
  باسمه تعالی
دقیقه     60   : امتحان  مدت                                      : آموزدانششماره............................         :  خانوادگینامونام

  .  . ناممدرسه:                            سؤاالت امتحانی درس: مطالعات اجتماعی    تاریخامتحان                ساعتشروع:    
 1 پایه: هفتم دورهمتوسطه ي اول    نوبت دوم سال               شهرستان             تعداد صفحات سؤال:3 صفحه   صفحهي:   

................جمع ................ پایانی نمره................ ردیف   نمرهمستمر       

1  
  غ  ص  .مشخص کنید) ×( زیر را با عالمت ه هايصحیح یا غلط بودن جمل

ي که متولد می شوند،کمتر از افرادي که می میرند باشد، اداگر تعداد افر ) 1-1
o  o  .جمعیت کاهش می یابد

ته ، دنیا را مردم شهر سوخباستان شناسان احتمال می دهند که قدیمی ترین خط  ) 2-1
o  o  .اختراع کرده اند

  o  o  .سلوکیان در تاریخ ایران، به جنگاوران مشهور بودند) 3-1
  o  o  .ایرانیان، نخستین کسانی بودند که شلوار را طراحی کردند و پوشیدند) 4-1

  

2

2  
 به آن را در حرف مربوط ( موسس یا بنیانگذار هر یک از سلسله هاي زیر چه کسی بود؟

  )داخل پرانتز بنویسید یک مورد اضافی است 
  اردشیر: هخامنشی          الف ) 1-2(.................... ) 
  ارشک: سلوکی              ب) 2-2(.................... ) 
  کوروش: ساسانی              ج) 3-2(.................... ) 

  دیااکو: اشکانی             د) 4-2(..................... ) 
  سلوکوس:              ه 

2

3  
  .مشخص کنیددر داخل مربع ) ×(را با عالمت پاسخ صحیح 

  ؟ نیسترف گراییصکدامیک از موارد زیر نشان دهنده ي م) 1-3
  oخرید لباس بیش از حد نیاز:                   بoي وسایل خانه تعویض هر ساله: الف
   oاستفاده از ظروف یکبار مصرف:      د                    oخرید مواد غذایی مورد نیاز: ج
مزارع برنج و روستاهایی که با فاصله ي کم در دو طرف جاده قرار گرفته اند، از جاذبه هاي کدام ) 2-3

  ت ؟منطقه ي ایران اس
              oسواحل دریاي عمان : ب                                        oسواحل خلیج فارس : الف
  oکوهپایه هاي زاگرس: د                                         o  کناره ي دریاي خزر: ج
  شود؟نخستین امپراتوري جهانی کدام حکومت شناخته می ) 3-3
oاشکانی:                    دoسلوکی:                       جoساسانی:          ب        oهخامنشی: الف

  مهمترین محصول زراعی ایرانیان باستان چه بود؟) 4-3
oچاي:              دoپنبه   :                  جoبرنج  :                   بoگندم و جو : الف 

2

  ي بعدي سؤاالت در صفحهادامه



  باسمه تعالی
دقیقه    60  : امتحان  مدت                                      : آموزدانششماره............................         :  خانوادگیونامنام

ناممدرسه:                                 سؤاالت امتحانی درس: مطالعات اجتماعی                 تاریخامتحان                  ساعتشروع:       .  .  .:     

پایه: هفتم دورهمتوسطه ي اول        نوبت دوم سال         شهرستان               تعداد صفحات سؤال:3 صفحه  صفحهي:   2 
................جمع ................ پایانی نمره................ ردیف  نمرهمستمر  

4  

  .جمالت زیر را کامل کنید
یکی از وسایل مهمی که باید براي گردشگري یا انجام هر نوع سفر از آن استفاده) 1-4

  .است............................... کرد،
حفظ و نگهداري آثار تاریخی با ارزش و میراث فرهنگی،مکان هایی به نام براي ) 2-4

  وجود دارد........................... 
  .بود.................................... ارزشمندترین و پرسودترین کاالي تجاري در عصر باستان ) 3-4
از نظر معماري، وسعت و عظمت شهرت .......... ................برخی از بناهاي ایران باستان مانند ) 4-4

  .جهانی دارد

2

5  

  .به سواالت زیر پاسخ دهید
 ) مورد 2ذکر ( ما چگونه می توانیم مسئولیت خود را نسبت به معلمانمان به خوبی انجام دهیم؟

1

6  
  ده است ؟قوانین و مقررات به چند دلیل بوجود آم

1

7  

شهري که علیرضا در آن زندگی می کند ، اختالف دماي شب و روز زیاد است و از نظر پوشش گیاهی 
  محل زندگی علیرضا در کدام ناحیه ي آب و هوایی قرار دارد ؟. فقیر می باشد

0/5

8  

  جمعیت ، پر تراکم هستند یا کم تراکم؟مشخص کنید هر یک از مناطق زیر ازنظر 

 (.......................................... )جلگه هاي کناره اي دریاي خزر: الف

 (..................................................... )نواحی داخلی ایران : ب

 ........ )(...................................کوهپایه هاي البرز و زاگرس: ج

1/5

ي بعدي سؤاالت در صفحهادامه



  باسمه تعالی
دقیقه     60   : امتحان  مدت                                      : آموزدانششماره............................         :  خانوادگیونامنام

  .  .  . ناممدرسه:                          سؤاالت امتحانی درس: مطالعات اجتماعی    تاریخامتحان                     ساعتشروع:    
پایه: هفتم دورهمتوسطه ي اول    نوبت دوم سال               شهرستان الهیجان   تعداد صفحات سؤال:3 صفحه  صفحهي:   3 

................جمع ............ ....پایانی نمره................ ردیف  نمرهمستمر    

9  

با توجه به اطالعاتی که . او در کالس هفتم درس میخواند.زینب دختري روستایی از اهالی نور آباد است
ههایی می تواند به او درباره ي عوامل از بین رفتن خاك در کتاب مطالعات اجتماعی خوانده، چه را

1  ) پیشنهاد 2ذکر ( پدرش پیشنهاد کند تا خاك مزرعه ي آن ها از بین نرود؟

آنها در این سفر به زیارت حرم امام .  آرمین و خانواده اش تابستان به خراسان رضوي سفر کرده اند  10
ي، مقبره ي فردوسی در توس و تفرج مشرف شدند و همچنین از موزه ي آستان قدس رضو) ع(رضا 

  گاه کوهستانی طرقبه دیدن کردند؛
  داشته اند؟ آن ها در این سفر چه نوع گردشگري: الف

  ) مورد2ذکر (سفر آن ها باعث در آمد براي چه شغل هایی شده است؟: ب

2

11  
  )  مورد 3ذکر ( ویژگی هاي تمدن را بنویسید؟

1/5

12  
  چرا در ایران باستان تجارت رونق فراوان یافت ؟

1/5

  .نمودار زیر را کامل کنید  13

  خط  زبان  دوره

  هخامنشی

  اشکانی و ساسانی

2

موفق باشید


