
 

 

 

 

 

 
 

 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

 در کشور ایران .................................... مسئولیت سرشماری جمعیت را برعهده دارد. الف. 

 گیرند. سرچشمه می زاگرسو  .............................. های ب.  اغلب رودهای دائمی ایران از رشته کوه
 خی کشور ایران، ورود ................................. به آن است. ترین رویداد تاریمهمج.  

 نتیجه حمله اسکندر به ایران بسیاری از شهرهای ایران از جمله .......................................... به آتش کشیده شد. د. در 

2 

2 

 های زیر را مشخص کنید.درستی یا نادرستی گزاره

 و خاک در ایران محدود هستند.منایع آب  الف. 

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

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

  .دانستندمی اهورامزدا نماینده و آسمان برگزیده را خود باستان ایران شاهاند.  

2 

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

 الف. داریوش             ب. اردشیر                       ج. دیااکو                    د. کوروش
5/0 

 ؟نیستهای تمدن کدامیک از موارد زیر از ویژگی 4

 ج. داشتن حکومت         د. داشتن قانون                 الف. داشتن فرهنگ    ب. داشتن خط
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. تراکم جمعیت        ب. رشد جمعیت         ج. رشد منفی              د. سرشماری
5/0 

7 
 واژگان زیر را تعریف کنید.

 الف. مسئولیت

 ب. همدردی

2 

 1 صورت مختصر توضیح دهید.  انواع بیمه طبق قانون چند نوع است، نام ببرید و به 8

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

 1 های هوایی چه نوع تصاویری هستند؟عکس 10

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

 1 کند؟دا میدرچه صورت جمعیت کاهش پی 12

 2 گردشگری از چه نظرهایی اهمیت دارد؟  13

 2 از 1صفحه ی 

 دگی: ..........................نام و نام خانوا

 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 

 (2)نمونه 1نام درس: مطالعات اجتماعی

 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 فرهنگی چیست؟ 14

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

 1 ای به ایران حمله کرد؟اسکندر به چه بهانه 16

 ومتهای زیر را بنویسید.پایتخت حک 17

 الف. اشکانیان              ب. ساسانیان
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

 شماری جمعیت را برعهده دارد. لیت سرئومس مرکز آمار ایراندر کشور ایران الف. 

 گیرند. سرچشمه می زاگرسو   البرزهای اغلب رودهای دائمی ایران از رشته کوه  ب.
 به آن است. اسالم ود خی کشور ایران، ورترین رویداد تاریهممج.  

  یده شد.به آتش کشتخت جمشید ر به ایران بسیاری از شهرهای ایران از جمله ندجه حمله اسکیتندر  د.

2 

 خص کنید.های زیر را مشزارهدرستی یا نادرستی گ

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

 فتار شود؟ ت ردالقاد 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 قطب ترینمهم 5

 مشهدد.                  تبریز    ج.                        قم       ب.          تهران   الف. 

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

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

7 
 زیر را تعریف کنید.اژگان و

 .دهیم انجام را آنها رود می انتظار و داریم عهده به ما از یک هر که وظایفی: ف. مسئولیتال

 .بشتابیم او کمک به دیده حادثه فرِد احساسِ درک از پس: دیب. همدر

8 

 ضیح دهید. تصر تود و به صورت مخنام ببری ،قانون چند نوع است قبانواع بیمه ط

 افراد، و هستند اختیاری هاهبیم از دیگر بعضی. دهند انجام را ها بیمه این باید افراد قانون طبق یعنی هستند؛ اجباری هها مبی از بعضی

 د. کنن استفاده بیمه از احتمالی حوادث برای که شوندیم داوطلب

 :دارد مختلف انواع کند، می ارائه شوندگان بیمه به که خدماتی رنظ از بیمه

 ودرو،خ سرنشین بیمه اتومبیل، بدنه بیمه روستاییان، بیمه کارافتادگی، از بیمه عمر، بیمه بیکاری، بیمه درمان، و شتبهدا بیمه

 . …و مسکونی منازل بیمه سوزی، تشآ بیمه

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

 اردانداست و کاال مشخصات برچسب مقررات، و قوانین تصویب

11 
 ؟های هوایی چه نوع تصاویری هستندعکس

 تهگرف شده نصب هواپیما در که نهایی دوربی با سها عک این. شودیم استفاده جغرافیایی ههای نقش تهیه برای یهوای سهایعک از

  د.شویم

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

 (2)نمونه 0تماعيجمطالعات انام درس: 

 نوید میرصادقينام دبیر: 

 19/0011 /10 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح 0:11 ساعت امتحان:

 دقیقه 01مدت امتحان: 
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  کند؟پیدا میدرچه صورت جمعیت کاهش  12

 .یابد می کاهش جمعیت باشد، میرندیم که افرادی از کمتر شوند می متولد هک افرادی تعداد اگر

13 

  از چه نظرهایی اهمیت دارد؟گردشگری 

 و وندش می آشنا فرهنگی و تاریخی های مکان و طبیعی زیبای ههای پدید با تفریح و استراحت بر عالوه روند می سفر به افراد وقتی

 .گیرندیم یاد مناطق مردم رسوم و آداب و نها مکا درباره زیادی های چیز

 لیط،ب فروش دفاتر ، داری هتل مثال برای. شود می ایجاد مختلفی های شغل ناحیه آن در یکنند م رسف ای ناحیه به گردشگران وقتی

 .محلی های شیرینی و ها غذا و دستی صنایع فروش ونقل، حمل دفاتر

14 

 ث فرهنگی چیست؟میرا

 هک است ارزشمندی زهایچی همه نگیفره میراث. است میراث فرهنگی است مانده جای به ما برای گذشتگان از که یزهایچی از بخشی

 لنس یک از و اندهکرد می زندگی گذشته در که است مردمی تالش و زندگی حاصل ها، چیز این. شود می مربوط ملت یک فرهنگ به

 .است رسیده دیگر نسل به

 ها( را نام ببرید. از ورود آریایییش )پیران ی قدیمی اانهمورد از تمدسه  15

 ن ایالم و تمدن جیرفتتمدشهرسوخته ، 

16 

 ای به ایران حمله کرد؟اسکندر به چه بهانه

 ینا از اسکندر. بود شده ناتوان و ضعیف هخامنشی حکومت رسید، قدرت به یونان در مقدونی اسکندر نام به فرماندهی که هنگامی

 ار هخامنشی سپاه جنگ، چند در او فرمان تحت یانسپاه خواند فرا ایرانیان از جویی انتقام به را یونانیان و کرد استفاده موقعیت

 .دش کشیده آتش به جمشید تخت جمله از ایران شهرهای از یبسیار اسکندر، ٔ  حمله ٔ  درنتیجه. کردند فتح را ایران و دادند شکست

17 
 بنویسید.پایتخت حکومتهای زیر را 

           ونیسفت -صددروازه )دامغان(     اشکانیانالف. 

    ونیسفت     سانیانساب. 

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