جمهوری اسالمی ایران

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

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

مقطع و رشته :هفتم
نام پدر........................................... :
شماره داوطلب............................... :
تعداد صفحه سؤال 2 :صفحه

نام درس :مطالعات اجتماعی

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  12تهران
دبیرستان غیردولتی پسرانه سرای دانش واحد حافظ
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:

نام دبیر :رضا قاسمی

تاریخ امتحان1398/03 / 18 :
ساعت امتحان 08 : 30 :صبح /عصر
مدت امتحان  90 :دقیقه

ردیف

محل مهر و امضاء مدیر

1

بارم

سؤاالت

3/5

جای خالی را در جمالت زیر با کلمات مناسب تکمیل کنید.
الف) تمدن جیرفت در نزدیکی رود ..............................قرار دارد.
ب) شورای نگهبان مرکب از  11نفر است که  6نفر فقیه آن از سوی ....................جمهوری اسالمی انتخاب میشوند.
ج) هرگاه مقررات به وسیله یک نهاد دارای صالحیت مثل مجلس تصویب شود ،نام  ........................به خود میگیرد.
د) حکومت  ،.............................نخستین حکومت آریایی در ایران بود.
هـ) شهرنشینان باید هرسال مبلغی به عنوان  .................................به شهرداری بپردازند.
و) رشته کوه زاگرس در غرب ایران کشیده شده است و جهت آن  ........................به  ............................است.

1

1

به سواالت چهار گزینهای زیر پاسخ دهید.
الف) مهمترین قطب زیارتی کشورکدام شهر است؟
 )1مشهد

 )3شیراز

 )1اصفهان

 )4قم

ب) یکی از مهمترین عواملی که موجب گوناگونی یا تنوع زیستگاهها در کشور ما شده چیست؟
 )1تنوع آب و هوایی
3

 )1طول جغرافیایی

 )3بارش فراوان

گزینههای صحیح و غلط در دو سوال زیر کدامند؟

 )4خاک حاصلخیز
1

الف) کدام یک از گزینههای زیر در مورد هخامنشیان صحیح نمیباشد؟
 )1هخامنشیان گروه دیگری از آریاییها بودند.
 )1رئیس یکی از قبایل مهم پارس ،فردی به نام هخامنش بود.
 )3کوروش بنیانگذار سلسله هخامنشیان از نوادگان هخامنش بود.
 )4هخامنشیان از نوادگان ساسانیان بودند.
ب) کدام گزینه درباره سلوکیان صحیح است؟
 )1یکی از چهار از حکومتهای آریایی در ایران بودند.
 )1سلوکوس اول سلسله سلوکیان را تأسیس کرد .
 )3سلوکیان توسط ساسانیان و رومیان از بین رفتند.
 )4سلوکیان از دشمنان اسکندر مقدونی بودند.
به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید.

4

روستاهای کشور ما توسط کدام نهاد اداره میشوند؟

5

ایرانیان باستان پیش از ظهور زرتشت چه اعتقاداتی داشتند؟

1

6

دو حوزه آبریز رودها در ایران را بنویسید.

1
صفحهی  1از 2

0 /5

ردیف

بارم

سؤاالت

1

7

پرجمعیتترین و پرتراکمترین ناحیه کشور ما کدام منطقه است؟

8

مهمترین سازمانی که مسئولیت حفاظت و نگهداری از میراث فرهنگی کشور را به عهده دارد ،کدام ارگان است؟

0 /5

به سؤاالت زیر پاسخ تشریحی دهید.
9

دو مورد از اختالفات طبقاتی دوره ساسانی را ذکر کنید.

1

10

چهار مورد از ویژگیهای تمدن را فقط نام ببرید.

1

11

تراکم جمعیت را تعریف کنید.

1

11

دو مورد از علل به وجود آمدن قوانین و مقررات را بنویسید.

1

13

شش نمونه از فعالیتهای صنعتی در دوره ساسانی را نام ببرید.

14

تغذیه و آداب غذا خوردن مردم ایران باستان چگونه بود؟

1

15

نقشهها در گردشگری چه کمکی به ما میکنند؟

1

16

دو مورد از مهمترین اشیای موجود درموزه آستان قدس رضوی را بنویسید.

