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

پایه  :هفتم
نمره مستمر :

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

نمره پایانی :

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

بارم

شماره......... :

به نام خدا
اداره آموزش وپروش شهرستان
دبیرستان متوسطه اول
امتحان مطالعات اجتماعی نوبت دوم سال …

مدت امتحان  06دقیقه
تاریخ امتحان
تعداد صفحات 3
صفحه 1

امضاء دبیر :

 -1درهریک از جمالت زیر یک عبارت نا درست وجود دارد  ،درست آن را بنویسید :
الف) افرادی که تحت پوشش بیمه بهداشت و درمان هستند می توانند تمام هزینه های پزشکی را از
طریق بیمه دریافت کنند .
ب) دومین ناحیه پر تراکم در کشورما ناحیه خوزستان است .
ج) دیا اکو بر فراز تپه ای در شهر بیستون قلعه ای ساخت و آنجا را به پایتختی خود انتخاب کرد .

2

د) مهم ترین پیشه و وسیله معیشت درایران باستان  ،ساختن شمشیر بود .
 -2هریک از تمدن های زیر در کدام منطقه ایران به وجود آمده اند ؟ حرف مربوط به آن را در داخل
پرانتز بنویسید( .یک پاسخ اضافی است )
ب) کاشان
الف) زابل
تمدن ایالم ) ............... ( :
ج) خوزستان د) کرمان
تمدن جیرفت ( )..............
تمدن شهر سوخته ( ) ............
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 -3پاسخ صحیح را با عالمت  مشخص کنید :
 -1کدام یک از موارد زیر جزء منابع طبیعی است ؟
د) ابزار کار
ج) معادن 
ب) کار و تالش 
الف) منابع مالی 
 -2کدام یک از پیامبران الهی زیر در بین النهرین می زیسته است ؟
ج) حضرت موسی(ع) 
ب) حضرت نوح (ع) 
الف) حضرت یوسف (ع) 
د) حضرت عیسی (ع) 
 -3درکدام دوره دین زرتشت  ،دین رسمی کشور اعالم شد ؟
د) ساسانیان 
ج) سلوکیان 
ب) اشکانیان 
الف) هخامنشیان 
 -4کدام یک از ورزش های زیر از ابداعات ایرانیان باستان است ؟
د) پرتاب سنگ با فالخن
ج) چوگان بازی 
الف) سوارکاری  ب) تیراندازی 

2

 -4جمالت زیر را کامل کنید :
الف) درکشور ما  ،مرکز  ..................مسئولیت سرشماری جمعیت را به عهده دارد .
ب) وقتی گردشگران به ناحیه ای سفر می کنند  ،درآن ناحیه  .................ایجاد می شود .
ج) درهمه کشورها برای حفظ و نگهداری آثار تاریخی با ارزش و میراث فرهنگی مکان هایی به
نام  ...............وجود دارد .
د) ارزشمند ترین و پرسود ترین کاالی تجاری در عصر باستان  ...............بود .

2

 -5برای هریک از مقررات زیر یک مورد نام ببرید :
دستور های مذهبی و اخالقی ..................................... :
قانون .......................................... :
1

نام............ :
شماره......... :

پایه  :هفتم

بارم

نام خانوادگی............. :

به نام خدا
اداره آموزش وپروش شهرستان
دبیرستان متوسطه اول
امتحان مطالعات اجتماعی نوبت دوم سال …

مدت امتحان  06دقیقه
تاریخ امتحان
تعداد صفحات 3
صفحه 2

 -0فروشنده ای که می خواهد کسب حالل داشته باشد باید از چه چیزهایی پرهیز کند ؟
1

 -7برای جلوگیری از آلوده شدن آب چه کارهایی باید انجام دهیم ؟ ( دو مورد )
1
 -8دو مورد از عواملی را که موجب از بین رفتن خاک می شوند  ،نام ببرید ؟
1
 -9درهریک از موارد زیر نوع گردشگری را مشخص کنید .
بازدید از حرم مطهر امام رضا(ع) ......................... :
مطالعه در محل چشمه های آب معدنی ................. :
بازدید آرامگاه حافظ .......................... :
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 -16نقشه ها درگردشگری چه کمکی به ما می کندد ؟
1
 -11مؤسس هر یک از سلسله های زیر را بنویسید :
الف) هخامنشیان ............... :
ب) ساسانیان .................... :
ج) اشکانیان .................... :

1 /5

 -12چرا حکومت های ایران باستان سپاه ونیروی نظامی مجهز و نیرومندی به وجود آورده بودند ؟
1
 -13من کیستم ؟
« پادشاه هخامنشی هستم که برای اولین باربه فرمان من سکه ای زرین به نام ِد ریک یا زریک ضرب
شد » .
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نام............ :
شماره......... :

پایه  :هفتم

بارم

نام خانوادگی............. :

به نام خدا
اداره آموزش وپروش شهرستان
دبیرستان متوسطه اول
امتحان مطالعات اجتماعی نوبت دوم سال …

مدت امتحان  06دقیقه
تاریخ امتحان
تعداد صفحات 3
صفحه 3

 -14درآمد های حکومتی در ایران باستان چگونه مصرف می شد ؟ ( دو مورد )
1
 -15نوع لباس مردان و زنان در ایران باستان چگونه بود ؟
1
 - 10جدول زیر را کامل کنید :
دوره

زبان

خط

هخامنشیان

1

اشکانیان و
ساسانیان

» موفق باشید »

ریز بارم امتحان مطالعات اجتماعی نوبت دوم

دبیرستان  ………..پایه هفتم

بخشی از هزینه های پزشکی
 -1الف) تمام هزینه های پزشکی
ج) بیستون
جلگه های کناره دریای خزر
ب) ناحیه خوزستان
هرمورد  6/5نمره
کشاورزی
د) ساختن شمشیر
 -2خوزستان  -کرمان – زابل
 )1 -3معادن

هرمورد  6/5نمره

 )2حضرت نوح (ع)

 -4الف) آمار ایران

هگمتانه

 )3ساسانیان

ب) شغل های مختلفی

ج) موزه

هرمورد  6/5نمره

 )4چوگان بازی

هرمورد 6/5

د) ابریشم

 -5هیچ کس نباید با کفش وارد مسجد شود – ممنوعیت عبور از چراغ قرمز
 -0کم فروشی و گران فروشی

 1نمره

 1نمره

 -7زباله ها را در رودها و آب ها های جاری نریزیم – از مواد شوینده که ترکیبات شیمیایی دارند کمتر استفاده
 1نمره
کنیم .
1نمره
 -8مصرف بیش از حد مواد غذایی – قطع درختان و کندن بوته ها
 -9گردشگری زیارتی – طبیعت گردی  -گردشگری تاریخی

هرمورد  6/5نمره

 -16نقشه ها به ما کمک می کنند تا مکان های جدید را بهتر پیدا کنیم و سریعترخود را به آنجا برسانیم  .بدون
نقشه ممکن است مسیرها را اشتباه کنیم یا زمان زیادی برای پیدا کردن یک مکان صرف کنیم  1 .نمره
هرمورد  6/5نمره
ج) اشک یا ارشک
ب) اردشیر بابکان
-11الف) کوروش
 -12زیرا از سمت غرب  ،دولت های روم و یونان و از سمت شرق اقوام بیا بانگرد به ایران هجوم می آورند .
 1نمره
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 -13داریوش اول
 -14صرف جنگ با دشمنان  -مصارف شخصی شاه و شاهزادگان

1نمره

 -15شلوار و باال پوش های آستین دار نمدی پوشاک اصلی مردان بود – زنان نیز از شلوار  ،پیراهن های بلند
 1نمره
و نوعی سر بند استفاده می کردند .
-10
پارسی باستان

خط میخی

پارسی میانه(پهلوی)

خط پهلوی

