جمهوری اسالمی ایران

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

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

مقطع و رشته :هفتم
شماره داوطلب............................... :

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  11تهران

تاریخ امتحان1398/03 /18 :

دبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد انقالب

ساعت امتحان 8 : 00:صبح

تعداد صفحه سؤال 3 :صفحه

آزمون پایان ترم نوبت دوم سال تحصيلی 1397 -98

نمره تجدید نظر به عدد:

نمره به حروف:

نمره به عدد:

نمره به حروف:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

ردیف

نام دبیر :خانم دربندی

مدت امتحان 90 :دقیقه

محل مهر و امضاء مدیر
بارم

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

نام درس :مطالعات

سؤاالت
زیستگاه را تعریف کنید.

1

1

2

مسئول اجرای قوانین و مقررات محیط زیست در یک منطقه چه کسی است؟

0/5

در هر کدام از جمله های زیر یک عبارت نادرست است آن را اصالح کنید.
3

الف) در ناحیه گرم و شرجی سواحل جنوب ،درختان تاغ و گز و بوته های خاردار قادر به رشد و نمو هستند.

1

ب) قوه قضاییه تهیه و تصویب قوانین عادی کشور را در چهارچوب قانون اساسی بر عهده دارد.
4

شش نفر فقیه شورای نگهبان از طرف چه کسی انتخاب می شوند؟

0/5

ناحیه معتدل و مرطوب خزری و ناحیه معتدل و نیمه خشک کوهستانی را از نظر بارندگی با هم مقایسه کنید.

1

5

6

دو منطقه حفاظت شده در کشور ایران را نام ببرید.

1

به طور متوسط در هربار باز بودن شیرآب در هر دقیقه  20لیتر آب مصرف می شود:
الف) اگر مسواک زدن شما با شیر باز  2دقیقه طول بکشد چه مقدار آب مصرف می شود؟
7

ب) راه حلی برای صرفه جویی آب در هنگام مسواک زدن دارید؟

1

در جمله زیر یک عبارت نادرست به کار رفته است .آن را تصحیح کنید.
8

الف) کوهپایه های البرز و زاگرس به دلیل داشتن منابع نفت و گاز جمعیت زیادی را به خود جذب کرده اند.

0/5

یکی از بنادر مهم و مراکز گردشگری در سواحل دریای عمان را نام ببرید.
9

0/5

گردشگری را تعریف کنید و دو مورد از اهمیت گردشگری را بنویسید.

1/5

10

اهمیت موزه را بنویسید.

1

11

تمدن جیرفت در کجا به وجود آمد؟

1

12

من کیستم؟
13

الف) در زمان فرمانروایی من حکومت اشکانی به امپراطوری قدرتمندی تبدیل شد:

1

ب) یکی از نوادگان هخامنش هستم که سلسله هخامنشیان را بنیاین گذاشتم:
14

15

16

17

آریایی ها از چه مناطقی به سرزمین ایران مهاجرت کردند؟

اسکندر چگونه توانست ایران را فتح کند؟

سکه "زرین" و "دریک" برای اولین بار به فرمان چه کسی ضرب شد؟

مهمترین پیشه و وسیله معیشت در ایران باستان چه بود؟

پایتخت هخامنشیان را نام ببرید؟
18

19

20

دو مورد از امتیازات اشراف و بزرگان در دوره ساسانیان را بنویسید.

چهار مورد از ویژگی های تمدن ها را نام ببرید؟

0/5

0/5

0/5

0/5

1

1

1

مبدا تاریخ های زیر چیست؟

21

22

23

24

الف) تاریخ مسلمانان.............................:

ب) تاریخ میالدی..................................... :

دین زرتشتی در دوره کدام سلسله دین رسمی کشور اعالم شده است ؟

کدام ورزش از ابداع ایرانیان باستان است؟

فردوسی در شاهنامه خود جشن نورورز را به تاج گذاری کدام پادشاه نسبت می دهد؟

1

0/5

0/5

0/5

ایرانیان دوره هخامنشیان از کدام خط و زبان استفاده می کردند؟
25

1

جمع بارم  20 :نمره

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام درس :مطالعات هفتم

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  11تهران

نام دبير :خانم دربندی

دبیرستان غیر دولتی دخترانه سرای دانش واحد انقالب

کليد

تاریخ امتحان1398/03 / 18 :

سؤاالت پایان ترم نوبت دوم سال تحصيلی 97-98

ساعت امتحان 8:00 :صبح
مدت امتحان 90 :دقیقه

راهنمای تصحیح

ردیف

محل مهر یا امضاء مدیر

1

به منطقه بزرگی که در آن مجموعه ای از گیاهان و جانوران خاص زندگی میکنند.

2

محیط بان

3

الف) گرم و خشک داخلی

4

رهبر

5

ناحیه معتدل و مرطوب در تمام ماه های سال بارندگی دارد ولی ناحیه معتدل و نیمه خشک  9ماه از سال باران دارد و مابقی
سال خشک است.

6

جنگل حرا در آب های خلیج فارس – دشت ارژن در فارس – اشترانکوه در لرستان

ب) قوه مقننه

7

الف)  20لیتر

8

خوزستان

9

چابهار

10

ترک کردن کار و محل زندگی به طور موقت  /درامدزایی و اشتغال زایی – استراحت و تفریح – آشنایی با اداب و رسوم

11

عالوه بر نگهداری و به نمایش گذاشتن آنها برای مطالعه و تحقیق

12

در کرمان کنار رود هلیل رود

13

مهرداد دوم  /کوروش

14

شمال دریای خزر

15

با ضعیف شدن هخامنشیان توانست سپاه خود را قوی کند و به ایران حمله کند و هخامنشیان را شکست دهد.

16

داریوش بزرگ

17

کشاورزی

18

کشاورزی

19

شوش-همدان -تخت جمشید  -بابل

20

زمین و ثروت فراوان داشتند ،معاف از مالیات  ،حق تحصیل و اموزش

21

هجرت پیامبر از مکه به مدینه  /تولد حضرت عیسی

جمع بارم 20:نمره

ب) مسواک زدن با یک لیوان آب

نام و نام خانوادگی مصحح :

امضاء:

راهنمای تصحیح

ردیف

22

ساسانیان

23

چوگان بازی

24

جمشید پادشاه اسطوره ای

25

خط میخی و زبان پارسی باستان

محل مهر یا امضاء مدیر

