
 

 

 

 

 

 
 

 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                                                                                                  سؤاالت           
 

 3 جمله های زیر درست و کدام یک از آنها نادرست است؟کدام یک از  الف

  حق خود را اعمال کنیم که مغایر با قانون باشد.ما تا آنجا می توانیم  1

  آب و خاک از منابع محدود هستند. 2

  در گذشته تعداد کسانی که به مسافرت می رفتند بسیار زیاد بود. 3

  ابل قرار دارد.شهر سوخته در نزدیکی شهر ز 4

  بودند.، هخامنشیان امپراتوری جهانینخستین  5

  .شهر شوش پایتخت تابستانی هخامنشیان بود 6

 4 کلمه یا عبارت صحیح کامل کنید. لطفا جمله های زیر را با ب

  بیمه یک قرارداد بین ......................... و بیمه گذار است. 7

  ............................. کسی است که کاالها و خدمات را به منظور رفع نیازها و خواسته های خود می خرد. 8

9 
و خشک و خاک های نامساعد نواحی ...................... ایران به دلیل کمبود بارندگی، آب و هوای گرم  بخشی از در

 جمعیت بسیار کمی زندگی می کنند.  شور،و 
 

10 
اسالمی نیز مورد توجه گردشگران هستند؛ مانند  برخی از مساجد عالوه بر محل عبادت، از نظر معماری زیبای

 .....................شهر ....در گوهر شاد مسجد 
 

  خرابه های چغازنبیل مهم ترین اثر به جای مانده از تمدن ........................... است.  11

  حضرت نوح )ع( و حضرت ابراهیم )ع( در ................................ می زیستند. 12

  جنگاوری مشهور بودند و مهارت زیادی در سوارکاری و تیر اندازی داشتند............................ در تاریخ جهان به  13

  در دوره .......................... دین زرتشتی، دین رسمی کشور اعالم شد. 14

  فا به سواالت زیر پاسخ دهید.لط ج

 سه حوضه آبریز ایران را نام ببرید و یکی از آنها را به دلخواه توضیح دهید. 15
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 3از 1صفحه ی 

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

 هفتم مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 3 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4 اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 دبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد رسالت

 1400 -1401سال تحصيلی نوبت دوم ترم  پایانآزمون 

 مطالعات اجتماعینام درس: 

 فاطمه حمیدی نام دبیر:

 1401/ 17/03امتحان:  تاریخ

 /عصرصبح 10: 00 ساعت امتحان:

 دقیقه 60  مدت امتحان :

hamyar.in همیار



 چرا گردشگری اهمیت دارد؟ دو مورد را بنویسید. 16
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 مورد از ویژگی های تمدن را نام ببرید. چهار 17

 

 

1 

 نخستین حکومت آریایی در ایران توسط چه کسی و چگونه تاسیس شد؟ توضیح دهید. 18
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  طبقه بزرگان و عامه در دوره ساسانیان شامل چه گروه هایی می شد؟ به طور کامل بنویسید.  19

 

 

 

1 

  از موارد زیر را به طور کامل تعریف کنید. هر یک د

 منطقه حفاظت شده: 20

 

 

1 

 :تراکم جمعیت 21
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 سپاه جاویدان: 22
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 جاده ابریشم: 23
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 3از 2صفحه ی 
hamyar.in همیار



 نمره 20جمع بارم : 

 5/4 لطفا گزینه صحیح را مشخص نمایید. چهار گزینه ای:سواالت  ز

موسسه بیمه گر تعهد می کند در قبال دریافت حق بیمه از ....................، خسارت های ناشی از حوادث معینی را  24

 جبران کند.

 ( شرکت بیمه4( بیمه مرکزی            3( بیمه گذار             2( بیمه گر           1

 

 وجود خاک حاصلخیز و بارندگی کافی، دلیل تراکم زیاد جمعیت در کدام مناطق ایران است؟ 25

 ( کوهپایه های البرز و زاگرس، ناحیه خوزستان          1

 ( منطقه شهری تهران، جلگه های کناره دریای خزر2

 ( جلگه های کناره دریای خزر، کوهپایه های البرز و زاگرس      3

 شهری تهران، ناحیه خوزستان( منطقه 4

 

 کدام یک از اقدامات زیر در پارک های ملی ممنوع نیست؟ 26

 ( بوته کنی4( شکار            3( چرای دام ها            2( گردش مسافران در محل های مخصوص            1
 

 کدام یک جزء وجوه غیر مادی میراث فرهنگی است؟   27

 ( اعتقادات4( کتیبه ها             3( کتاب های قدیمی       2  ( امام زاده ها       1
 

 در زمان فرمانروایی .........................، حکومت اشکانی به امپراتوری قدرتمندی تبدیل شد. 28

 ( کوروش4( مهرداد دوم         3( داریوش اول          2( مهرداد اول         1
 

 دسته از اقوام آریایی بودند؟ اشکانیان جزء کدام 29

 ( خاندان ساسان4( مادها        3( پارت ها          2( پارس ها           1
 

 و آخرین پادشاه ساسانی به ترتیب چه نام داشتند؟ گذار سلسله هخامنشی بنیان 30

 ( داریوش اول، یزدگرد سوم       2( هخامنش، یزدگرد سوم           1

 ( کوروش، یزدگرد سوم4شاپور اول                ( کوروش، 3

 

 کدام یک از عبارت های زیر صحیح نیست؟ 31

 در ایران باستان، مالیات سرانه فقط از عامه مردم وصول می شد.( 1

 ( در ایران باستان، بخش زیادی از درآمدهای حکومتی صرف جنگ با دشمنان می شد.2

 ایالت تقسیم کرد. 23بهتر به ( داریوش، کشور را برای اداره 3

 ( در زمان هخامنشیان، برای اولین بار به فرمان کوروش سکه ای زرین به نام دریک یا زریک ضرب شد.4

 

...................  خط  ساساانیان  بود و در دوره هاای اشاکانیان و    ........................... انیدر دوره هخامنشایرانیان  زبان 32

 رایج بود.

 پارسی میانه، میخی         ( 2  ( پارسی باستان، پهلوی               1

 ( فارسی دری، پهلوی4( پارسی باستان، میخی                 3

 

 3از 3صفحه ی 

hamyar.in همیار



 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 نادرست:درست یا  الف

 ( نادرست6( درست            5درست             ( 4درست             نا( 3( درست            2( نادرست                  1 

 جای خالی ها: ب

 
           مشهد (10               داخلی (9             مصرف کننده (8            بیمه گر (7

 ساسانیان( 14                    اشکانیان یا پارتیان (13                      بین النهرین (12              ایالم (11

 کاملپاسخ  ج

15 

گیرنید و بیه درییای خیزر      های البرز و ارتفاعات شمالی کشور سرچشمه میی  . حوضه آبریز دریای خزر: رودهای پرآبی که اغلب از کوه1

 ریزند. می

عمان: رودهایی که از کوه های زاگرس و یا کوه های پراکنده داخلی سرچشیمه میی گیرنید و بیه     . حوضه آبریز خلیج فارس و دریای 2

 خلیج فارس و دریای عمان می ریزند.

. حوضه آبریز داخلی: رودهایی که به دریاچه ها و باتالق های داخلی یا زمین های اطراف خود نفیو  میی کننید و مالمیوق موایت ییا       3

 فصلی هستند.

16 

استراحت و تفریح با پدیده های طبیالی و مکان هیای میبهبیت تیاریوی و فرهنآیی آشینا میی       ر ب عالوه فراد به سفر می روند. واتی ا1

 شوند و چیزهای زیادی یاد می گیرند.

 . در آن ناحیه شغل های موتلفی ایجاد می شود.2

 . درآمد مردم آنجا بیشتر می شود و....3

 ت شهرسازیت هنر و ....یمالمار تاوانین و مقرراتت عقاید مبهبیویژگی های تمدن: خطت حکومتت  17

18 

ت فردی به نام دهیوک زندگی می کرد که به خوش رفتاری و عیدالت مشیهور بیود. سیرانجام اباییل میاد تصیمی         ددر یکی از ابایل ما

اله ای ساخت و آنجا را به پایتوتی خود انتواب گرفتند او را به عنوان فرمانروا انتواب کنند. دهیوک بر فراز تپه ای در شهر هآمتانه ال

 کرد. مادها ک  ک  ادرتمند شدند و حکومتی مقتدر به دست مادها پایه گباری شد.

19 
 طبقه بزرگان و اشراف شامل: شاه و شاهزادگانت موبدان زرتشتیت دبیران و فرماندهان نظامی  

 طبقه عامه شامل بازرگانان و پیشه وران و کشاورزان و دامداران می شد.  

 تالریف کنید. د

20 
سازمان حفاظت محیط زیستت برخی از مناطق کشور را که در آنجا حفظ و تکثیر نسل جانوران و یا گیاهان خاصیی اهمییت داردت بیه    

 عنوان منطقه حفاظت شده اعالم می کند.

 در یک جا زندگی می کنند به مساحت آنجات تراک  جمالیت آن مکان می گویند.تراک  جمالیت: به نسبت افرادی که  21

22 

یکی از ابتکارات بزرگ داریوش هوامنشی این بود که عالوه بر سپاه مالمولیت یک سپاه جاویدان ه  تشکیل داده بود. تالداد افیراد ایین   

سپاه جاویدان یا همیشآی می گفتندت چون هرگاه یکی از افراد از  سپاه ده هزار نفر بود که به گروه های ده نفره تقسی  می شد. به این

 بین می رفت یک فرد دیآر که  خیره بود جای او را می گرفت و تالداد آنها کاسته نمی شد.

 کرد. عبور میو بوشی از این جاده ه  از خاک ایران  کرد شرقت به اروپا در غرب متصل میجاده ابریش  راهی بود که چین و هند را در  23

 سواقت تستی )چهار گزینه ای(: ز

 
                                                   1.  گزینه26                                   3. گزینه25                                   بیمه گبار :2. گزینه24

 : پارت ها2. گزینه 29          : مهرداد دوم         3 . گزینه28                                  : اعتقادات 4. گزینه 27

 : پارسی باستانت پهلوی1. گزینه 32                                  4. گزینه 31                  : کوروشت یزدگرد سوم  4. گزینه30

 امضاء:   فاطمه حمیدی نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره 20جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 سرای دانش واحد رسالت دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 1400-1401سال تحصیلي  سؤاالت پایان ترم نوبت اول کلید

 هفتم مطالعات اجتماعينام درس: 

 فاطمه حمیدینام دبیر: 

 17/03/1400تاریخ امتحان: 

 /عصرصبح 10:00 ساعت امتحان:

 دایقه 60مدت امتحان: 

hamyar.in همیار


