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 امضاء مدیر یامهر محل                                                                                                             االتؤس

بارم
 

 0.25 صحیح          غلط          در برخی کشورها مانند سوئد و نروژ تعداد زاد و ولدها کمتر از مرگ و میرها شده است.  1

 0.25 آب و خاک از منابع محدود هستند.                                                                          صحیح          غلط 2

 0.25 تنها رود قابل کشتیرانی در ایران، رود کارون است.                                                        صحیح         غلط  3

 0.25 کنند، تراکم جمعیت گویند.    صحیح          غلطبه نسبت مساحت یک جا به نسبت افرادی که در آنجا زندگی می 4

5 
 حدود چند نفر در کیلومتر مربع بوده است؟ 1390ایران در سال  تراکم جمعیت

 نفر 62 د(نفر                        46ج( نفر                              64 ب(نفر                 26 الف(
0.25 

6 
 کنند.میلیون نفر به این شهر سفر می 17طبق آمار سالیانه حدود 

 0.25 شیرازد(                               مشهدج(                           تهرانب(    اصفهان               الف( 

7 
 کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟

 قناتد(                        چشمهج(                    چاهب(                 رودالف( 
0.25 

8 
 اند.پژوهشگران معتقدند که این ورزش را ایرانیان باستان ابداع کردهبسیاری از 

 سوارکارید(                               بازیچوگانج(                           تیراندازیب(    ُکشتی               الف( 
0.25 

9 
 ها یکجانشین شوند.این عامل باعث شد که انسان

 داد و ستدد(                        کشاورزیج(                     ساخت شهر و روستاب(        دامداری       الف( 
0.25 

10 

 ؟نیستها کدام گزینه جزء ویژگیهای تمدن

 کشاورزید(        هنر               ج(                     شهرسازی ب(                 معماری       الف( 
0.25 

 0.25 شد.نوعی دیگر از مالیات به نام ...................................... وجود داشت که فقط از عامه مردم وصول می 11

 0.25 ها از مراکز مهِم .......................... هستند.سواحل خلیج فارس و دریای عمان در زمستان 12

 0.25 جعفری و .................... در جوار مرقد مطّهر امام رضا)ع( قرار دارد. آرامگاه عالمه محمّد تقی 13

14 

 پس از مرگ زرتشت، پیروانش تعالیم او را در کتابی به نام ........................... گردآوری کردند.

 

 

 

0.25 

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

  هفتم و رشته: قطعم

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

 ............................... :داوطلبشماره 

 صفحه ....... سؤال: صفحهتعداد 

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 مرزداران                                                        پسراهن                                                                        دولتیغیر  دبیرستان

 95 -96سال تحصيلی  اولنوبت ترم  پایانآزمون 

 مطالعات  نام درس:

 آقای کریمی :نام دبیر

 22/03/1397 :امتحان تاریخ

 صبح    8  :ساعت امتحان

 دقیقه  45: امتحانمدت 
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  3از  1صفحه ی  

15 

 د و ه را مقابل آن بنویسید)یک گزینه اضافی است(. شماره گزینه مرتبط با هر یک از عبارتهای الف، ب، ج،

 مادها -1 )   (آخرین حکومت ایران باستانالف(  

 سلوکیان -2 )    (نخستین امپراتوری جهانیب( 

 هخامنشیان -3 )   (حکومتی بیگانه در ایران باستانج( 

 ساسانیان -4 )     (قوم پارت این حکومت را تشکیل دادند.د( 

 اشکانیان -5 )    (                                        حکومت آریایی در ایراننخستین ه( 

 هاپارس -6
 

5/2 

16 

 

 

 
 

 
 

 

2.5 

17 

 پاسخ توضیح ردیف

  عهده دارد.این سازمان مسئولیت سرشماری جمعیّت کشورمان را بر  1

  ریزند.گیرند، به این حوضه آبریز میهای زاگرس سرچشمه میرودهایی که از کوه 2

  این سازمان حفاظت از خاکهای کشورمان را به عهده دارد. 3

  به فرمان این پادشاه در ایران باستان ساخته شد.« جاده شاهی» 4

 

2 

18 

 با اندکی دقت به سوأالت زیر پاسخ دهید.

 هزار سال قبل در نزدیکی شهر زابل کشف شد. 5این تمدن حدود الف( 

 ب( این معبد که شهرت جهانی دارد در نزدیکی شوش است.

 سال پیش در کنار هلیل رود کرمان شناسایی شد. 13ج( این تمدن حدود 

 

 

 

 

 

1.5 

 های سنی جمعیتگروه

 النهرین ظهور کردند.پیامبر که در بین2
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  3از  2صفحه ی  

19 

 (25/0بنویسید.)هر مورد « ی مربوطهشماره»را در ستونِ های الف، ب، ج و د وصل کردنی: شماره مربوط به ردیف

 موسس شماره شماره مربوطه نام حکومت ردیف

 کوروش 1  مادها الف

 دیااُکو 2  هخامنشیان ب

 اردشیر بابکان 3  اشکانیان ج

 اَرشَک 4  ساسانیان د

 

 پایتخت شماره شماره مربوطه نام حکومت ردیف

 گور)فیروزآباد( 1  مادها الف

 صددروازه)دامغان( 2  هخامنشیان ب

 بابل 3  اشکانیان ج

 هگمتانه)همدان( 4  ساسانیان د
 

2 

20 

جویی دعووت کوردم و اند، یونانیان را به انتقامهمین که خبردار شدم هخامنشیان ضعیف و ناتوان شده» الف( من کیستم؟ 

 «.کشیدمشخصاً همراه سپاهیانم تخت جمشید را به آتش 

بردن به اوضاع و احوال مردم دوره اثر یک شاعر معروف و از جمله منابعی هستم که مورخان برای پی»ب( من چیستم؟ 

 «.کنندایران باستان از من استفاده می

1 

21 
 مثال بنویسید. 2های مادی و غیرمادی میراث فرهنگی برای هر یک از جنبه

 مادی:

 غیرمادی:

1 

 5/0 شد، نام این دو طبقه چه بود؟دوره ساسانیان جامعه به دو طبقه تقسیم می به طور کلی در 22

 مبدأ تاریخ مسلمانان چیست؟ 23

 

5/0 

  مورد(. 2فواید گردشگری را بنویسید) 24

 

1 

تقسیم  مهمترین رویداد تاریخی کشورمان، ورود اسالم به ایران بود؛ بر این اساس مورخان تاریخ کشورمان را به دو دوره 25

 اند، شرح دهید.کرده

1 

26 

 داشتند؟ در زمان اشکانیان و ساسانیان چطور؟ زبان و خطیدر زمان هخامنشیان، ایرانیان باستان چه 

 زبان ایرانیان باستان در زمان هخامنشیان)                                ( -1

 خط ایرانیان باستان در زمان هخامنشیان)                                ( -2

 زبان ایرانیان باستان در دوره اشکانیان و ساسانیان)                           ( -3

 خط ایرانیان باستان در دوره اشکانیان و ساسانیان)                           ( -4

1 
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 نمره 20جمع بارم : 

  3از  3صفحه ی  
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                                                                                            محل مهر یا امضاء مدیر                                                      راهنمای تصحیح ردیف

 غلط 1

 صحیح 2

 صحیح 3

 غلط 4 

 گزینه ج 5 

 گزینه ج 6

 گزینه الف 7

 گزینه ج 8

 گزینه ج 9

 گزینه د 10

 مالیات سرانه 11

 گردشگری 12

 شیخ بهایی 13

 اوستا 14

15 

 ( 5الف( ) 

 (1ب( )

 (6ج( )

 (2د( )

