
 

 

 

 

 

 
 

 نمره به حروف:                به عدد:   تجدید نظر  نمره  به عدد:             نمره به حروف:           نمره
 محل مهر و امضاء مدیر

 تاریخ و امضاء:              نام دبیر:            تاریخ و امضاء:                     نام دبیر:

ف
ردی

 

بارم سؤاالت
 

1 

 خالی را با عبارت مناسب پر نمایید. جای

 . دارد عهده بر را خاك از حفاظت مسئوليت...................................  سازمانایران  كشور درالف. 

 گيرند. های البرز و .............................. سرچشمه میب.  اغلب رودهای دائمی ایران از رشته كوه
 زدیکی رود ...................................... شناسایی شده است. تمدن جيرفت در نج.  

 ترین پادشاه هخامنشی،   .................................................... است.بعد از كوروش معروفد. 

2 

2 

 های زیر را مشخص کنید.درستی یا نادرستی گزاره

 هستند.منایع آب و خاك در ایران محدود الف.  

 .كردند ابداع را مختلف بخشهای به سرزمين تقسيم بار اولين برای ب. ایرانيان،

 نبود.  باستان ایران شاهان سایر مانند پادشاهان نفوذ و قدرت ساسانيان، دوره ج. در

 دانستند.می اهورامزدا نماینده و آسمان برگزیده را خود باستان ایران د.  شاهان

2 

 اد داشت با مردم کشورهای فتح شده باید با عدالت رفتار شود؟ کدام پادشاه اعتق 3

 الف. داریوش             ب. اردشير                       ج. دیااكو                    د. كوروش
5/0 

 ؟نیستهای تمدن کدامیک از موارد زیر از ویژگی 4

 شتن حکومت         د. داشتن قانونالف. داشتن فرهنگ    ب. داشتن خط                 ج. دا
5/0 

 ترین قطب گردشگری زیارتی کشور کدام شهر است؟ مهم 5

 الف. تهران            ب. قم                              ج. تبریز                     د. مشهد
5/0 

6 
 گویند؟کنند، ................................ میر یک جا زندگی میبه نسبت افرادی که د

 الف. تراكم جمعيت        ب. رشد جمعيت         ج. رشد منفی              د. سرشماری
5/0 

7 
 واژگان زیر را تعریف کنید.

 الف. مسئوليت

 ب. همدلی

2 

 1 شوندگان دارند؟بیمه چیست و  موسسات بیمه چه تعهداتی نسبت به بیمه  8

 1 شود؟ دو مورد می انجام کننده مصرف حقوق به واحترام رعایت برای باید مواردی چه 9

 1 ای چه نوع تصاویری هستند؟تصاویر ماهواره 10

 2 کرد؟ نام ببرید. تقسیم و هوایی آب ناحیه چند به توان می را ایران کلی به طور 11

 1 کند؟یدرچه صورت جمعیت افزایش پیدا م 12

 2 گردشگر کیست و گردشگری در حال و گذشته را باهم مقایسه کنید.  13

 2 از 1صفحه ی 

 گی: ..........................نام و نام خانواد

 هفتممتوسطه اول/ مقطع و رشته:

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

 .شماره داوطلب: ..............................

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2پرورش شهر تهران منطقه اداره ی آموزش و 

 مرزدارانسرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 0311 -0011سال تحصيلی  نوبت دومترم  پایانآزمون 

 (3)نمونه 1نام درس: مطالعات اجتماعی

 نوید میرصادقی نام دبیر:

 53/1055/ 50امتحان:   تاریخ

 / عصرصبح 50: 55  ساعت امتحان:

 دقیقه 05مدت امتحان : 

 

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 

 نمره 25جمع بارم : 

ف
ردی

 

بارم ادامه ی سؤاالت
 

 1 مورخ کیست؟ 14

 1 ها( را نام ببرید. سه مورد از تمدنهای قدیمی ایران )پیش از ورود آریایی 15

 1 اشک یا ارشک که بود و چه کرد؟ 16

 ومتهای زیر را بنویسید.پایتخت حک 17

 الف. هخامنشيان             ب. اشکانيان
1 

 2 از 2صفحه ی 
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

1 

 لی را با عبارت مناسب پر نمایید.خا جای
 . دارد عهده بر را خاك از حفاظت یتمسئولجنگلها، مراتع و آبخیزداری  سازمانایران  كشور درالف. 

 گیرند. سرچشمه میزاگرس های البرز و اغلب رودهای دائمی ایران از رشته كوه  ب.
  شناسایی شده است.هلیل رود زدیکی رود تمدن جیرفت در نج.  

 است.داریوش   ، ترین پادشاه هخامنشیمعروف وشبعد از كور د.

2 

 خص کنید.های زیر را مشزارهدرستی یا نادرستی گ

 درست  هستند.منایع آب و خاك در ایران محدود  الف. 
 درست .كردند ابداع را مختلف شهایبخ به سرزمین تقسیم بار اولین برای ایرانیان،ب. 

 . در دوره اشکانیان درستنا. نبود باستان ایران شاهان سایر مانند پادشاهان نفوذ و قدرت یان،ساسان دوره در ج.

