


  محل مهر آموزشگاه 

 مشخصات امتحان زمان امتحان: مشخصات دانش آموز

 مطالعات اجتماعینام درس: تاریخ: شماره کارت:

 نوبت دوم   هفتم پایه: دقیقه06زمان: نام:

 نام آموزشگاه: دوره:  نام خانوادگی:

 سواالت ردیف

 نمره(5/6)هر مورد ( مشخص کنید.یا غلط را با عالمت )جمالت صحیح  الف

 غ           صهر فرد حق دارد از خدمات پزشکی و بهداشتی استفاده کند.                                      -1

 غ           در زمان هخامنشیان ایرانیان خط میخی را از اقوام بین النهرین گرفتند.                     ص-2

 غ           سکه زرین فقط به دستور حاکم ایالت ضرب می شد.                                                   ص-3

 غ           عکس های معمولی برای تهیه نقشه جغرافیایی استفاده و با دوربین هایی که در هواپیما نصب شده گرفته می شود. ص-4

 نمره(5/6انتخاب کنید.)هر مورد گزینه صحیح را  ب

 قله آتش فشانی کوههای آذربایجان در شمال غربی ایران..................است.-1

 د(تفتان                     ج(دماوند                       ب(علم کوه                     الف(سبالن

 د چیست؟یکی از چیزهایی که حیات زیستگاهها را تهدید می کن-2

 ج(بهره برداری از طبیعت                      ب(زباله                    الف(تنوع زیستی

 مسئولیت سرشماری جمعیت در ایران بر عهده................می باشد.-3

 د(هیچکدام                مرکزآمار ایرانج(                      ب(سازمان میراث فرهنگی                 الف(محیط زیست

 چه چیزی باعث یکجا نشینی انسانها شد.-4

 د(معماری                 ج(کشاورزی                  ب(تولید            الف(اختراع خط

 در زمان کدام پادشاه اشکانی حکومت اشکانی به امپراطوری قدرتمندی تبدیل شد.-5

 د(مهرداد دوم                  ج(یزدگرد سوم              اپوراولب(ش              الف(سلوکوس

 مهمترین محصول زراعی ایرانیان چه بود.-0

 د(گزینه ب و ج                      ج(زیتون                     ب(مرکبات                الف(گندم و جو

 نمره(5/6مورد در جاهای خالی کلمات مناسب قرار دهید.)هر  پ

 به فرمان داریوش اول هخامنشی.................ساخته شد.-1

 مخارج سنگین دربار از گرفتن......................از مردم تامین می شد.-2

 در دوره اسالمی زبان مردم.....................بوده است.-3

 ......است.پرجمعیت ترین و پرتراکم ترین ناحیه کشورمان...............-4

 داریوش برای هر ایالت یک........................انتخاب کرده بود.-5

 بخشی از چیزهایی که از گذشتگان برای ما به جا مانده.......................است.-0

 نمره(5/6مورد اضافی است()1موارد مربوط به ستون ))الف(( را به ستون ))ب(( وصل کنید.) ط

 ))الف((                                                                                       ))ب((                               

 دو بخش قوه مقننه                                                                            اسکناس                      

 دولت-شورای نگهبان-آسان کردن معامالت                                         مجلس شورای اسالمی وسیله               

 پاسخ کامل دهید. و

 نمره(5/6دو مورد از خدمات شهرداری را نام ببرید؟)-1

 

 

 نمره(55/6؟فرمول آن را بنویسید؟)تراکم جمعیت چیست-2

 

 

 



 نمره(1)چند حوضه تقسیم می شوند؟یکی را به دلخواه شرح دهید؟ رودهای ایران از نظر جهت جریان آب به-3

 

 

 نمره(1اهمیت گردشگری را توضیح دهید؟)-4

 

 

 

 نمره(1مورد()4ویژگیهای تمدن را نام ببرید؟)-5

 

 

 

 نمره(1سه قوم بزرگ آریایی را نام ببرید و بگوئید در کدام بخش ایران سکونت می کردند؟)-0

 

 

 

 نمره(1دبیران به چند زبان و خط آشنایی داشتند؟چرا)بعضی از منشیان و -5

 

 

 

 نمره(1در شهرهای ایران باستان)ساسانیان( چه کسانی زندگی می کردند؟)-8

 

 

 

 نمره(1طبقات بزرگان و عامه در دوره ساسانیان شامل چه کسانی بودند؟)-9

 

 

 

 نمره(1)چگونه از موقعیت ایران در تجارت استفاده می کردند؟حکومت ساسانی -16

 

 

 

 نمره(55/6زرتشت چه سفارشی به پیروان خود می کرد؟)-11

 

 

 نمره(55/6هردوت درباره آموزش ایرانیان به فرزندان چه نوشته است؟)-12

 

 

 نمره(55/6کدام آثار پیشرفت ایرانیان در معماری را نشان می دهند؟)-13

 

 

 موفق و پیروز باشید


