
 

 

   

   

  

 شمارک :  سال رونق تولید 8931

 کنید.عبارت صحیح را انتخاب  -الف

 غ    ص                                      به دلیل نامساعد بودن آب وهوا درکوهپایه های البرز وزاگرس جمعیت کمی درآنجا زندگی می کنند.    -1

 ص                    غ                                                                                                                       آخرین حکومت ایران باستان ، سلوکیان بودند. -2

 غ           ص                                             .                                                      پایتخت حکومت اشکانیان هگمتانه )همدان امروزی ( بوده است-3

 غ         ص                                                                                                                           به فرمان داریوش اول ))جاده شاهی(( ساخته شد. -4

 راکامل کنید.جمالت زیر  -ب

 ازخداوند..............................استفاده صحیح ازنعمت ها ، قدرنعمت ها رادانستن وبه هدرندادن آنها یعنی-1

 .باشد می.... .......................منشا )سرچشمه ( همه خوبی ها درتعالیم زرتشت،  -2

 .ستا ..................................ارزش ومیراث فرهنگی رابه عهده داردسازمانی که مسئولیت حفاظت ونگهداری آثارتاریخی با  -3

   تاسیس شد..............................قدیمی ترین مدرسه پزشکی جهان درشهر -4

 گزینه صحیح را انتخاب کنید. -ج

 ؟ نمی باشد کدام یک  ازپوشش ها ی گیاهی زیر مربوط به ناحیه ی گرم وخشک داخلی  -1

    علفزارد(                 بوته های خاردارج(                  تاغ   ب(                      گزالف( 

  مهم ترین اثر به جای مانده ازتمدن ایالم چه نام دارد؟ -2

   د ( شهرسوخته                             تپه ی حسن لوج (                 معبد چغازنبیلب (                   تپه ی سیلک الف(

 ؟ون اساسی تشکیل شد.نقاپس ازپیروزی انقالب اسالمی .......................... برای نوشتن  -3

   مجلس خبرگاند(                        شورای نگهبانج(                        مجلس شورای ملیب(                               مجلس شورای اسالمیالف( 

 .گردشگری نقش مهمی درافزایش .....................................مردم منطقه دارد -4

   خدماتد (                         رآمدج ( د                                     توزیعب (                                 تولید  الف(
 

 هریک ازعبارت های سمت چپ باکدام عبارت سمت راست ارتباط دارد؟ مقابل آن بنویسید.د ( 

 سمت چپ جواب صحیح سمت راست

 دهیوک ....................... بنیانگذار حکومت سلوکیان-1

 اردشیربابکان ...................... حکومت اشکانی راقدرتمند ساخت -2

 سلوکوس ....................... ی ساسانیموسس سلسله  -3

 مهرداد دوم ....................... فردی عدالتخواه وخوش رفتاربود. -4

 درشرایط زیر مشخص کنیدجمعیت افزایش ، کاهش ویارشد منفی خواهد داشت.  -ذ

 میزان زاد وولد بیشتر ازمرگ ومیر.................................-1

 مرگ ومیر بیشتر اززاد.....................................میزان  -2

............................................................................................................................................................ 

 من کیستم ؟ -ر

 برجسته ای به یاد پیروزی هایم درجنگ بادشمنان بردامنه بیستون حجاری کنند..............................من دستوردادم تانقش  -1
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 .........نام ونام خانوادگی:.........

 تمفهمقطع ورشته : 
 نام پدر:.....................

صفحه  2تعداد صفحه سوال :    

 جمهوری اسالمی ایران

 اداره ی کل آموزش وپرورش شهرتهران
تهران  2اداره ی آموزش وپرورش شهرتهران منطقه   

سعادت آباد واحد دبیرستان غیر دولتی پسرانه   

 نام درس : مطالعات اجتماعی 

 نام دبیر: 

81/3/81 تاریخ امتحان:  

صبح 1:88ساعت امتحان   

دقیقه 08مدت امتحان:   
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 من تاریخ نویس یونانی هستم که درباره ی ایران باستان نیز مطالعات وتحقیقات بسیاری داشتم.............................-2
 

 مطالعات هفتم نوبت دوم درس امتحان                                                                            7کالس: /نام ونام خانوادگی:                                                             

 

 

 

 .دهید کوتاه پاسخ زیر های سوال به -ز

 .................بود؟ چه باستان درایران جامعه اولیه ی هسته-1

 ..................................شد؟ می برگزار درکجا هخامنشیان درزمان نوروز های جشن-2

