محل مهر يا امضاء مدير

جمهوري اسالمي ايران

سئوال

اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران

اداره آموزش و پرورش منطقه  6تهران
نام واحد آموزشي :دبيرستان ياس نبي (س)

ش صندلي (ش داوطلب):
نام و نام خانوادگي:

ساعت امتحان:

نوبت امتحاني :خرداد 59

نام پدر:

وقت امتحان  66 :دقيقه

پايه :هفتم

سئوال امتحان درس :مطالعات اجتماعي نام دبير /دبيران:

سال تحصيلي9354 - 9359 :

تاريخ امتحان:

 -1در ايران باستان خانواده هسته اوليه جامعه را تشکيل مي داد.

(

 -3اولين حکومت قدرتمند در ايران به دست هخامنشيان پايه گذاري شد.
(

)

(

)
(

9

)

)

ب) پاسخ درست را با عالمت ( √ ) مشص كنيد:

1

 -9در ايران فقط در بخشي از رود  ...............مي توان كشتيراني كرد.
الف) سفيد رود □

صفحه
بارم

 -9كوهپايه هاي البرز به دليل داشتن منابع نفت و گاز داراي تراكم جمعيت زيادي است.

ب) كارون □

93 59 / 3 / 91

تعداد برگ سئوال3 :

الف) جمله صحيح را با (ص) و جمله غلط را با (غ) مشخص كنيد:

 -4اساس گسترش دانش هنر معماري ،خط و زبان است.

صبح /عصر

د) زاينده رود □

ج) هيرمند □

 -1كدام يک ميراث فرهنگي مادي به شمار نمي آيد؟
الف) كتيبه ها □

ج) آداب و رسوم □

ب) كتاب هاي قديمي □

د) امام زاده ها □

 -3در زمان اشکانيان و ساسانيان كدام خط رايج بوده است؟
ب) خط پهلوي □

الف) خط ميخي □

د) خط اوستايي □

ج) خط آرامي □

 -4كدام مورد در نقشه گردشگري يک منطقه نشان داده نمي شود؟
الف) مراكز خريد □

ج) هتل ها □

ب) ايستگاه راه آهن □

د) زمين هاي كشاورزي □

پ) جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد:

1

 -9پايتخت زمستاني هخامنشيان شهر  ...............بود.
 -1انسان ها در گذشته براي محاسبه داد و ستد توانستند  ...............را اختراع كنند.
 -3يکي از راههاي جلوگيري از آسيب رساندن به محيط زيست ،ايجاد  ...............است.
 -4ناحيه خوزستان به دليل  ...............جمعيت زيادي را به خود جلب كرده است.

ت) جدول زير را كامل كنيد:
 -9رودهايي كه به حوضه آبريز درياي خزر مي ريزند از كوه  ..............سرچشمه مي گيرند.
 -1در مناطق مركزي كشور به علت خشکي هوا و كمبود بارندگي  .............خاک بسيار كم است.
 -3يکي از جاهاي خالي از جمعيت ايران مي باشد.
 -4به گروه جمعيتي بيشتر از  69سال چه مي گويند؟
9
1
3
4

9

صفحه1 :

دنباله سئوال امتحان درس :مطالعات اجتماعي پايه هفتم

امتحان2315/3/ 21 :

ث) با توجه به ارتباط بين موارد آورده شده ،گزينه هاي زير را در جاي مناسب قرار دهيد:
گفتار نيک -

خانه تکاني -
آيين زرتشت :
جشن نوروز :

شروع فعاليت كشاورزي -

(
(

پرستش اهورا مزدا

) و (
) و (

)

بارم

1

)

ج) واژه هاي زير را دقيق و كامل توضيح دهيد:

1

مسئوليت:
جمعيت هالل احمر:

چ) به سؤاالت زيرپاسخ كوتاه دهيد:
 -9مهمترين علل پديد آمدن مقررات و قوانين در جامعه چيست؟

2

 -1جاده شاهي به فرمان چه كسي ساخته شد؟
 -3در حکومت هخامنشي مسؤليت اداره هر ايالت با چه كسي بود؟
 -4يکي از وسايل مهم براي گردشگر كه به او كمک مي كند تا مکان هاي مورد نظر خود را بيابد چيست؟
ح) به سواالت زير پاسخ كامل دهيد:
 -9در خانواده ايران باستان پدر چه وظايفي داشت؟

0/5

 -1چرا مـأمون امام رضا (ع) را به شهادت رساند؟

0/5

 -3در موزه مركزي آستان قدس رضوي ،چه چيزهايي نگهداري مي شود؟ (  1مورد )

0/5

 -4دو نوع شغلي كه توسط گردشگري به وجود مي آيد را بنويسيد؟

0/5

 -9دو مورد از كاربردهاي موزه را بنويسيد؟

0/5

دنباله سئوال امتحان درس :مطالعات اجتماعي پايه هفتم

صفحه3 :

امتحان2315/3/ 21 :
بارم

 -6در دوره ساساني طبقه اشراف از چه امتيازاتي برخوردار بودند؟ (  1مورد )

0/5

 -7در دوره ايران باستان ،درآمدهاي حکومتي صرف چه چيزهايي مي شد؟ (  3مورد )

0/55

 -8در هر يک از دوره هاي زير چه زبان هايي رواج داشت؟
دوره هخامنشي:

0/5

دوره ساساني:

 -5ديا اكو كه بود؟ چه كرد؟ كدام شهر را پايتخت خود قرار داد؟

0/55

 -96چه عواملي موجب از بين رفتن خاک مي شود؟ (  3مورد )

0/55

 -99از نظر هرودوت  ،ايرانيان سه چيز را به فرزندان خود مي آموختند ،آن سه چيز كدامند؟

0/55

 -91چهار مورد از ويژگي تمدن ها را بنويسيد؟

1

 -93زيستگاه را تعريف كنيد؟

1

0/5

 -94كره جغرافيايي را تعريف كنيد؟

1

 -99سپاه جاويدان چگونه سپاهي بود؟ توضيح دهيد؟

موفق باشيد