 (                                        4)ه( 
 

16 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

2ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق  تهران  

 پسرانه  دولتیغیر  دبیرستان

 96-97سال تحصیلي  دومنوبت ترم  پایانسؤاالت  کلید

 مطالعات نام درس: 

 آقای کریمي نام دبیر:

 22/03/1397:  امتحانتاریخ 

 صبح 8  ساعت امتحان:

 دقیقه 45 :امتحانمدت 

 النهرین ظهور کردند.پیامبر که در بین2

 حضرت ابراهیم)ع( حضرت نوح)ع(

 های سنی جمعیتگروه

سال 65تا26

 بزرگساالن
 65بیشتر از 

 سالمندان سال

 

سال کودک و 25تا1 

 نوجوان
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 پاسخ توضیح ردیف

 مرکز آمار این سازمان مسئولیت سرشماری جمعیّت کشورمان را بر عهده دارد. 1

 ریزند.گیرند، به این حوضه آبریز میزاگرس سرچشمه میهای رودهایی که از کوه 2
خلیج فارس و دریای 

 عمان

 این سازمان حفاظت از خاکهای کشورمان را به عهده دارد. 3
ها، مراتع و جنگل

 آبخیزداری

 داریوش اول به فرمان این پادشاه در ایران باستان ساخته شد.« جاده شاهی» 4

 

18 

 شهر سوخته الف(

 چغازنبیل ب( معبد

 ج( تمدن جیرفت

19 

 موسس شماره شماره مربوطه نام حکومت ردیف

 کوروش 1 2 مادها الف

 دیااُکو 2 1 هخامنشیان ب

 اردشیر بابکان 3 4 اشکانیان ج

 اَرشَک 4 3 ساسانیان د

 

 پایتخت شماره طه شماره مرب نام حکومت ردیف

 گور)فیروزآباد( 1 4 مادها الف

 صددروازه)دامغان( 2 3 هخامنشیان ب

 بابل 3 2 اشکانیان ج

 هگمتانه)همدان( 4 1 ساسانیان د
 

20 

 

 

 

 )الف  )ب 

 

21 
 هازادهمادی: ظرف/ سکه/ کتیبه/ فرش/ کتابهای قدیمی/ بناهای تاریخی/ مساجد/ امام

 غیرمادی: اعتقادات، زبان، آداب و رسوم

 بزرگانطبقه عامه و طبقه  22

 هجرت پیامبر اکرم)ص( از مکه به مدینه 23

اسکندر 

 شاهنامه مقدونی
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24 

 هاای چیز و شوندمی آشنا فرهنگی و تاریخی های مکان و طبیعی زیبای هایهپدید با تفریح و استراحت بر عالوه روندمی سفر به افراد وقتی -1

 .گیرندمی یاد مناطق مردم رسوم و آداب و نها مکا درباره زیادی

 دفااتر بلایط، فروش دفاتر ، داری هتل مثال برای .شود می ایجاد مختلفی هایشغل ناحیه آن در کنندمی سفر ایناحیه به گردشگران وقتی -2

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

 ماردم درآمد افزایش در مهمی نقش گردشگری پس .شود می بیشتر آنجا مردم درآمد بیاید، وجود به بیشتری های شغل مکان یک در وقتی -3

 .دارد منطقه یک

25 
 گویند.تاریخ ایران قبل از اسالم که به آن دوره ایران باستان می .1

 تاریخ ایران دوره اسالمی که با سقوط حکومت ساسانیان و ورود اسالم به ایران آغاز شد. .2

26 

 زبان ایرانیان باستان در زمان هخامنشیان)پارسی باستان( -1

 خط ایرانیان باستان در زمان هخامنشیان)خّط میخی( -2

 زبان ایرانیان باستان در دوره اشکانیان و ساسانیان)پارسی میانه یا پهلوی( -3

 خط ایرانیان باستان در دوره اشکانیان و ساسانیان)خطّ پهلوی( -4

 امضاء:   آقای کریمی نام و نام خانوادگی مصحح :  20جمع بارم :
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