باسمه تعالی

نام ونام خانوادگی :
کالس :

دبیرستان آیین روشن منطقه  ( 3دوره اوّل )

7/

سال تحصیلی 95-96 :

شماره داوطلب :

آزمون درس :مطالعات اجتماعی تاریخ امتحان 96/3/16 :

نام دبیر :خانم ایزدی

تعداد صفحات 4 :

مدت امتحان  70 :دقیقه

دعا برای فرج موجب درخشش بیشتر نور معرفت امام زمان (عج) در قلب انسان می شود.

دروس

بارم

 .1تصویر افقی از سطح زمین است که به نسبت مورد نیاز کوچک شده است..................... :

0.5

 .2به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید:

1

الف) به منطقه کوچکی که در آن مجموعه ای از گیاهان و جانوران خاص زندگی می کنند ،منطقه
حفاظت شده می گویند..................... :
درس اول تا دوازدهم

ب) مهم ترین عاملی که موجب شده است برخی از گونه ها برای همیشه از بین بروند یا در معرض خطر
قرار گیرند،چیست؟ .....................
 .3کدام یک از موارد زیر از عوامل الزم برای تولید نیست:

ب) سرمایه o

الف) منابع طبیعی o

0.5

ج) مشاغل مختلف o

د) نیروی انسانی o

 .4کدام یک از موسسات زیر برای جبران زیان های مالی و جانی به وجود آمده است؟

ب) آتش نشانی o

الف) هالل احمر o

ج) نیروی انتظامی o

د) بیمه o

0.5

 .5یک مورد از حقوق مصرف کننده را بنویسید:

0.5

 .6مشخص کنید کدام عامل بر تراکم جمعیت موثر می باشد( :یک مورد اضافی است)

0.5

.1وجود خاک حاصلخیز
الف) خوزستان .....................

 .3وجود منابع نفت و گاز

 .2وجود سازمان های مهم دولتی
ب) تهران .....................

درس سیزدهم و چهاردهم

 .7رشد منفی جمعیت چه مشکالتی را برای کشورها به وجود می آورد؟ (دو مورد)

1

 .8جدول زیر را در رابطه با حوضه های آبریز کامل کنید:

1

نمره با عدد:

مبدا رود

مقصد رود

کوه های زاگرس و کوه های پراکنده داخلی

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

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

حوضه آبریز دریای خزر

نمره با حروف:

نام مصحح:

امضاء مصحح:

دروس

صفحه 2 :

آزمون  :مطالعات اجتماعی

پایه  :هفتم

ترم دوم

0.5

 .9در کشور ما کدام سازمان« ،حفاظت از خاک» را بر عهده دارد؟

الف) شهرداری ها o
ج) استانداری ها o

بارم

ب) محیط زیست o

د) جنگلها ،مراتع و آبخیزداری o

 .11گردشگر کیست؟

1

درس پانزدهم و شانزدهم

 .11طبیعت گردان و گردشگران کدامیک از آثار زیر را «میراث جهانی» و کدامیک را «میراث

0.5

زیستی جهانی» میدانند؟
الف) کاخ ها و کاروانسراها.................... :

ب)غارها و کوهها.................. :

 .12من چیستم؟

1

الف) یکی از بنادر مهم برای گردشگران در سواحل دریای عمان هستم..................... :
ب) مهمترین قطب زیارتی کشور ایران هستم..................... :

 .13در همه کشورها برای حفظ و نگهداری آثار تاریخی با ارزش و میراث فرهنگی ،مکان هایی به

0.25

نام  .....................وجود دارد.
 .14دو مورد از ویژگی های تمدن را بنویسید.

1

درس هفدهم و هجدهم

 .15مورخ کیست؟

1

 .16هریک از تمدن های زیر در کدام منطقه ایران به وجود آمده است؟
الف

o
 oتمدن جیرفت
 oتمدن شهر سوخته
تمدن ایالم

ب
 .1زابل
 .2خوزستان
 .3کرمان

0.75

دروس

صفحه 3 :

آزمون  :مطالعات اجتماعی

پایه  :هفتم

ترم دوم

 .71مخارج سنگین دربار  ،از گرفتن  .....................از مردم تامین می شد.

0.5

 .71چرا مردم ایران سلوکیان را نمی پذیرفتند و با آنان مخالفت می کردند؟
 .71کدام یک ازحکومت های ایران باستان را می توان به عنوان نخستین امپراتوری جهان یاد
کرد؟

الف) اشکانیان o

ب) ساسانیان o

ج) سلوکیان o

نوز

درس نوزدهم و بیستم

ب) تشکیل سپاه جاودان o
د) تشکیل مجلس شاهی o

 .07هریک از افراد زیر موسس چه سلسله ای بودند؟

 .2کوروش
 .3دیا اُکو
 .4سلوکوس

0.5

0.5

1

الف
 .1اردشیر بابکان

0.5

د) هخامنشیان o

 .02کدام گزینه در مورد داریوش درست نمی باشد؟

الف) تقسیم کشور به  23ایالت o
ج) تعیین شهربان o

بارم

ب

o
 oهخامنشیان
 oسلوکیان
 oساسانیان
مادها

 .00در ایران باستان  .....................هسته اولیه جامعه را تشکیل می داد.

0.5

 .02فرمانروایان کدام سلسله شهرهای بیشتری بنا کردند؟

0.5

درس بیست و یکم و بیست و دوم

الف) مادها o

ب) اشکانیان o

ج) سلوکیان o

د) ساسانیان o
0.5

« .02جاده شاهی» و سکه «دریک» از ابتکارات کدام پادشاه بود؟

الف) داریوش اول o

ب) کوروش کبیر o

ج) اردشیر بابکان o

د) مهرداد دوم o

 .02بطور کلی جامعه ساسانیان به دو طبقه تقسیم می شد ،آنها را نام ببرید.

1

دروس

آزمون  :مطالعات اجتماعی

صفحه 4 :

پایه  :هفتم

ترم دوم

 .02هریک از کلمات زیر با کدام مفهوم مربوط می شود؟

بارم

1.5

میخی  -دری  -پهلوی – زرتشت – چوگان  -آریایی
 .1در دوره اشکانیان و ساسانیان این خط رایج بود.
 .2در دوره اسالمی زبان فارسی .....................رواج یافت.
 .3ایرانیان باستان این خط را از اقوام بین النهرین اقتباس کردند.
 .4پژوهشگران معتقند این بازی را ایرانیان ابداع کردند.
 .5پیامبر ایران باستان که قبل از مادها می زیست.
 .6هنگام استقرار اقوام  .....................در سرزمین ایران  ،زبان فارسی ،زبان گفتاری و نوشتاری مردم بود.
 .01در دوره ساسانیان شاپور ساسانی در شهر( .....................خوزستان کنونی) مدرسه های

0.5

درس بیست و سوم و بیست و چهارم

پزشکی و بیمارستان تاسیس نمود.
 .01هرودوت نوشته است« :ایرانیان باستان به فرزندان خود سه چیز را می آموختند»
دو مورد را بنویسید.

« موفق باشید  -ایزدی»

1

