
 

 

 

 

 

 
 

 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

 دشت لوت و .................................... جز مناطق خالی از جمعیت در ایران است. الف. 

 گیرند. های البرز و .............................. سرچشمه میاغلب رودهای دائمی ایران از رشته کوهب.  
 ز تمدن ایالم ............................................. است. به جا مانده ا اثرمهم ترین ج.  

 د. موسس سلسله ساسانی ................................. بود. 

2 

2 

 های زیر را مشخص کنید.درستی یا نادرستی گزاره

 منایع آب و خاک در ایران محدود هستند.  الف. 

 .کردند ابداع را مختلف بخشهای به زمینسر تقسیم بار اولین برای ایرانیان،ب. 

 . نبود باستان ایران شاهان سایر مانند پادشاهان نفوذ و قدرت ساسانیان، دوره درج. 

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

2 

 لت رفتار شود؟ کدام پادشاه اعتقاد داشت با مردم کشورهای فتح شده باید با عدا 3

 کوروشد.                     دیااکوج.                        اردشیر ب.            داریوش الف. 
5/0 

 ؟نیستهای تمدن کدامیک از موارد زیر از ویژگی 4

 داشتن قانوند.          داشتن حکومتج.                  داشتن خطب.     داشتن فرهنگالف. 
5/0 

 ترین قطب گردشگری زیارتی کشور کدام شهر است؟ مهم 5

 مشهدد.                  تبریز    ج.                        قم       ب.          تهران   الف. 
5/0 

6 
 گویند؟کنند، ................................ میبه نسبت افرادی که در یک جا زندگی می

 سرشمارید.              رشد منفی ج.          رشد جمعیتب.         تراکم جمعیت الف.
5/0 

7 
 واژگان زیر را تعریف کنید.

 مسئولیتالف. 

 ب. همدلی

2 

 1 بیمه چیست و چرا به وجود آمده است؟ 8

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

 1 نقشه چیست؟ 10

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

 1 کند؟و چه مشکالتی برای کشور ایجاد می رشد منفی جمعیت چیست؟  12

 2 شود؟  گردشگری با چه اهدافی انجام می 13

 2 از 1صفحه ی 

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

 هفتممتوسطه اول/ مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 سرای دانش واحد مرزداراندبیرستان غیردولتی پسرانه 

 0911 -0011سال تحصيلی  نوبت دومترم  پایانآزمون 

 (1)نمونه 1تماعینام درس: مطالعات اج

 نوید میرصادقی نام دبیر:

 50/1055/ 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 میراث یعنی چه؟ 14

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

 1 داریوش پس از پیروزی بر دشمنانش چه دستوری داد؟ 16

 پایتخت حکومتهای زیر را بنویسید. 17

 الف. مادها               ب. هخامنشیان
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

 جمعیت در ایران است. ز جز مناطق خالی ادشت کویر دشت لوت و الف. 

 گیرند. سرچشمه میزاگرس های البرز و اغلب رودهای دائمی ایران از رشته کوه  ب.

 است. چغازنبیل م ز تمدن ایالبه جا مانده ا اثرمهم ترین ج.  

  بود.بابکان یر ردشاد. موسس سلسله ساسانی 

2 

 خص کنید.های زیر را مشزارهدرستی یا نادرستی گ

 درست منایع آب و خاک در ایران محدود هستند.  الف. 

 درست .کردند ابداع را مختلف شهایبخ به سرزمین تقسیم بار اولین برای ایرانیان،ب. 

 . در دوره اشکانیان درستنا. نبود باستان نایرا 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

 کوروشد.                     دیااکوج.                        اردشیر ب.            داریوش الف. 

 ؟نیستهای تمدن کدامیک از موارد زیر از ویژگی 4

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

 کشور کدام شهر است؟  یگردشگری زیارت ترین قطبمهم 5

 مشهدد.                  تبریز    ج.                        قم        ب.         تهران   الف. 

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

 سرشمارید.              رشد منفی ج.          رشد جمعیت ب.        جمعیت تراکم الف.

7 
 زیر را تعریف کنید. ژگانوا

 .دهیم انجام را آنها رود می ظارانت و داریم عهده به ما از یک هر که وظایفی:  مسئولیتالف. 

 .کنیم درک را او شرایط و احساس و بگذاریم شده حادثه دچار که فردی جای به را خود: ب. همدلی

8 

 بیمه چیست و چرا به وجود آمده است؟

 بیمه از بیمه حقّ دریافت قبال در کند می تعهد گر، بیمه مؤسسه .است (گذار بیمه) شونده بیمه و گر هبیم بین قرارداد یک مهبی

 .کند جبران را معینی حوادث از ناشی تهای خسار شونده،

 .است آمده وجود به جانی و مالی نهایزیا جبران برای بیمه، مؤسسه

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

 اردانداست و کاال مشخصات برچسب مقررات، و قوانین تصویب

 چیست؟نقشه  11

  ت. اس شده کوچک نیاز مورد نسبت به که است زمین سطح از افقی تصویری

11  
 برید.نام ب کرد؟ تقسیم هوایی و آب ناحیه چند به توان می را ایران لیک طوربه 

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

 .جنوب

 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

 (0)نمونه 0تماعيجمطالعات انام درس: 

 نوید میرصادقينام دبیر: 

 19/0011 /10 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح 0:11 ساعت امتحان:

 دقیقه 01مدت امتحان: 
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12 

  کند؟ایجاد میبرای کشور و چه مشکالتی ی جمعیت چیست؟ د منفرش

 نفی می شود. ، رشد جمعیت ماست شده ها میر و مرگ از کمتر ها ولد و زاد تعدادزمانیکه 

 جوان جمعیت ولد، و زاد شدن کم با کشورها این در. شوند می روبرو مهمی شکالتم با ها کشور شود می منفی جمعیت رشد یوقت

 هب علم آموختن و اقتصادی های فعّالیّت با و کند کار تواند می که جوان نیروی از جامعه و یابد می افزایش سالمندان تعداد و کاهش

 .شود می محروم کند، کمک کشور پیشرفت

13 

   ؟شودی انجام میگردشگری با چه اهداف

 تاریخی ثارآ مطالعه یا مقدس اماکن زیارت برای بعضی. کنند سفر مکانی به تفریح و استراحت منظور به فقط است ممکن مردم از ضیبع

 .روند می سفر به

 می ردیگ طبیعت به هم گردشگران از برخی باالخره و ندیکنم سفر علمی های گردهمایی یا ها نمایشگاه از بازدید برای افراد از بعضی

 . ازندپرد

 راث یعنی چه؟می 14

 .باشد رسیده ما به پدران و نیاکان و گذشتگان از که چیزی هر و ثار یعنی میراث،

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

 تمدن جیرفتتمدن ایالم و شهرسوخته ، 

16 
 توری داد؟نانش چه دسزی بر دشمداریوش پس از پیرو

 جّاریح بیستون کوه روی بر دشمنان با جنگ در او پیروزی یاد به ایهبرجست نقش تا داد دستور داریوش ،بر دشمنان یپیروز از پس

 .کنند

17 
 را بنویسید. پایتخت حکومتهای زیر

 )همدان( متانهگه    ا الف. ماده

 تخت جمشید، بابل همدان،  ش،شو        . هخامنشیانب

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