 ............................ریزند؟ می آبریز حوضه کدام به ، سرچشمه البرز های ازکوه که رودهایی-3

 ....................................؟خورد شکست کسی چه  دست به امپراتور سووالریان -4

1 

 .دهید پاسخ زیر های سوال به -س

 چرا؟ ؟دکردن می حمایت طبقاتی ازاختالفات یانکس چه ساسانیان دردوره -1
1 

 (مورد4)دهد؟ می نشان باستان ایران درمعماری را ایرانیان  پیشرفت تاریخی ازبناهای یک کدام-2

 

1 

 .بنویسید را قدیم متمدن شهرهای چهارویژگی-3

 

1 

 .دهید توضیح ، آورد دست به زیادی های پیروزی خود حکومت دردوران کوروش -4

 

1 

 .ببرید نام را باستان ایران  نظامی ازابتکارات نمونه دو  -5

 

1 

 .(بنویسید دومورد.)نشستند می غذا سفره برسر خاصی باآداب باستان ایران مردم -6

 

1 

 (دومورد)شد؟ می خرج چگونه حکومتی درآمدهای باستان درایران -7

 

1 

 .رابنویسید  وهخامنشیان اشکانیان وخط زبان -8

 

1 

 کنند؟ می زندگی بسیارکمی جمعیت ایران داخلی چرادرنواحی-9

 
1 

 ؟. ببرید نام را رضوی قدس آستان چهارموزه -11
1 
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                                                                                            محل مهر یا امضاء مدیر                                                      راهنمای تصحیح ردیف

(ص4(غ                                  3(غ                             2                         ( غ       1 الف  

( جندی شاپور4       ( سازمان میزاث فرهنگی 3         ( اهورامزدا      2        ( شکرگزاری کردن       1 ب  

ج )درآمد( -4         د ) مجلس خبرگان(   -3           ب )معبد چغازنبیل(   -2        د )علفزار(       -1 ج  

هیوک-4اردشیر بابکان                            -3مهرداد دوم                      -2سلوکوس                       -1 د  

کاهش جمعیت ) رشد منفی(    -2افزایش جمعیت ) رشد مثبت(                                     -1 ذ  

هرودوت       -2داریوش                                                                  -1 ر  

شاپور اول -4حوضه آبریز دریای خزر                      -3تخت جمشید                         -2خانواده                   -1 ز  

طبقه بزرگان بودند و دردستگاه حکومتی نفوذ زیادی داشتند. ءزیرا جز    موبدان زرتشتی ) روحانیون زرتشتی( -1 س  

پاسارگاد ، تخت سلیمان و...                 ) دو مورد صحیح کافیست(تخت جمشید ، هگمتانه ،  2  

معماری و شهرسازی   -4عقاید مذهبی                        -3خط                        -2                    قوانین و مقررات -1 3  

4 
او بابل )عراق امروزی( ولیدی ) ترکیه امروزی( را تصرف کرد .  -1  

قلمرو ایران را از خلیج فارس تا دریای مدیترانه گسترش داد .  -2  

تقسیم سپاه به دو قسمت : سواره نظام و پیاده نظام -3ارابه داس دار     -2سپاه جاویدان        -1 5  

غذا خوردن می شستند.دست ها را قبل و بعد از  -2سخن گفتن را هنگام غذا خوردن گناه می دانستند.     -1 6  

7 
مصارف شخصی شاه ، شاهزادگان .    و موارد دیگری که در کتاب  -2بخش زیادی صرف جنگ با دشمنان می شد .     -1

 نام برده شده .            

آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی  

تهران 2ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق  

واحد سعادت آباد                          پسرانه دولتیغیر  دبیرستان  

  79_79سال تحصیلي دومسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید

  مطالعات اجتماعينام درس:

  هادی سرخیلآقای  نام دبیر:

89/30/79: تاریخ امتحان  

9:33: ساعت امتحان   

  دقیقه 03 امتحان:مدت 
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 زبان : اشکانیان : پارسی میانه یا پهلوی ،    هخامنیان : پارسی باستان

 خط: اشکانیان: خط پهلوی ،                     هخامنشیان : خط میخی 

بنویسند نمره کامل دارد( به دلیل : کمبود بارندگی ، آب و هوای گرم و خشک و خاک های نامساعد و شور ) دو مورد هم 9  

موزه سالح -4موزه صدف                         -3موزه سکه                            -2موزه قرآن                           -1 11  

نام و نام خانوادگی مصحح :  جمع بارم :  امضاء:    
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