محل مهر یا امضاء مدیر

جمهوری اسالمی ایران
اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران
اداره آموزش و پرورش منطقه  4تهران

ش صندلی ( ش داوطلب):
نام و نام خانوادگی:
سئوال امتحان درس :اجتماعی

نام واحد آموزشی :دبیرستان غیردولتی دخترانه روشنگران (دوره اول)
پایه :هفتم
نوبت امتحانی :نوبت دوم
سال تحصیلی95-96 :
نام دبیر /دبیران :خانم علوی

ردیف

1

سئوال
ساعت امتحان:
وقت امتحان 70 :دقیقه
تاریخ امتحان:
تعداد برگ سئوال:

بارم
بارم

سواالت

جمالت زیر را با عالمت های ص و غ مشخص نمایید و کلمات غلط را به صورت درست بنویسید؟

1

الف) همه حق دارند که در کوچه و خیابان امنیت داشته باشند.
ب) من نباید برای آباد کردن محیط زندگی ام تالش کنم.
ج) عدم رعایت قانون و مقررات موجب پایمال شدن حقوق افراد می شود.
د) نمایندگان مجلس شورای اسالمی منتخب رهبر هستند.
2

1

گزینه صحیح را به این صورت نشان دهید؟
 )1در زمان وقوع حوادث طبیعی و جنگ ها کدام موسسه به مردم کمک می کند؟
الف) جمعیت هالل احمر

ب) بیمه

ج) نیروی انتظامی

 )2برای جبران زیان های مالی و جانی کدام یک از موارد زیر بوجود آمده؟
الف) بانک

ج) بیمه

ب) بیمارستان

 )3کدام یک از موارد زیر نقش بسیار مهمی در تولید دارد؟
الف) منابع طبیعی

ج) نیروی انسانی

ب) سرمایه

 )4مصرف ،یعنی استفاده از کاال و خدمات به منظور ----------؟
الف) تجمل گرایی
3

ب) رفع نیاز

ج) چشم و هم چشمی

در جاهای خالی جمالت زیر کلمات مناسب بنویسید؟

1

الف) از عکسهای هوایی برای تهیه  -----------------استفاده می شود.
ب) برای اداره بهتر کشور آن را به بخش هایی تقسیم کرده اند که به هر یک  --------------می گویند.
ج) به منطقه بزرگی که در آن مجموعه ای از گیاهان و جانوران خاص زندگی می کنند  -----------می گویند.
د) یکی از مشاغل مهم در سازمان حفاظت از محیط زیست  --------------است.
4

پاسخ کوتاه دهید.
الف) اگر میزان زاد و ولد کمتر از مرگ و میر باشد ،این رشد را چه می نامند؟
ب) اغلب رودهای دائمی و پر آب ایران از کدام کوه ها سرچشمه می گیرند؟
ج) به کسانی که برای دیدن یا مطالعه مکان های تاریخی و طبیعی به سفر می روند چه می گویند؟

4

دنباله سئوال امتحان درس :اجتماعی

پایه :هفتم

ردیف

4

سواالت

تاریخ امتحان:

بارم
بارم

د) مهم ترین قطب زیارتی کشور ایران کدام شهر است؟
ر) کسی که آثار موجود در خاک را بیرون می آورد و مطالعه می کند چه نام دارد؟
ز) انجام کدام کار موجب یکجا نشینی انسان ها شد؟
ه) حدود  4هزار سال پیش کدام اقوام از شمال دریای خزر وارد ایران شدند؟
ی) شاهان ایران باستان خود را برگزیده و نماینده چه کسی می دانستند؟

5

دو مورد از وظایف پدر را در دوران ساسانیان نام ببرید؟

0/5

الف-
ب-
6

دو جاده مهم باستانی را در ایران نام ببرید؟

0/5

الف-
ب-
الف -پیامبر باستانی ایرانیان چه نام داشت؟

0/25

7

ب) این پیامبر برای یاری اهورامزدا چه سفارشی به پیروان خود کرد؟

0/75

8

در دوره هخامنشیان ،ایرانیان از کدام خط و زبان استفاده می کردند؟

0/5

9

تراکم جمعیت را تعریف کنید و فرمول آن را بنویسید؟ (پاسخ کامل دهید)

1

10

دو راه برای مصرف درست آب بنویسید؟ (پاسخ کامل دهید)

1

11

نقشه ها در گردشگری چه کمک هایی به ما می کنند؟ (پاسخ کامل دهید)

1

دنباله سئوال امتحان درس :اجتماعی

پایه :هفتم

ردیف

سواالت

12

طبیعت گردی چیست؟ و در چه مکان هایی انجام می شود؟ (پاسخ کامل دهید)

13

الف -موزه ها جزیی از کدام سازمان هستند؟

تاریخ امتحان:

بارم
بارم

1

0/75

ب -دو کار مهم موزه ها را بنویسید؟
14

0/75

الف -مهم ترین اثر به جا مانده از تمدن ایالم چه نام دارد؟
ب -آنها برروی لوح های گلی چه مطالبی می نوشتند؟
ج) کدام خدایان را پرستش می کردند؟

15

1

الف -بنیانگذار سلسله هخامنشیان که بود؟
ب) دو کشور را که او تصرف کرد نام ببرید؟
ج) او با مردم سرزمین هایی که فتح کرده بود چگونه رفتار می کرد؟

1

16

به چه دلیلی حکومت های ایران باستان سپاه و نیروهای مجهز و نیرومند بوجود آورده بودند؟

17

سه نکته از زندگی کشاورزان در دوران ساسانیان را بنویسید؟

0/75

18

الف) برای اولین بار به فرمان کدام پادشاه سکه ضرب شد؟

0/75

ب) نام سکه چه بود؟
ج) در ایران باستان منبع اصلی درآمد حکومت چه بود؟
19

در شاهنامه فردوسی جشن نوروز را به چه زمانی نسبت می دهند؟

20

ایرانیان باستان در ارتباط با علم نجوم چه پیشرفت هایی کرده بودند توضیح دهید؟

موفق باشید

0/5
1

جمع کل

