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نام :

بسمه تعالی

نام خانوادگی :

سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال

آزمون :مطالعات اجتماعی

تعداد سواالت 29 :سوال

اداره کل آموزش و پرورش آ غربی

پایه  :هفتم

تاریخ آزمون96/3/51:

مدیریت آموزش و پرورش پیرانشهر

نام دبیر :خوازی

دبیرستان شهید پیش داران  1ریک آباد

مدت امتحان  66 :دقیقه

بارم

ردیف
الف

2

پاسخ درست را با حرف (ص) وپاسخ غلط را با حرف (غ) مشخص کنید.

-1مرطوب ترین ناحیه آب وهوای ایران ناحیه خزری است .

ص

غ

-2مهمترین اثر به جای مانده از تمدن ایالم معبد چغازنبیل است.

ص

غ

-3در ایران باستان شهر وندی هسته اولیع جامعه را تشکیل می داد .

ص

غ

 -4برای اولین با به دستور کوروش سکه ای به نام (دریک ) ساخته شد .

ص

غ

ب

2

جاهها خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.
-1یکی از چیزهای که حیات زیستگاهها را تهدید می کند  ........................است .
-2یکی از وسایلی مهمی که باید برای گردشگری از آن استفاده کرد  .........................است .
-3معروفترین پادشاه هخامنشیان  ..................................بود .
 -4در زمان هخامنشیان ایرانیان خط ..........................را از ملتهای بین النهرین یاد گرفتند .
پاسخ درست رابا عالمت *

ج

2

مشخص کنید.

-1در کشور ما چه ارگانی وظیفه سرشماری جمعیت را بر عهده دارد ؟
الف -مرکز آمار ایران

ب – شبکه بهداشت

د -آموزش و پرورش

ج -فرمانداری

-2کدام یک از پیامبران زیر در بین النهرین زندگی می کرد ؟
الف -حضرت موسی(ع)

ب –حضرت عیسی(ع)

ج -ا حضرت ابراهیم(ع)

د -حضرت یوسف(ع)

 -3نخستین حکومت ایرانی به وسیله چه کسانی تاسیس شد ؟
الف -هخامنشیان

ب – مادها

د -اشکانیان

ج-ساسانیان

 -4کدامیک از شهرهای زیر پایتخت هخامنشیان نبود ؟
الف – شوش
د

ج – هگمتانه

ب -تخت جمشید

د-تیسفون
3

به سواالت زیر جواب کوتاه بدهید ؟
 – 1پرجمعیت ترین و پرتراکم ترین ناحیه کشور ما کجاست ؟
 -2مهمترین قطب زیارتی کشور ما کدام شهر است ؟
.

-3علم تاریخ عبارت است از
 – 4آخرین حکومت پیش از ورود اسالم به ایران کدام سلسله بود؟
-5پیامبر معروف ایران باستان چه نام داشت ؟
-6یکی از بزرگترین و با شکوه ترین جشنهای ایران باستان چه جشنی بود ؟
ادامه سواالت در صفحه بعد
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ردیف

بارم

به سواالت زیر پاسخ کامل بدهید.

5

زیست بوم چیست؟

5

2

تراکم جمعیت را تعریف کنید ؟

5

3

چه عواملی موجب از بین رفتن خاک می شود؟ دو مورد

5

4

گردشگر به چه کسی گفته میشود ؟

5

1

مورخان چه کسانی هستند ؟

5

6

تاریخ ایران به چند دوره تقسیم می شود نام ببرید ؟

5

7

ویژگی های یک تمدن را نام ببرید ؟دو مورد

5

8

به طور کلی جامعه ایران باستان به چند دسته تقسیم می شود بنویسید ؟

5

9

چرا تجارت در دوره هخامنشیان رونق فراوانی یافت ؟

5

56

دو مورد از بناهای ایران باستان را به دلخواه بنویسید ؟

5

55

به گفته هرودوت ایرانیان باستان چه چیزهای را به فرزندان خود می آموختند؟ دو مورد

5
جمع نمره

نام مصحح تاریخ و امضا
موفق باشید خوازی
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