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 محل مهر یا امضاء مدیر                                                                                                 سؤاالت           

بارم
 

 نمره( 25/0) هر سوال صحیح یا غلط بودن جمالت زیر را مشخص کنید. 1

 .شوند شورای اسالمی روستا اداره می هاو روستا ها توسط شهردارشهر الف(

 کند. های داخلی آن جدا می ب( رشته کوه زاگرس در شمال ایران قرار دارد و مانند دیواری دریای خزر را از قسمت

 تراکم جمعیت کمی دارد. ج( نواحی شمالی ایران به دلیل کمبود بارندگی و آب و هوای گرم و خشک 

 گیرند قابل کشتیرانی هستند. های  تند کوهستانی سرچشمه می د( اغلب رودهای پر آب ایران چون از شیب

و تاریخی نیز اهمیت ه( حرم مطهر امام رضا)ع( و مجموعه آستان قدس رضوی عالوه بر اهمیت زیارتی از نظر معماری 

 .فراوانی دارد

کردند و همین امر موجب شده بود که آنهاا تعاعیف    کنده در شمال غرب ایران زندگی میو ( قبایل ماد به صورت پرا

 شوند.

 هاا کردناد و در آن  های بزرگ و پر جمعیت را به عنوان پایتخت انتخاب مای وران باستان پادشاهان معموال شهرر در( د

 ساختند. های عظیم و با شکوه می اخک
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 نمره( 5/0)هر سوال  جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید. 2

 رود ما آنها را انجام دهیم. یعنی وظایفی که هر یک از ما به عهده داریم و انتظار می ……………… الف (

 شوند. ترین قانون هر کشور است و سایر قوانین در چهارچوب آن تصویب می مهم ………………ب(

 شود. های گیاهی می از بین رفتن برخی از گونه موجب و است ها ترین عامل تخریب زیستگاه مهم………………ج(

 است. ………………د( یکی از وسایل مهمی که باید برای گردشگری یا انجام هر نوع سفر از آن استفاده کرد 

 ………………کنند  ها و رویدادهایی که در گذشته اتفاق افتاده، مطالعه و تحقیق می به کسانی که درباره زندگی انسانه( 

 .گویند می

 است. ………………و( آخرین حکومت پیش از ورود اسالم به ایران 

 .بود ………………ر( یکی از ابتکارات بزرگ داریوش هخامنشی در زمینه نظامی تشکیل 

 ترین شغل و وسیله معیشت مردم ایران باستان بود. مهم ………………ز( 

 گردآوری کردند.  ………………را در کتابی به نام  ط( پس از مرگ زرتشت پیروانش تعالیم او
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 3از  1ی  صفحه

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

 .................................و رشته: قطعم

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

 ............................... :داوطلبشماره 

 صفحه 3 سؤال: صفحهتعداد 

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران..4..اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

                                                                                                             )واحد رسالت(                                            دختراهن دولتیغیر  دبیرستان

 )واحد رسالت(
 95-96سال تحصيلی اولنوبت ترم  پایانآزمون 

 هفتم -مطالعات اجتماعی  نام درس:

 زاده خانم حاجی :نام دبیر

 22/03/1397 :امتحانتاریخ

 / عصرصبح 8:ساعت امتحان

 دقیقه 70 :امتحانمدت 
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 نمره( 5/0به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید. )هر سوال  3

 مورد( 2) الف (وظایف جمعیت هالل احمر در هنگام وقوع حوادث را بنویسید؟

 

 (نام ببرید را مورد 2) عوامل الزم برای تولید چیست؟ ب(

 

 ریزند؟ چه رودهایی به حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان می ج(

 

 

 مورد (  2شود؟ ) عواملی موجب از بین رفتن خاک می د( چه

 

 

 کنند؟ می یاد جهانی امپراطوری اولین عنوان به هخامنشی حکومت از چراه( 

 

 

 ر( سه مورد از مهمترین جشن های ایران باستان را نام ببرید؟  

 

 

 ز( خط و زبان ایرانیان در دوره هخامنشیان چه بود؟
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 نمره( 5/0کلمات مرتبط را به یکدیگر وصل کنید ؟) هر سوال  4

 سلوکوس           بندر مهم و مرکز گردشگری                          -1                                 

 حفظ و نگهداری آثار تاریخی                                  پادشاهی    -2                                 

 اهورامزدا           معبد چغازنبیل                                             -3                                 

 چابهار بندر         سلسله ی سلوکیان                                        -4                                 

 موزه        شیوه حکومت ایران باستان                             -5                                 

 تمدن ایالم       منشا تمام خیر و خوبی                                     -6                                 

3 

 3از  2صفحه ی 
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 امعاء دبیر: نمره به حروف: مره به عدد:ن
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  .دهید کامل پاسخ زیر سواالت به 5

 (بنویسید را آن سنی رده و برده نام را گروه هر)کنند؟ می تقسیم سنی های گروه چه به را جمعیت( الف

 

 

5/1  

 )به طور کامل توضیح دهید( کیست؟ گردشگر(ب

 

 

1 

 های گردشگری و مسافرت را بنویسید؟ از اهمیت مورد دوج( 

 

 

5/0 

 طبقاتی( شد؟)اختالف شدند و هر گروه شامل چه افرادی می جامعه به چند گروه تقسیم میساسانیان مردم  دوره د( در

 

 

1 

 های تمدن را نام ببرید؟ مورد از ویژگی 4ه( 

 

 

1 

 و( در دوره ساسانی طبقه عامه مردم )گروه دوم ( از چه امتیازاتی محروم بودند؟

 

 

 

1 

 چگونه بود؟ز ( پوشاک مردان در دوران ایران باستان 

 
5/0 

 گروه پزشک نام برده شده است ؟  ر( در کتاب اوستا چند
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 و(صحیح        ر(صحیحالف (صحیح        ب(غلط       ج(غلط          د(غلط         ه(صحیح          1

2 

 نقشه های نادرست انسان            د( فعالیت ج (      الف( مسئولیت        ب( قانون اساسی            

 ه( مورخ                   و(حکومت ساسانیان             ر( سپاه جاویدان                                  ز(کشاورزی

 ط( اوستا

رساند و مجروحاان را باه بیمارساتان     اولیه می های کمک مجروحین به حوادث، وقوع هنگام در هالل احمر جمعیت الف: 3

 و کناد  مای  برپا موقت اسکان چادرهای جنگ، و زلزله یا سیل دیدگان آسیب برای احمر امدادگران هالل کند . منتقل می

 رساند. می آنها به و آوری جمع را دارو و اسکان چادر پوشاک، غذا، مردمی مثل های کمک

 منابع طبیعی –نیروی انسانی  –ب: سرمایه 

 عماان  دریاای  و فاارس  خلایج  باه   و گیرند می سرچشمه داخلی پراکنده های کوه یا زاگرس های کوه از که رودهاییج: 

 .ریزند یم

 .خاک به ندادن استراحت و زمین در محصول یک درپی پی کشت و غذایی مواد حد از بیش مصرف -1د: 

 . شود شسته راحتی به باران و باد اثر در خاک شود می  موجب که درختان کندن و ها بوته  قطع -2

 .شیمیایی کودهای از رویه بی و نامناسب استفاده -3

 .کشت قابل های خاک روی کارخانه و جاده و ساختمان ایجاد -4 

 .خاک در ها زباله دفن -5

 گرفتاه  می بر در را آنروز مهم کشورهای بیشتر هخامنشیان، جغرافیایی قلمرو داریوش، و کوروش زمان در کلی طور ه: به

 دانند.   . به همین دلیل هخامنشیان را اولین امپراطوری جهانی میاست

 ز: خط: میخی    زبان: پارسی باستان

 چابهار بندر : بندر مهم و مرکز گردشگری -1 4

                                   موزه :تاریخی آثار نگهداری و حفظ -2

                                                     مالای تمدن :چغازنبیل معبد -3

 سلوکوس :سلوکیان ی سلسله -4

                                     پادشاهی : باستان ایران حکومت شیوه -5

                                        اهورامزدا :خوبی و خیر تمام منشا -6

 65: بیشتر از سالمندان            65-25 نالبزرگسا        25-1 جوانان و کودکان الف: 5

 مطالعاه  یاا  دیادن  و گاردش  یا استراحت برای و کنند می ترک موقت به طور را خود کار یا اقامت محل که کسانی بهب: 

 .گویند می"گردشگر" روند می سفر به طبیعی، و تاریخی های مکان

 .شود می ایجاد مختلفی های شغل ناحیه آن در کنند می سفر ای ناحیه به گردشگران وقتی -1ج: 

 هاای  مکاان  و آداب و هاا  مکاان  طبیعای  زیبای های پدیده با تفریح و استراحت بر وهالع روند می سفر به افراد وقتی -2

 .گیرند می یاد مناطق مردم رسوم درباره زیادی چیزهای و شوند می آشنا فرهنگی و تاریخی

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران... 4ه ...اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 )واحد رسالت(                            دخترانه دولتیغیر  دبیرستان

 96 - 97 سال تحصيلی دومسؤاالت پایان ترم نوبت  کليد

 هفتم -نام درس: مطالعات اجتماعی 

 زاده خانم حاجی نام دبير:

   03/97/ 22  تاریخ امتحان:

 / عصرصبح  8ساعت امتحان:

 دقيقه 70: مدت امتحان
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 :شد می تقسیم مردمبزرگان و عامه  طبقه دو به جامعه کلی طور به د: 5

 شاناخته  بزرگاان  و اشاراف  عناوان  باه  دبیران و نظامی فرماندهان ،(موبدان)زرتشتی روحانیون  شاهزادگان، و شاه -1

 .شدند می

 .شدند می محسوب مردم عامه نیز کشاورزان، و بازرگانان وران، پیشه -2

داشتن معماری،  -5داشتن قوانین و مقررات     -4داشتن عقاید مذهبی    -3داشتن خط       -2داشتن حکومت     -1ه: 

 مهارت در کارهای مختلف -6شهرسازی، هنر       

 حقاوق  از بسایاری  از بود، ها آن بردوش مهم اقتصادی فعالیت و دادند می تشکیل را جامعه اکثریت که آن با شاورزانو: ک

 ساپاه  ها، درجنگ و بود ها آن بردوش مالیات سنگین بار. نداشتند تحصیل حق فرزندانشان و آنها. بودند محروم اجتماعی

 .شد می مجازات شدت به کرد می فرار جنگ از کسی اگر. دادند می تشکیل را نظام پیاده

 .بود مردان اصلی پوشاک نمدی هالک و دار آستین پوشهایالبا و شلوار ز: 

 پزشک دعایی –پزشک جراح  –ر: سه گروه : پزشک معمولی 

 امضاء:    زاده عاطفه حاجی نام و نام خانوادگی مصحح :  20 جمع بارم :
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