1/5

17

مهمترین بناها و آثار معماری دوران ایران باستان در کدام شهرها ساخته شدهاند؟(شش مورد)

1/5

1/5

صفحه ی  2از2

جمع بارم  20 :نمره

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام درس:مطالعات اجتماعی

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  12تهران

نام دبير:رضا قاسمی

دبیرستان غیر دولتی پسرانه سرای دانش واحد حافظ

کليد

تاریخ امتحان1398/03 / 13 :

سؤاالت پایان ترم نوبت دوم سال تحصيلی 97-98

ساعت امتحان 08:30 :صبح /عصر
مدت امتحان 90 :دقیقه

راهنمای تصحیح

ردیف

1

محل مهر یا امضاء مدیر

الف) هلیل رود
ب) رهبر
ج) قانون
د) مادها
هـ) عوارض نوسازی
و) شمال غربی و جنوب شرقی.

1

الف) 1

ب) 1

3

الف) 4

ب) 1

4

شورای اسالمی روستا

5

در ایران باستان ،تعلیمات مذهبی نقش و تأثیر زیادی در زندگی فردی و اجتماعی داشت .اقوام آریایی برخی از عناصر
خلقت مانند آب ،آتش ،خاک و باد را مقدس میشمردند و برای آنها ایزدانی قائل بودند.

6

حوضه آبریز دریای خزر  :رودهای پرآبی که اغلب ،از کوههای البرز و ارتفاعات شمالی کشور سرچشمه میگیرند و به
دریای خزر میریزند.
حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان :رودهایی که از کوههای زاگرس یا کوههای پراکنده داخلی سرچشمه میگیرند
وبه خلیج فارس و دریای عمان میریزند.
حوضه آبریز داخلی :رودهایی که به دریاچه ها و باتالق های داخلی یا زمینهای اطراف خود نفوذ میکنند و معموال
موقت یا فصلی هستند.

7

منطقه شهری تهران.

8

سازمان میراث فرهنگی

9

در این جامعه ،اشراف و بزرگان ازحقوق و امتیازات زیادی برخوردار بودند .آنها زمینها و ثروت های فراوان داشتند اما از
پرداختن مالیات معاف بودند .از حق تحصیل و آموزش برخوردار بودند و خود را صاحب جان و مال مردم میدانستند.
کشاورزان با آنکه اکثریت ج امعه را تشکیل میدادند و فعالیت اقتصادی مهم بر دوش آنها بود ،از بسیاری از حقوق
اجتماعی محروم بودند.

10

خط -حکومت -قوانین و مقررات و عقاید مذهبی.

11

در بعضی مکانها جمعیت کمتر و در برخی جاها جمعیت بیشتری زندگی میکنند .به نسبت افرادی که در یک جا زندگی
میکنند به مساحت آنجا ،تراکم جمعیت آن مکان میگویند.

11

حفظ حقوق افراد و برقراری نظم و امنیت.

13

ساختن اسباب و اثاثیه منزل ،شمشیر ،ابزارهای کشاورزی و ابزارهای جنگی مانند بازوبند و زره و نظایر آنها نیز از
مشاغل آن دوره بود .ایرانیان در پیشه نجاری ،آهنگری و شیشه گری نیز پیشرفت کرده بودند.

14

ا غلب ایرانیان باستان،کشاورز و دامدار بودند .درآن دوره ،غذای اصلی مردم ،غالت مخصوصا گندم و جو بود که آنها را
آرد می کردند و با آن ،نان و انواع شیرینیها را می پختند .عالوه بر نان ،از انواع گوشت حیوانات اهلی ،گوشت پرندگان
شکاری ،تخم پرندگان ،شیربز و میوه ها و سبزیجات و شربت ها برای تغذیه استفاده میشد.

15

نقشه ها به ما کمک میکنند تامکان های جدید را بهتر پیدا کنیم و سریعتر خود را به آنجا برسانیم .بدون نقشه ممکن
است مسیرها را اشتباه کنیم یا زمان زیادی برای پیدا کردن یک مکان صرف کنیم.

16

از مهمترین اشیای موجود در این موزه میتوان به قرآنهای نفیس که با خط مبارک ائمه اطهار بر روی پوست آهو نوشته
شده ،اولین سنگ مرقد مطهر امامرضا علیه ّالسالم و سکّهها و کتیبههای نفیس اشاره کرد.

17

تخت جمشید،هگمتانه ،پاسارگاد ،تخت سلیمان ،طاق بستان و طاق کسری.

جمع بارم 20:نمره

نام و نام خانوادگی مصحح  :رضا قاسمی

امضاء:

