می دهدبه سه مورد از آن ها اشاره کنید18

5/1.سه مورد از انواع گردشگري را بنویسید19

5/1توان به عنوان نخستین امپراتوري جهانی یادکرد؟چراحکومت هخامنشی را می 20


