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 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           
 

  االت جای خالیسؤ 

  5/0 انسان ها از ابتدای خلقت و تولد دارای .......... می شوند. 1

 5/0 کردند.شمردند و به شکل های مختلف با آنان مخالفت و مبارزه میایرانیان .......... را بیگانه می 2

 5/0 .......... یعنی پس از درک احساس فرد حادثه دیده به کمک او بشتابیم. 3

4 
دوره ایران باستان از آن استفاده یکی از منابعی است که مورخان برای پی بردن به اوضاع و احوال مردم .......... 

 کنند.می
5/0 

  االت صحیح یا غلطسؤ 

5 
 از نظر دین اسالم، تولید و مصرف کاال برای رفع نیاز انسان است.

 غلط           صحیح 
75/0 

6 
 است.« سپاه جاویدان»یکی از ابتکارات جنگی داریوش 

 غلط          صحیح 
75/0 

7 
 پایتخت های اشکانیان است. همدان )هگمتانه( از

 غلط          صحیح 
75/0 

8 
 در کشور ما سازمان منابع طبیعی حفاظت از خاک را برعهده دارد.

 غلط         صحیح 
75/0 

  االت چهار گزینه ایسؤ 

 1 اسالمی کشورمان است.-یکی از اهداف مهم این وزارتخانه، معرفی فرهنگ و تمدن گرانبهای ایرانی 9

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

 ................. مقطع و رشته:

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

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

 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 

 واحد سعادت آبادسرای دانش دبیرستان غیردولتی دخترانه 

 1399 -1400سال تحصيلی  نوبت دومترم  پایانآزمون 

  7پایه مطالعات اجتماعینام درس: 

  مصطفی پنداشته پور نام دبیر:

 03/1400 /05 امتحان:  تاریخ

 عصر /صبح:    ساعت امتحان:

 دقیقه  60 مدت امتحان :

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار
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 نمره 20جمع بارم:                                                                                                             موفق و سربلند باشید

صنایع دستی     لف( وزارت کشور     ب( وزارت ورزش و جوانان        ج( وزارت میراث فرهنگی، گردشگری وا

 د( وزارت امور خارجه

10 
 اغلب رودهای دائمی و پر آب ایران از کدام کوه ها سرچشمه می گیرند؟

 رشته کوه های مرکزید(     وندلف( کوه های دنا و سبالن    ب( کوه های البرز و زاگرس    ج( کوه های دماا
1 

11 

سانتی متر است، بر اساس مقیاس خطی زیر فاصله واقعی آن ها  8بر روی نقشه  «ب»تا « الف»فاصله نقطه  

 کدام گزینه است؟

 
 متر 1800متر                         د(  1600متر                  ج(  1200متر             ب(  1500الف( 

1 

12 
 از آثار به جای مانده از کدام تمدن کهن است؟« چغازنبیل»معبد 

 تمدن بابلد(    لف( تمدن شهر سوخته    ب( تمدن جیرفت   ج( تمدن ایالما
1 

  االت تشریحیسؤ 

 1 منظور از حقوق طبیعی چیست؟ مثال بزنید 13

14 
 طبق قانون، شرایط بیمه برای دارندگان وسایل نقلیه موتوری چیست؟

 
5/1 

15 
 دانش جغرافیا چه کمکی به ما می کند؟

 
5/1 

16 
 منطقه حفاظت شده را تعریف نمایید؟ مثال بزنید

 
5/1 

17 
 مورد( 6ویژگی های تمدن ها را نام ببرید؟ )

 
5/1 

 2 آخرین سلسله حکومت در ایران باستان چه بود؟ این سلسله چگونه به پایان رسید؟ 18

 2 توضیح دهید؟تمدن کهن جیرفت را  19

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 حقوق طبیعی 1

 سلوکیان 2

 همیاری 3

 شاهنامه فردوسی 4

 صحیح 5

 صحیح 6

 غلط 7

 غلط 8

 ج 9

 ب 10

 ج 11

 ج 12

13 
که یک انسان به دلیل مقام انسانی اش، خداوند با آفرینش انسان حقوقی به او اعطا کرده است. منظور از حق چیزهایی است 

 شایستگی داشتن آن ها را دارد. انسان ها از ابتدای خلقت و تولد دارای حقوق طبیعی می شوند.

14 
طبق قانون، همه دارندگان وسایل نقلیه موتوری باید سالیانه خودروی خود را برای حوادث جانی و مالی ناشی از تصادف بیمه کنند تا 

 قوع حوادث بتوانند برای هزینه های درمانی یا خسارت به اتومبیل از کمک های بیمه استفاده کنند.در هنگام و

15 
دانش جغرافیا به ما کمک می کند که ویژگی های طبیعی و انسانی مکان های مختلف را بشناسیم و رابطه بین این ویژگی ها را 

 بفهمیم.

16 
کشور را که در آنجا حفظ و تکثیر نسل جانوران یا گیاهان اهمیت خاصی دارد، به سازمان حفاظت محیط زیست، برخی از مناطق 

عنوان منطقه حفاظت شده اعالم می کند. این منطقه ممکن است جنگل یا مرتع یا دشت و کوهستان باشد. برای مثال جنگل های 

 حرا، دشت ارژن و اشترانکوه

17 
عقاید  -معماری شهرسازی و هنر -مهارت در کارهای مختلف، داد و ستد و تجارتتقسیم کار،  -قوانین و مقررات -حکومت -خط

 مذهبی

18 

آخرین حکومت پیش از ورود اسالم به ایران سلسله ساسانیان است. اردشیر بابکان از خاندان ساسان، موسس این سلسله است که بر 

ر اول است. در زمان او وسعت قلمرو ایران بسیار زیاد شد. او علیه اشکانیان قیام کرد. یکی از مهم ترین پادشاهان ساسانی شاهپو

توانست امپراتور روم را شکست دهد. با حمله اعراب مسلمان و شکست های متعدد سپاهیان ساسانی، سرانجام با قتل یزدگرد سوم 

 خ ایران پایه گذاری گردید.آخرین پادشاه ساسانی این سلسله به پایان رسید. با ورود اسالم به ایران دوره جدیدی از تاری

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 سعادت آباد واحد سرای دانش پسرانه دولتیغیر  دبیرستان
 1399-1400سال تحصيلی  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کليد

 مطالعات اجتماعینام درس: 

 مصطفی پنداشته پورنام دبير: 

 03/1399 / 05 امتحان:تاریخ 

 عصر /صبح   ساعت امتحان:

 دقیقه 60مدت امتحان: 

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار
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19 

حدوده سیزده سال پیش باستان شناسان موفق شدند یکی از کهن ترین تمدن های شرق را در نزدیکی جیرفت کرمان شناسایی و از 

دل خاک بیرون بکشند. وسایل و ظروف سنگی و مفرغی با نقش جانوران، زیگورات و کتیبه های آجری از جمله این اکتشافات است. 

ستان شناسان که درباره این کتیبه ها تحقیق می کنند هنوز موفق به خواندن ان ها نشده اند و احتمال می دهند یکی از قدیمی با

 ترین خط های دنیا باشد که تمدن جیرفت آن را اختراع کرده است.

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره20جمع بارم :

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار




