
 

 

 

 

 

 
 

 نمره به عدد:                نمره به حروف:           نمره تجدید نظر به عدد:             نمره به حروف:          
 محل مهر و امضاء مدیر

 نام دبیر:                      تاریخ و امضاء: نام دبیر:                                    تاریخ و امضاء:

ف
ردی

 

بارم سؤاالت
 

 های زیر را مشخص کنید. صحیح یا غلط بودن عبارت 1

 الف. گاهی ممکن است مورخان با دست یافتن به شواهد و مدارک جدید، تغییراتی در نظرات خود بدهند.   ص      غ

 ص      غ                                           ب. تاریخ دوره اسالمی با سقوط هخامنشیان و ورود اسالم به ایران آغاز شد.    

 ص      غ                                             ها بودند.                    ج. اشکانیان منسوب به یکی از اقوام آریایی به نام پارس

 غ   ص                                                                د. سپاه جاویدان از ابتکارات کوروش هخامنشی بود.                       

 ص       غ                                                 ی. زبان رایج عصر اشکانیان و ساسانیان، زبان پهلوی بوده است.                
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 جاهای خالی را با کلمه یا عبارت صحیح پر کنید. لطفاً 2

 شوند. به مجلس معرفی می  ……………. شش نفر حقوقدان شورای نگهبان از طرف 1

های داخلی کشور جدا  در شمال ایران واقع است و مانند دیواری دریای خزر را از قسمت ……………. رشته کوه 2

 کند. می

 است. ……………ترین و پرتراکم ترین ناحیه کشور ما  . پرجمعیت3

ها و نظایر آن  ها، نمازخانه های خدماتی مانند رستوران های اصلی و فرعی، مکان ، جاده……………بر روی نقشه  .4

 مشخص شده است.

 است. ……………. یکی از بنادر مهم و مراکز گردشگری در سواحل دریای عمان، بندر5 

 است. ……………مانده از تمدن  جایترین اثر به  مهمهای چغازنبیل  . خرابه6

 ، در تاریخ به جنگاوری مشهور بودند.……………. سلسله 7

 زیست. می ……………. زرتشت، پیامبر ایران باستان در دوره 8

 …………و باا خا    …………های به جا مانده از دوره هخامنشیان در بیستون و تخت جمشید به زباان  . کتیبه9

 نوشته شده است.

 تاسیس شد. ……………. مدرسه جندی شاپور در دوره 10
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 قانون اساسی را تعریف کنید؟ 3
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 دو وظیفه مهم بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران را بنویسید؟ 4
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 شود را نام ببرید؟ رام به حقوق مصرف کننده انجام میدو مورد از کارهایی که برای رعایت و احت 5
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 ترین عناصر آب و هوا را فق  نام ببرید؟مهم  6
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 3از 1ی  صفحه

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

 هفتم مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 3 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل ی اداره

 تهران 4ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  اداره

 رسالتدبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 1397 -98سال تحصيلی  دومنوبت ترم  پایانآزمون 

 مطالعات اجتماعینام درس: 

 فاطمه حمیدی نام دبیر:

 18/03/1398 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 08:  00  ساعت امتحان:

 دقیقه 45مدت امتحان : 
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بارم سؤاالتی  ادامه

 

 تراکم جمعیت را تعریف کنید؟ 7
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 سه حوضه آبریز ایران را نام ببرید و یکی از آنها را توضیح دهید؟ 8
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 خاک چگونه تشکیل می شود؟ 9
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 گردشگر کیست؟ 10
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 های ملی را تعریف کنید؟ پارک 11
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 های تمدن را نام ببرید؟ چهار مورد از ویژگی 12

 

 

 

1 

 داریوش اول برای اداره بهتر کشور چه اقداماتی در زمینه تقسیمات کشوری انجام داد؟ 13
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 دو طبقه جامعه طبقاتی دوران ایران باستان را نام ببرید و هریک را توضیح دهید؟ 14
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 جاده ابریشم را توضیح دهید؟ 15
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 3از 2ی  صفحه
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 نمره 20جمع بارم : 

ف
ردی

 
بارم سؤاالتی  ادامه

 

 آموختند را نام ببرید؟ سه چیزی که از نظر هرودوت، ایرانیان به فرزندان خود می 16
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 پاسخ سواالت زیر را به طور مختصر بنویسید. 17

 الف. نخستین حکومت آریایی در ایران ؟

 

 پادشاهی که توانست امپراتور روم )والریانوس( را شکست دهد؟ب. 

 

 ج. پایتخت حکومت مادها؟

 

 د. سلسله ای که به مدت چندین قرن، اجازه ندادند که بیگانگان به ایران تسل  یابند؟

 

2 

 لطفا گزینه صحیح را مشخص کنید.  18

 از کشور است؟ های نامساعد و شور دلیل تراکم کم جمعیت در کدام منطقه . خاک1

 د. مناطق شرقی              ج. نواحی غربی             ب. نواحی داخلی            الف. مناطق جنوبی

 . کدامیک جزء وجوه غیرمادی میراث فرهنگی است؟2

 ها مساجد و امامزادهد.                          ج. زبان              ب. بناهای تاریخی      های قدیمی الف. کتاب
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 3از 3ی  صفحه
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف
 صی. غ            د. غ              ج. غ           ب. ص         الف.  1

 . بندر چابهار     5                  . نقشه راه ها    4          . ناحیه شهری تهران  3         . رشته کوه البرز    2        . قوه قضاییه   1 2
 . ساسانیان10. پارسی باستان، میخی      9       . قبل از حکومت مادها  8      . سلسله اشکانیان    7         . تمدن ایالم 6

 هاست و ساایر قاوانین در چاارچوب آن    ترین قانون هر کشور قانون اساسی آن است. قانون اساسی مادر همه قانون مهم 3

 شوند. تصویب می

 کند. می . بیمه مرکزی قوانین و مقررات الزم را برای موسسات بیمه تدوین1 4

 ها را بر عهده دارد. . هدایت و نظارت بر فعالیت و عملکرد سایر بیمه2

 . استاندارد3       . برچسب مشخصات کاال   2       . تصویب قوانین و مقررات1 5

 ترین عناصر آب و هوا، دما و بارش است. مهم 6

 گویند. راکم جمعیت میکنند به مساحت آنجا، ت به نسبت افرادی که در یک جا زندگی می 7

گیرناد و باه دریاای     های البرز و ارتفاعات شمال کشور سرچشمه می . حوضه آبریز دریای خزر: رودهای پرآبی که از کوه1 8

 ریزند. خزر می
هاای پراکناده داخلای سرچشامه      های زاگرس و یا کاوه  . حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان: رودهایی که از کوه2

 ریزند. و به خلیج فارس و دریای عمان می گیرند می
کنناد و معماوال    های اطراف خود نفاو  مای   های داخلی یا زمین ها و باتالق . حوضه آبریز داخلی: رودهایی که به دریاچه3

 موقت یا فصلی هستند.

نی باا توجاه باه    ها پدید آمده است. خاک طی زمان طاوال  خرد شدن سنگ خاک، الیه نازکی از پوسته زمین است که از 9
 شود. ها، آب، دمای هوا و موجودات زنده یک منطقه تشکیل می عواملی مانند سنگ

کنند و بارای اساتراحت یاا گاردش و دیادن یاا مطالعاه         به کسانی که محل اقامت یا کار خود را به طور موقت ترک می 10
 گویند. روند گردشگر می های تاریخی و طبیعی، به سفر می مکان

های ایجاد شده برای حفظ محیط زیست است. در پارک های ملای مانناد منااطف حفا ات      های ملی یکی از برنامه پارک 11

شده، بوته کنی، چرای دام ها، شکار و نظایر آنها ممنوع است و محیط های امن طبیعی برای جاانوران پدیاد آورده اناد.    
 بخشی از این پارک ها هم به گردشگاه مسافران اختصاص دارد.

های تمدن: حکومت، خط، قوانین و مقررات، عقاید مذهبی، معماری، شهرسازی و هنار، تقسایم کاار، مهاارت در      ویژگی 12

 کارهای مختلف، داد و ستد و تجارت.

گفتند. برای هار   ه بود که به هر قسمت یک ایالت میداریوش کشور را برای اداره بهتر به بیست و سه قسمت تقسیم کرد 13

 های حکومتی یا اعضای خانواده شاه بود. کردند که معموال از مقام ر بان انتخاب میایالت یک شه

 شد.  در آن دوران به طور کلی جامعه به دو طبقه بزرگان یا اشراف و عامه مردم تقسیم می 14
 شدند. شاه و شاهزادگان، روحانیون زرتشتی، فرماندهان نظامی و دبیران به عنوان اشراف و بزرگان شناخته می

 شدند. وران، دامداران و کشاورزان نیز عامه مردم محسوب می بازرگانان، پیشه

کرد و بخشی از این جاده هم از خاک ایاران   جاده ابریشم راهی بود که چین و هند را در شرق، به اروپا در غرب متصل می 15
 کرد. عبور می

 . راستگویی     3          . تیراندازی2        . سوارکاری 1 16

 د. سلسله اشکانیان     ب. شاپور اول        ج. هگمتانه یا همدان امروزی               الف. مادها     17

 . گزینه ج 2           . گزینه ب1 18

 امضاء:    فاطمه حمیدی نام و نام خانوادگی مصحح:  نمره20جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4ه ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق اداره

 رسالت واحد سرای دانش دخترانه دولتیغیر دبیرستان

 97-98سال تحصیلي  دومسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید

 مطالعات اجتماعي هفتمنام درس: 

 فاطمه حمیدینام دبیر: 

 18/03/1398 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح  08:00 ساعت امتحان:

 دقیقه 45مدت امتحان: 
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