هــیــوا ؛ تخصصی ترین سایت مشاوره کشور
بسمه تعالی
نام :

اداره آموزش و پرورش شهرستان رشتخـوار

نام خانوادگی :

مدت امتحان  06دقیقه

امتحان مطالعات اجتماعی پایه هفتـم
سال تحصیلی 95 - 90

نام اموزشگاه  :یگانه

تاریخ امتحان 6031/70/70

تعداد صفحات 2 :

دبیر مربوطه  :قابوسی

 -6جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید 2( .نمره)
الففففف

 -بنیانگففففف ار سلسفففففله هیامن فففففیان  ............اسففففف

.......................اس

و آ خفففففری پادشفففففاه ساسفففففانی

.

ب  -یکففی از ابتکففارات بففررو داریففوش هیففا من ففی  .........اسفف
از تمدن ایالم .............اس

.

 -2صحیح و غلط بودن جمالت زیر را م
ال

 -آخری حکوم

و مهمتففری اهففر بففه جففای مانففده

ایران باستان حکوم

یص کنید 1( .نمره )

ساسانیان اس .

ب  -جاده شاهی به فرمان شاپور اول ساخته شد.

ص( )

غ( )

ص( )

غ( )

 -0گرینه صحیح را انتیاب کنید 2( .نمره)
ال

 در کدام مناطق ایران هوموس خاک بسیار کم اسجلگه ه ( )

ب  -عل
وسع

؟

مناطق مرکری و جنوبی( )

تنوع زیاد گونه های گیاهی و جانوری در ایران چیس
زیاد ایران ( )

کوهپایه ها ( )
؟

نردکی به دریا ( )

شرا یط جغرافیایی ( )

ج  -با استفاده از کدام مورد زیر می توان فاصله واقعی مکان های زمی را از روی نق ه محا سبه نمود؟
نمودار ( )

) ( www.Heyvagroup.com
مقیاس
خط کش ( )

گونیا ( )

هــیــوا ؛ تخصصی ترین سایت مشاوره کشور
د  -امروزه ک ورها با اجرای کدام برنامه محیط های ام طبیعی برای جانوران و گیاهان پد ید می آورند؟
 -طرح میراث جها نی( )

 -ایجاد منطقه گردشگری( )

 -ایجاد پارک ملی ( )

 -تأسیس بو ستان طبیعی ( )

 -4عوامل تولید را نام برده و یکی را توضیح دهید 6( .نمره)

 -5زیس

گاه یا زیس

کنید 1( .نمره )

بوم را تعری

 -1دو وظیفه مهم شورای نگهبان را
 -0خاک چگونه ت کیل می شود؟
 -8انواع گردشگری را نام ببرید.

نام ببرید 1( .نمره )

( 1نمره )

( 1نمره )

 -3چرا مامون امام رضا (ع) را به شهادت
 -67میراث فرهنگی چیس

رساند؟ ( 1نمره )

؟ ( 1نمره )

 -66چرا در دوره اشکانیان قدرت و نفوذ پا دشاهان مانند سایر شاهان ایران
 -62چه عواملی موجب رونق تجارت در دوره هیامن
 -60زرت

ی شد؟ ( 1نمره )

پیامبر ایران باستان پیروان خود را به چه چیر هایی سفارش

 -64مهمتری پایتی

های هیامن یان را نام

 -65کدام بناهای دوره باستان پی رف

می کرد؟ ( 1نمره )

ببرید 1( .نمره )

ایرانیان را در معماری ن ان می

 -61تاریخ ایران به چند دوره زمانی تقسیم شده اس

دهند؟ ( 1نمره )

؟ ( 1نمره )

 -60جامعه دوره ساسانی به چند طبقه تقسیم می شد؟
آرزوی ما موفقی

باستان نبود؟ ( 1نمره )

نام ببرید 2( .نمره )

شماس .

www.Heyvagroup.com

جمع نمرات  27 :نمره

