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بارم سؤاالت
 

 جای خالی را در جمالت زیر با کلمات مناسب پر کنید. 1

 است. .............. دما و ترین عناصر آب و هوا، مهمالف( 

 .هستیم.................. حقوق  کنیم دارایدیگران برقرار می ما در روابطی که باب( 

به دلیل داشتن منابع نفت و گاز  ..............مانند ناحیه  ذخایر،بعضی از مناطق ایران به دلیل داشتن معادن و ج( 

 .اندجذب کرده جمعیت زیادی را به خود

شوند، قابل کشتیرانی نیستند و فقط دربخشی از های تند کوهستانی جاری میرودهای پرآب ایران چون از شیبد( 

 .توان کشتیرانی کردمی ...............رود 

2 

 ای زیر پاسخ دهید.گزینهچهار به سواالت 2

 ؟برخی مناطق مرکزی، شرقی یا جنوبی کشورغالباً برای کشاورزی مناسب نیست خاکچرا  -1

 ب( به خاطر وجود سدیم و نیترات بیش از حد در خاک                              ریزگردها      به علت وجود  الف( 

 خاک به علت وجود نمک یا آهک در د(        ج( به علت سست بودن بیش از حد بافت خاک   

 داد؟های غرب ایران در دوره ماد را مورد تاخت و تاز خود قرار میکدام قدرت خارجی سرزمین -2

 د(آشور                 ج(بابل                             ب(سومر                           الف(اورارتو        

1 

 جمالت صحیح و غلط را مشخص کنید. 3

های متعدد سپاهیان ساسانی، سرانجام با قتل یزدگرد سوم آخرین پادشاه ساسانی با حمله مسلمانان و شکستالف( 

 میالدی به پایان رسید.  151 به دست آسیابانی ایرانی،این سلسله درسال

 .و آینده مطالعه زندگی انسانها در گذشتهعلم تاریخ عبارت است از ب( 

1 

 هایی داریم؟)سه مورد(ما نسبت به اعضای جامعه چه مسئولیت 4
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 ودر شرایط عادی چیست؟ در هنگام وقوع حوادثوظیفه سازمان هالل احمر  5

 

1 

 ها و شهرهای نخستین چگونه به وجود آمدند؟تمدن 1

 

1 

 چگونه شکل گرفت؟ کدام ناحیه و نخستین حکومت آریایی ایران در 7
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 2از  1صفحۀ 

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

 هفتمپایه  مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 12اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 حافظسرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 0311 -0011سال تحصيلی  دومآزمون  ترم 

 مطالعات اجتماعینام درس: 

 رضا قاسمی نام دبیر:

 50/1055 / 50 امتحان:  تاریخ

 53:05  ساعت امتحان:

 دقیقه 50مدت امتحان : 

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 

 نمره 25جمع بارم : 

 

ف
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بارم سؤاالت
 

 هایی داشت؟سپاه جاویدان هخامنشی چه ویژگی 8

 

 

2 

 سیس شد؟ری اشکانی چگونه و توسط چه کسی تأامپراتو 9

 

 

1 

 تمدن جیرفت در کدام منطقه واقع شده و چه آثاری از آن به دست آمده است؟ 11

 

 

2 

 کنند؟در مطالعات خود از چه منابعی استفاده میمورخان  11

 

 

1 

 های ملی انجام چه کارهایی ممنوع است؟در پارک 12

 

 

1 

 کنند؟در گردشگری چه کمکی به ما می هانقشه 13
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 شود؟خاک چگونه تشکیل می 14

 

 

1 

 چه مشکالتی را به دنبال دارد؟ جمعیت زیاد در تهران و برخی دیگر از شهرهای پرجمعیت ایران 15
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 2از  2صفحۀ 

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 

 

 

 

 

 
 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 کاروند(           خوزستانج(          متقابلب(    بارش الف(  1

 ( د2              د( 1 2

 غص        ب( الف(  3

باید برای آباد . برای ما هستند هاییهای عظمت خلقت خداوند و نعمتآب و خاک و نور و هوا و گیاه و جانوران نشانه 4

ام حفظ کنم؛ به محیط زیست کنم بهداشت و پاکیزگی را در محیط زندگیسعی می. ام تالش کنم کردن محیط زندگی

 .نرسانم و نظم طبیعت را برهم نزنم آسیب

رسانند و آنها را به بیمارستان امدادگران جمعیت هالل احمر در هنگام وقوع حوادث، به مجروحین کمکهای اولیه می 5

های کند و کمکهای اسکان موقت برپا میسیل یا زلزله و جنگ، چادردیدگان  کنند. هالل احمر برای آسیبمنتقل می

جمعیت هالل احمر عالوه بر این  .رساندکند و به آنها میآوری می مثل غذا، پوشاک، چادر اسکان و دارو را جمع مردمی

 .کندخدمات، در شرایط عادی برای صلح و دوستی و همچنین حفظ محیط زیست تالش می

داد و ستدهایشان  انسانها برای رسیدگی به کارها و نوشتن و محاسبه. گرفت تجارت ابزار و وسایل رونق داد و ستد و 1

گاهها روبه افزایش گذاشت و شهرهایی پدید آمدند که به با گذشت زمان، جمعیت برخی سکونت. خط را اختراع کردند

مردم این شهرها در هنر و معماری و  .کردندشدند. آنها قوانین و مقرراتی برای خودوضع حکومتی اداره می وسیله

 .وجود آمدند بشری به هایتمدن پیشرفت زیادی کردند. بدین ترتیب نخستین ساختن بناها،

کردند. همین امر موجب شده بود که آنها ضعیف قبایل ماد در شمال غرب و غرب ایران به صورت پراکنده زندگی می 7

کردند و اموالشان را به غارت  قدرتمندشان مانند آشوریها به آنها حمله میهای وقت یکبار همسایه باشند و هرچند

 همه بین خواهیرفتاری و عدالت  کرد که به دلیل خوشزندگی میدهیوک در یکی از قبایل ماد، فردی به نام  .بردندمی

هیوک بر فراز د .خاب کنندداشت. سرانجام سران قبایل تصمیم گرفتند او را به عنوان فرمانروا انتمحبوبیت  هاقبیله

قدرتمند  ای ساخت و آنجا را به پایتختی خود انتخاب کرد. مادها به تدریجای در شهر هگمتانه )همدان امروزی( قلعهتپّه

 .گذاری شدشدند و بر دشمنان خود غلبه کردند. بدین ترتیب حکومتی قدرتمند در ایران به دست مادها پایه

داده بود.  هم تشکیل« سپاه جاویدان»داریوش هخامنشی این بود که عالوه بر سپاه معمولی، یک کی از ابتکارات بزرگ ی 8

    شد. به این سپاه، جاویدان یاهمیشگی  هزار نفر بود که به گروههای ده نفره تقسیم می تعداد افراد سپاه جاویدان ده

و تعداد آنان  گرفت ه ذخیره بود جای او را میرفت یک فرد جنگاور دیگر ک گفتند چون هرگاه یکی از افراد ازبین می می

 .شدکاسته نمی

با هدف مقابله با سلوکیان، پارتیان و دیگر اقوام ایرانی را متحد « شکرا»یا « اشک»به  رئیس یکی از قبایل پارت ملقب 9

 را مؤسس سلسله اشکانی هایی از ایران را آزاد کند. مورخان ویاز اختالفات سلوکیان توانست قسمت کرد. او با استفاده

 .دانند می

کرمان )در کنار  موفق شدند یکی از کهن ترین تمدنهای شرق را در نزدیکی جیرفت حدود یک قرن پیش، باستانشناسان 11

های  کتیبه ووسایل و ظروف سنگی و مفرغی با نقش جانوران، زیگورات.رود( شناسایی و از دل خاک بیرون کشند هلیل

 کنند، هنوز موفق به خواندن آنها ها تحقیق میکتیبه  اینکه درباره  اکتشافات است. باستان شناسان آجری از جمله این

 .های دنیا باشدکه تمدن جیرفت آن را اختراع کرده است ترین خطدهند یکی از قدیمی اند و احتمال می نشده

ها، ها، ابزارها و وسایل زندگی، بناها، سکهکتیبهها یا مورخان در مطالعات خود از منابع مختلفی مثل کتابها و نوشته 11

 .کنندها و هر چیزی که از گذشته باقی مانده است، استفاده مینگاره سالحها،سنگ

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 12ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 حافظواحد سرای دانش پسرانه دولتیغیر  دبیرستان
 

 0311-0011سال تحصيلی  دومسؤاالت پایان ترم نوبت  کليد

 مطالعات اجتماعینام درس: 

 رضا قاسمینام دبير: 

 13/0011 / 10 امتحان: تاریخ

 / عصرصبح  13:31 ساعت امتحان:

 دقیقه 50مدت امتحان: 

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 

 

های امن ها، شکار ونظایر آنها ممنوع است و محیطکنی، چرای دامهای ملی مانند مناطق حفاظت شده، بوتهدر پارک 12

 .اندآوردهطبیعی برای جانوران پدید 

 به آنجا برسانیم. بدون نقشه ممکنهای جدید را بهتر پیدا کنیم و سریعتر خود را کنند تامکانها به ما کمک می نقشه 13

 .پیدا کردن یک مکان صرف کنیم است مسیرها را اشتباه کنیم یا زمان زیادی برای

پدید آمده است. خاک طی زمان طوالنی باتوجه به ها است که از خرد شدن سنگ زمین پوسته از نازکیخاک، الیه   14

شود. بنابراین هر نوع خاک مواد معدنی  تشکیل می ها، آب، دمای هوا و موجودات زنده یک منطقهعواملی مانند سنگ

 .دهدها را تشکیل میمختلف خاک خاصی دارد که انواع

 های مختلف، آلودگی صوتیآلودگی هوا، ترافیک، بیماری 15

 امضاء:   رضا قاسمی نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره25جمع بارم :

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار




