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بارم سؤاالت
 

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

 رابطه و بشناسیم را مختلف هایمکان کند که ویژگیهای طبیعی، انسانی و اقتصادیبه ما کمک می...... دانش الف( 

 بفهمیم. را هاویژگی این بین

 .را اختراع کردند............ داد و ستدهایشان   محاسبهها برای رسیدگی به کارها و نوشتن و انسانب( 

 .است............... که باید برای گردشگری یا انجام هر نوع سفر از آن استفاده کرد،  یکی از وسایل مهمیج( 

 .است............ های کناره دریای دومین ناحیه پر تراکم در کشور ما جلگهد( 

2 

 ای زیر پاسخ دهید.گزینهبه سواالت چهار 2

، چه کنندمی تحقیق و مطالعه افتاده، اتفاق گذشته در که رویدادهایی و هاانسان زندگیبه کسانی که درباره  -1

 گویند؟می

 شناس               ج( سیاح                 د( راویب( باستان   الف( مورخ           

 ؟عنوان نخستین امپراتوری جهانی یاد کردبه توان های زیر میحکومت کدام یک ازاز -2

 ج( سلوکی               د( اشکانی   الف(هخامنشی        ب( ساسانی                    

1 

 جمالت صحیح و غلط را مشخص کنید. 3

 .کننداستفاده می نشناساباستان ها و نتایج مطالعاتمورخان در کار خود از یافتهالف( 

 هاامامزاده وبزرگوار  امامان الهی،پیامبران مرقد زیارت و طبیعی هایمکان از بازدید منظور به زیارتی هایسفرب( 

 .گیردمی انجام

1 

 چه وظایفی دارد؟ سازمان ملی استاندارد ایران  4

 

 

2 

 گر را تعریف کنید.بیمه شونده و بیمه 5

 

1 

 اند؟کرده دوره تقسیم چندمورخان تاریخ ایران را به  6

 

2 

 شرح دهید. ؟نوع حکومت در ادوار مختلف ایران باستان چه بود 7
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 2از  1صفحۀ 

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

 پایه هفتم مقطع و رشته:

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

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

 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

 / عصر صبح 53:05  ساعت امتحان:

 دقیقه 50مدت امتحان : 

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 

 نمره 25جمع بارم : 
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ردی

 

بارم سؤاالت
 

 را نام ببرید. ایران باستان یهاپایتخت حکومت 8

 

2 

 ترین اقدامات کوروش بزرگ را بنویسید.مهم 9

 

 

1 

 ببرید. های تمدن را فقط نامشش مورد از ویژگی 11
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 شود؟مورخ به چه کسی گفته می 11

 

 

1 

 شود؟هایی است و چه آثاری در آن نگهداری میمجموعه آستان قدس رضوی شامل چه بخش 12

 

 

1 

 ها چه مواردی مشخص شده است؟بر روی نقشه راه 13

 

 

1 

 برده و توضیح دهید. ریزند؟ ناممی حوضه آبریز چندرودهای ایران را از نظر جهت جریان آب به  14

 

 

 

5/1 

 را تعریف کنید.جمعیت تراکم  15
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 2از  2صفحۀ 

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 

 

 

 

 

 
 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 خزرنقشه               د( خط            ج( ب(     جغرافیاالف(  1

 الف( 2   الف           ( 1 2

 غب( ص            الف(  3

ای را که تولید یشتر تولیدکنندگان وسیله یا مادهاین سازمان ابزار الزم برای آزمایش وسایل و کاالها را در اختیار دارد. ب 4

سازمان تأیید بشود اجازه  فرستند تا کیفیت آن بررسی شود. اگر کیفیت کاالیی توسط اینکنند به این سازمان میمی

 درج شود. دهد که نشان مخصوص استاندارد را روی آن کاالمی

ناشی از این حوادث را  هایای وجود دارد که هزینهآموزان در مدرسه حوادثی پیش بیاید، مؤسسهاگر برای دانش 5

 .شودنامیده می گربیمهای که شما را بیمه کرده است، هستید و مؤسسه بیمه شونده اینجا، شما در .کندپرداخت می

 .گویندتاریخ ایران قبل از اسالم که به آن دوره ایران باستان می -1 6

 .داردکه با سقوط حکومت ساسانیان و ورود اسالم به ایران آغاز شد و تاکنون ادامه اسالمی تاریخ ایران دوره  -2

کردند و ذاری میتاجگ کشور، بزرگان حضور در سلطنت ابتدای در شاهان. بود پادشاهی حکومتدر ایران باستان شیوه  7

بردند. حکومت موروثی بود و معموالً از نشستند. شاه قدرت مطلق داشت و همه باید از او فرمان میدر کاخ برتخت می

آمد و سر جانشینی شاه و به دست آوردن قدرت، اختالفات شدیدی پیش می البته گاهی بر .رسیدپدر به پسر به ارث می

 .شدو خونریزی می حتی منجر به کشته شدن افراد زیادی و جنگ

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

هخامنشیان از نوادگان هخامنش بود. کوروش توانست آخرین پادشاه مادها را در جنگی  کوروش بنیانگذار سلسله 9

کوروش در دوران حکومت خود، پیروزیهای زیادی به ِ دست آورد. او بابل  .سرنگون کندشکست بدهد و حکومت آنان را 

 .فارس تا دریای مدیترانه گسترش داد و قلمرو ایران را از خلیج )عراق امروزی( و لیدی )ترکیه امروزی( را تصرف کرد

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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



 

 

 .گویندمیمورخ  کنند،ق افتاده، مطالعه و تحقیق میهایی که در گذشته اتفارویداد و هاانسان زندگیه کسانی که درباره ب 11

مجموعه آستان قدس رضوی دارای چند کتابخانه بزرگ، مرکز درمانی، مهمان سرا وچند موزه باشکوه است که از جمله  12

 جمله از مختلفی آثار ،رضا امام موزه در. کرد اشاره سالح موزه و صدف موزه سکّه، موزه و قرآنبه موزه  توانمی

اند، نگهداری نخبگان علمی )مانند برندگان المپیادهای علمی( و همچنین ورزشکاران اهداء کردهاز برخی که مدالهایی

ترین اشیای موجود در از مهم. ترین این مدالهاستایران مرحوم تختی، از قدیمی گیر محبوبهای کشتیشود. مدالمی

مبارک ائمه اطهار بر روی پوست آهو نوشته شده، اولین سنگ مرقد مطهر های نفیس که با خط توان به قرآناین موزه می

 .های نفیس اشاره کردها و کتیبه رضا  و سکه امام

ها، بر روی نقشه راهها، جادههای اصلی و فرعی و همچنین مکانهای خدماتی چون رستورانها، تعمیرگاهها، پمپ بنزین 13

 و نظایر آن مشخص شده است.  نمازخانه

گیرند و به  های البرز و ارتفاعات شمالی کشور سرچشمه میرودهای پرآبی که اغلب، از کوه : خزر دریای آبریز حوضۀ 14

 .ریزندخزر می دریای

گیرند های پراکنده داخلی سرچشمه میرودهایی که از کوههای زاگرس یا کوه :فارس و دریای عمانخلیج  آبریزضۀ حو

 .ریزندمیفارس و دریای عمان  وبه خلیج

های داخلی یا زمینهای اطراف خود نفوذ می کنند و معموال موقت ها و باتالقرودهایی که به دریاچه  :داخلی آبریزضۀحو

 .یافصلی هستند

 کنند. به نسبت افرادی که در یکجا زندگیها جمعیت کمتر و در برخی جاها جمعیت بیشتری زندگی میدر بعضی مکان 15

 .گویندآن مکان میتراکم جمعیت کنند به مساحت آنجا، می

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

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار




