
 

 

 

 

 

 
 

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

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

ف
ردی

 

بارم سواالت صحیح و غلط
 

 5/0 غ )     (   ص )    (                                                      .آب و خاک از منابع محدود محسوب می شوند 1

 5/0 ص )    (    غ )     (                                                             . اسکندر موسس سلسله ی سلوکیان بود 2

 5/0 ص )    (    غ )     (                                                 .همدان ) هگمتانه ( از پایتخت های اشکانیان بود  3

 5/0 ص )    (    غ )     (                                       .آخرین حکومت پیش از ورود اسالم به ایران اشکانیان بود  4

 5/0 ص )    (    غ )     (                 .شاهان ایران باستان خود را برگزیده آسمان و نماینده اهورا مزدا می دانستند 5

 5/0 ص )    (    غ )     (                  .ایرانیان،برای اولین بار تقسیم سرزمین به بخش های مختلف را ابداع کردند 6

 5/0 ص )    (    غ )     (                                  .تمدن جیرفت یکی از کهن ترین تمدن های شرق ایران است  7

 5/0 ص )    (    غ )     (                              . از نظر دین اسالم ، تولید و مصرف کاال برای رفع نیاز انسان است 8

  سواالت کامل کردنی 

 5/0 . اولین حکومت قدرتمند ایران .......................... بودند و نخستین امپراطوری جهان ...................................... بود 9

 5/0 مسئولیت سرشماری جمعیت را بر عهده دارد .در کشور ما ، ......................................................  10

 5/0 کلیه موسسات بیمه زیر نظر ..................................................... کار می کنند . 11

 5/0 مهمترین رویداد تاریخی کشور ایران ، ورود ............................................ به آن است . 12

  3از  1 صفحه 

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

 هفتم مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 3 تعداد صفحه سؤال:
 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 سعادت آبادسرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 1400 -1401سال تحصيلی  نوبت دومترم  پایانآزمون 

 مطالعات اجتماعینام درس: 

 مصطفی پنداشته پور نام دبیر:

 1401/ 3 / 17 امتحان:  تاریخ

 عصر /صبح 10:  00  ساعت امتحان:

 دقیقه 60مدت امتحان : 

hamyar.in همیار



   سواالت چهارگزینه ای 

13 

 کدام یک از موارد زیر اقدامات هالل احمر در زمان وقوع حادثه نیست ؟

                        انتقال مجروحین به بیمارستانب (                           جمع آوری کمک های مردمیالف ( 

 رساندن کمک های اولیه به مجروحیند (                                 تالش برای صلح و دوستی ج ( 

5/0 

14 
 ؟ از ناحیه های آب و هوایی ایران محسوب نمی گرددکدام گزینه 

 معتدل و شرجی د (  معتدل و نیمه خشک کوهستانی ج (    معتدل و مرطوب خزریب (    گرم و خشک الف ( 
5/0 

15 
 کدام یک از موارد زیر از ویژگی های تمدن نیست ؟ 

 داشتن قانوند (         داشتن حکومتج (         داشتن خطب (       داشتن فرهنگالف ( 
5/0 

16 
 کدام پادشاه اعتقاد داشت با مردم کشورهای فتح شده باید با عدالت رفتار شود ؟

 د کوروش                        دیاکوج (                      اردشیرب (                داریوشالف (
5/0 

  سواالت پاسخ کوتاه 

17 
 مبدا تاریخ مسلمانان چیست ؟

 

5/0 

18 
 دشمنان ایران در دوره باستان را نام ببرید .

 
75/0 

19 
 علت یک جانشین شدن انسان ها چه بود ؟

 
5/0 

20 
 پیش از ورود آریایی ها ( را نام ببرید .دو مورد از تمدن های قدیمی ایران ) 

 
1 

21 

 علت تراکم جمعیت در خوزستان را نام ببرید .

 

 

75/0 

22 

 پیامبران الهی در بین النهرین را نام ببرید .

 

 

1 

  3از  2صفحه  

hamyar.in همیار



 

 نمره 20جمع بارم : 

  پاسخ کامل دهید. 

23 

 سپاه جاویدان چگونه بود ؟

 

 

 

5/1 

24 

 تمدن شهر سوخته را توضیح دهید .

 

 

 

 

5/1 

25 

 اسکندر به چه بهانه ای به ایران حمله کرد ؟

 

 

 

 

5/1 

26 

 چه عواملی باعث از بین رفتن خاک می شود ؟

 

 

 

 

 

5/1 

27 

 یک مورد را به دلخواه توضیح دهید .رودهای ایران را از جهت جریان آب به چند دسته می توان تقسیم نمود؟ 

 

 

 

 

 

5/1 

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

 ص 1

 غ 2

 غ 3

 غ 4

 ص 5

 ص 6

 ص 7

 ص 8

 هخامنشیان  –مادها  9

 مرکز آمار ایران 10

 بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران 11

 اسالم 12

 ج ( تالش برای صلح و دوستی 13

 معتدل و شرجی(  د 14

 الف ( داشتن فرهنگ 15

 د ( کوروش 16

 هجرت پیامبر 17

 یونان و رم 18

 کشاورزی  19

 الم / تمدن جیرفت شهر سوخته / تمدن ای 20

 نفت و گاز 21

 حضرت نوح و ابراهیم  22

23 

یکی از ابتکارات بزرگ داریوش هخامنشی این بود که عالوه بر سپاه معمولی ، یک سپاه جاویدان هم تشکیل داده بود .تعداد افراد این 

نفری تقسیم می شدند . به این سپاه ، سپاه همیشگی یا جاویدان می گفتند .چون هر گاه  10هزار نفر بود که به گروه های  10سپاه 

 می رفت فرد دیگری جایگزین او می شد و تعداد آن ها کاسته نمی شد .از بین  از افراد یکی

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 سعادت آباد پسرانه سرای دانش واحد دولتیغیر  دبیرستان
 1400-1401سال تحصیلي  سؤاالت پایان ترم نوبت دوم کلید

 مطالعات اجتماعي هشتم نام درس: 

 مصطفي پنداشته پورنام دبیر: 

 3/1401 /17تاریخ امتحان: 

 عصر /صبح  00:8ساعت امتحان: 

 دقیقه 60مدت امتحان: 

hamyar.in همیار



 

24 

 در گذشته ای نه چندان دور، باستان شناسان در نزدیکی شهر زابل در استان سیستان و بلوچستان اشیایی پیدا کردند و با مطالعه بر

 روی آن ها حدس زدند که حدود پنج هزار سال پیش تمدن بزرگی در این منطقه وجود داشته است. آن ها با مطالعه و کاوش بیشتر

 دریافتند که این تمدن ها به طرز نامعلوم و عجیبی ظاهرا در اثر آتش سوزی از بین رفته است و به همین علت این شهر را شهر

 .سوخته نام گذاشتند

25 

 هنگامی که فرماندهی به نام اسکندر مقدونی در یونان به قدرت رسید، حکومت هخامنشی ضعیف و ناتوان شده بود. اسکندر از این

 نتقام جویی از ایرانیان فرا خواند سپاهیان تحت فرمان او در چند جنگ، سپاه هخامنشی راموقعیت استفاده کرد و یونانیان را به ا

 .شد کشیده آتش به جمشید تخت جمله از ایران شهرهای از بسیاری اسکندر،  حملهشکست دادند و ایران را فتح کردند. درنتیجه 

26 

 قطع درختان و کندن بوته- 2بیش از حد مواد غذایی و کشت پی در پی یک محصول در زمین و استراحت ندادن به خاک مصرف - 1

 ایجاد- 4استفاده نامناسب و بی رویه از کودهای شیمیایی - 3ها که موجب می شود خاک در اثر باد و باران به راحتی شسته شود 

 دفن زباله ها در خاک- 5بل کشت ساختمان و جاده و کارخانه روی خاک های قا

27 

 خزر: رودهای پرآبی که اغلب از کوه های البرز و ارتفاعات شمالی کشور حوضه آبریز دریای-1می توان به سه حوزه آبریز تقسیم کرد: 

 حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان: رودهایی که از کوه های زاگرس یا کوه- 2سرجشمه می گیرندو به دریای خزر می رسند. 

 آبریز داخلی: رودهایی که به دریاچه ها حوضه- 3های پراکنده داخلی سرچشمه می گیرند و به خلیج فارس و دریای عمان می ریزند 

 و باتالق های داخلی یا زمین های اطراف خود نفوذ می کنند و معموال موقت یا فصلی هستند

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره20جمع بارم :

hamyar.in همیار