 درست  .دانستندیم اهورامزدا نماینده و آسمان برگزیده را خود باستان ایران شاهان  .د

 دالت رفتار شود؟ قاد داشت با مردم کشورهای فتح شده باید با عکدام پادشاه اعت 3

 كوروشد.                     دیااكوج.                        اردشیر ب.             داریوشالف. 

 ؟نیستهای تمدن کدامیک از موارد زیر از ویژگی 4

 ونداشتن قاند.          داشتن حکومتج.                  داشتن خطب.     داشتن فرهنگالف. 

 ر کدام شهر است؟ شوک یگردشگری زیارت ترین قطبمهم 5

 مشهدد.                  تبریز    ج.                        قم       ب.          تهران   الف. 

6 
 گویند؟کنند، ................................ میر یک جا زندگی میبه نسبت افرادی که د

 سرشمارید.              فی من رشدج.          رشد جمعیت ب.        جمعیت تراكم الف.

7 
 را تعریف کنید. زیرواژگان 

 .دهیم انجام را آنها رود می ظارانت و داریم عهده به ما از یک هر كه وظایفی مسئولیت ف.ال

 .كنیم درك را او شرایط و احساس و بگذاریم شده حادثه دچار كه فردی جای به را خود  ب. همدلی

8 
 ه شوندگان دارند؟بیمه چه تعهداتی نسبت به بیمسات موس ست و یبیمه چ

 بیمه از بیمه حقّ دریافت قبال در كند می تعهد گر، بیمه مؤسسه .است (گذار بیمه) شونده بیمه و گر بیمه نیب قرارداد یک بیمه

 .كند جبران را معینی حوادث از ناشی تهایخسار شونده،

 دو مورد شود؟ می انجام کننده مصرف حقوق به واحترام رعایت برای باید مواردی چه 9

 اردانداست و كاال مشخصات سببرچ مقررات، و قوانین تصویب

11 
 ای چه نوع تصاویری هستند؟تصاویر ماهواره

 دست به ها مکان درباره زیادی اطالعات نیز تصاویر این از. یشودم فرستاده زمین به و تهیه ها ماهواره توسط یا ه ماهوار تصاویر

 .آوریم می

11 

 برید.نام ب کرد؟ تقسیم یهوای و آب ناحیه چند به توان می را ایران لیک طوربه 

های ناحیه گرم و خشک داخلی، ناحیه گرم و شرجی دریا، كوهستانی هخشک نیم و معتدل ناحیۀ، خزری مرطوب و معتدل ناحیۀ

 .جنوب

 

 کند؟می درچه صورت جمعیت افزایش پیدا 12

 .یابد می افزایش جمعیت باشد میرندیم كه افرادی از بیشتر شوند می متولد كه افرادی تعداد اگر

 یسه کنید. ته را باهم مقاشگری در حال و گذشگردشگر کیست و گرد 13

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 مرزداران واحد سرای دانش پسرانه دولتیغیر  دبیرستان
 0911-0011سال تحصیلي  دومپایان ترم نوبت سؤاالت  کلید

 (9)نمونه 0مطالعات اجتماعينام درس: 

 نوید میرصادقينام دبیر: 

 19/0011 /10 امتحان:تاریخ 

 / عصرصبح 0:11ساعت امتحان: 

 دقیقه 01مدت امتحان: 

 

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 

و  یخیمکانهای تار مطالعه یا دیدن و گردش یا استراحت برای و كنند می ترك موقت طور به را خود كار یا اقامت محل كه كسانی به

 گویند. روند گردشگر میطبیعی به سفر می

 امروزه كه طوری به شد؛ بیشتر گردشگران تعداد زمان، گذشت با اما بود كم بسیار رفتند می مسافرت به كه انیكس تعداد گذشته، در

 .كنند می سفر دیگر جای به جایی از سال مختلف ایام در جهان مردم از نفر نها میلیو

 ؟مورخ کیست 14

 .گویند می مورّخ یکنند، م تحقیق و مطالعه افتاده، تفاقا گذشته در كه دهایی رویدا و ها انسان زندگی درباره كه كسانی به

 ها( را نام ببرید. ریاییاز ورود آیش یران )پی قدیمی انهامورد از تمدسه  15

 تمدن ایالم و تمدن جیرفتشهرسوخته ، 

16 
 کرد؟ که بود و چه کاشک یا ارش

 با او. كرد متحد را ایرانی اقوام دیگر و پارتیان سلوكیان، با مقابله هدفارشک یا اشک بود كه با  به ملقب ت پار قبایل از یکی رئیس

 .دانند می اشکانی سلسله مؤسس را وی مورخان. كند آزاد را ایران از هایی قسمت توانست سلوكیان اختالفات از استفاده

17 
 های زیر را بنویسید.پایتخت حکومت

         لتخت جمشید، باب همدان،  ش،شو  هخامنشیانالف. 

           ونیسفت -صددروازه )دامغان(   اشکانیانب. 

 امضاء:   نوید میرصادقی نام و نام خانوادگی مصحح :  مرهن 22جمع بارم :

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار




