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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 ........... تصویری افقی از سطح زمین است که به نسبت مورد نیاز کوچک شده است. 2

 5/0 نواحی پست و هموار ایران شامل .......... و .......... است. 3

 5/0 در کشور ما .......... مسئولیت سرشماری جمعیت را برعهده دارد. 4

  االت صحیح یا غلطسؤ 

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

 غلط           صحیح 
75/0 

6 
 مشهد مقدس، مهم ترین قطب زیارتی کشور است.

 غلط          صحیح 
75/0 

7 
 همدان )هگمتانه( از پایتخت های اشکانیان است.

 غلط          صحیح 
75/0 

8 
 ایران سلسله اشکانیان است.آخرین حکومت پیش از ورود اسالم به 

 غلط         صحیح 
75/0 

  االت چهار گزینه ایسؤ 

9 

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

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

 د( وزارت امور خارجه

1 

 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

10 
 ؟نمی گرددکدام گزینه زیر از ناحیه های آب و هوایی ایران محسوب 

 ل و شرجی گرم و خشک    ب( معتدل و مرطوب خزری    ج( معتدل و نیمه خشک کوهستانی    د( معتدلف( ا
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 
 میراث فرهنگی را تعریف نمایید؟

 
5/1 

15 
 طبق قانون، شرایط بیمه برای دارندگان وسایل نقلیه موتوری چیست؟

 
5/1 

16 
 را از جهت جریان آب به چند دسته می توان تقسیم نمود؟ توضیح دهیدرودهای ایران 

 
5/1 

17 
 مورد( 3چه عواملی موجب از بین رفتن خاک می شود؟ )

 
5/1 

18 
 قدرت و اختیارات شاهان ایران باستان را توضیح دهید؟

 
2 

19 
 را توضیح دهید؟ تمدن شهر سوخته

 
2 

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

 حقوق طبیعی 1

 نقشه 2

 دشت ها-جلگه ها 3

 مرکز آمار ایران 4

 صحیح 5

 صحیح 6

 غلط 7

 غلط 8

 ج 9

 د 10

 ج 11

 ج 12

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

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

14 
نده میراث یعنی ارث و هر چیزی که از گذشتگان و نیاکان و پدران به ما رسیده باشد. بخشی از آثاری که از گذشتگان برای ما به جا ما

است. میراث فرهنگی همه آثار ارزشمندی است که به فرهنگ یک ملت مربوط می شود. این آثار، حاصل « میراث فرهنگی»است 

 زندگی و تالش مردمی است که در گذشته زندگی می کرده اند.

15 
مالی ناشی از تصادف بیمه کنند تا  طبق قانون، همه دارندگان وسایل نقلیه موتوری باید سالیانه خودروی خود را برای حوادث جانی و

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

16 

 حوضه آبریز دریای خزر: رودهای پرآبی که اغلب از کوه های البرز و ارتفاعات شمالی کشور-1می توان به سه حوزه آبریز تقسیم کرد: 

حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان: رودهایی که از کوه های زاگرس یا کوه  -2سرجشمه می گیرندو به دریای خزر می رسند. 

حوضه آبریز داخلی: رودهایی که به دریاچه ها  -3های پراکنده داخلی سرچشمه می گیرند و به خلیج فارس و دریای عمان می ریزند 

 های اطراف خود نفوذ می کنند و معموال موقت یا فصلی هستند.و باتالق های داخلی یا زمین 

17 
قطع درختان و کندن بوته  -2مصرف بیش از حد مواد غذایی و کشت پی در پی یک محصول در زمین و استراحت ندادن به خاک  -1

ایجاد  -4ه از کودهای شیمیایی استفاده نامناسب و بی روی -3ها که موجب می شود خاک در اثر باد و باران به راحتی شسته شود 

 دفن زباله ها در خاک  -5ساختمان و جاده و کارخانه روی خاک های قابل کشت 

 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

 7پایه  مطالعات اجتماعینام درس: 

 نسخه دوم

 پور مصطفی پنداشتهنام دبير: 

 03/1399 / 05 تاریخ امتحان:

 عصر /صبح   ساعت امتحان:

 دقیقه 60مدت امتحان: 

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار
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18 
ی کردند. این فرمان ها مشاهان بر امور اداری، نظامی و مذهبی فرمانروایی مطلق داشتند. آنها برای اداره کشور فرمان هایی صادر 

رمان ها و نامه های مهم کشور اجرا می شدند و هیچ کس نباید از آن ها سرپیچی می کرد. روی فقانون هایی بودند که باید در سراسر 

 مهرهای مخصوص شاه زده می شد.

19 

در گذشته ای نه چندان دور، باستان شناسان در نزدیکی شهر زابل در استان سیستان و بلوچستان اشیایی پیدا کردند و با مطالعه بر 

که حدود پنج هزار سال پیش تمدن بزرگی در این منطقه وجود داشته است. آن ها با مطالعه و کاوش بیشتر روی آن ها حدس زدند 

دریافتند که این تمدن ها به طرز نامعلوم و عجیبی ظاهرا در اثر آتش سوزی از بین رفته است و به همین علت این شهر را شهر 

 سوخته نام گذاشتند.

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره20جمع بارم :

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار




