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تاریخ امتحان:

89/3/

تعداد صفحه2 :صفحه

بارم امتحان 25 :نمره

بارم

صحیح یا غلط بودن عبار تهای زیر را مشخص کنید.

ص

غ

-2هال ل احمر در مواقع عادی به حفظ محیط زیست می پردازد.

ص
ص

3منطقه شهری تهران پرتراکم ترین ناحیه کشور است.

0/5
0/5

غ
غ

0/5

گزینه صحیح را انتخاب کنید.
-1کدام یک از بازی های زیر را ایرانیا ن ابداع نمودند؟
ب) پرتاب سنگ 
الف) سوار کاری 

ج) تیر اندازی 

-2کدام مورد موجب یکجانشینی انسان ها شد؟
ب -اختراع خط 
الف -رونق صنعت 

ج-رونق کشاورزی 

-3در ایران باستان مهم ترین منبع درآمد حکومت چه بود؟
ب ) صادرات ابریشم 
الف) غنایم جنگی 
-4کدام یک از رود های زیر قابل کشتیرانی است؟
ب) اترک 
الف) سفید رود

ج ) مالیات 

د) چوگان بازی
د -دامداری 
د) تجارت 

0/5

0/5
0/5
0/5

ج) زاینده رود 

د) کارون 

کامل کنید.
 -1خاک الیه نازکی از پوسته زمین است که از خرد شدن ...سنگ ها.........پدید آمده است.
-2دانش اموزان مشهدی با هدیه دادن لوازم التحریر با دانش اموزان سیل زده خوزستان ....همیاری ..........کردند.

د

الف

نمره:

سواالت
 .1در زمان ساسانیان شهر های زیادی ساخته شد.

ج

مدت امتحان 05 :دقیقه

تعداد سوال22:

ردیف

ب

کالس:

نام دبیر :خا نم قا ضی

خرداد ماه

الف

پایه:هفتم

0/5
0/5

پاسخ دهید.
 -1مهم ترین قطب زیارتی کشور را نام ببرید مشهد مقدس

0/5

-2در ایران باستان غذای اصلی مردم چه بود؟ غالت (گندم و جو)

0/5

 -3به کسی که در مورد رویداد های گذشته زندگی مردم مطالعه و تحقیق می کند چه می گویند؟ مورخ

0/5

-4یک مسجد که اهمیت مذهبی  ،معماری و تاریخی دارد را نام ببرید گوهر شاد  -امام  -شسخ لطف هللا

0/5

 -5یک مورد تفاوت منطقه حفاظت شده را با پارک ملی بنویسید؟
در بخشی از پارک ملی مسافران می توانند استراحت و گردش کنند

0/5

 -6پیامبر هر سرزمین را نام ببرید؟
فلسطین ........عیسی (ع)............

0/5
مصر....موسی(..ع)........

 -7رودهایی که از کوه های البرزو ارتفاعات شمالی سر چشمه می گیرد به کجا می ریزد؟ دریای خرز

0/5

 -8در دوره هخامنشیان نامه های اداری با چه خطی نوشته می شد؟ خط میخی

0/5

 -9مردم چه کشورهایی از طرح لباسهای ایرانی تقلید و الگو برداری می کردند؟ یونان و روم

0/5

-10مهم ترین دالیل حفاظت از زیستگاه ها را نام ببرید؟2مورد
حق حیات-محلی برای استراحت و اوقات فراغت-سپاسگذاری ا ز نعمت های خداوند-فواید گیاهان و جانوران

1

 -11کدام موسسات اجتماعی در هنگام حوادث به ما کمک می کنند؟  2مورد
هالل احمر ،آتش نشانی،اورژانس ،نیروی انتطامی

1

 -12برای پیدا کردن مکانهای زیر از کدام نوع نقشه استفاده می کنیم؟
نمازخانه ......نقشه راه ها ........
جاده اصلی مشهد -فریمان ........نقشه راه ها ......

1

-13ابرانیان باستان در کدام رشته های هنری مهارت داشتند؟

1

پارچه بافی  ،سفالگری ،چرم سازی ،قالی بافی ،زرگری ،موسیقی ،نقاشی

 – 14در چه مواقعی حکومت ساسانیان مالیات مردم را می بخشید؟

1

خشکسالی  ،جلوگیری از شورش مردم
-11مشخص کنید هر مورد مربوط به کدام طبقه می شد؟(اشراف ،عامه مردم)

1

پرداخت مالیات سرانه.......عامه مردم........
شرکت در جنگ به عنوان سواره نظام ...اشراف ......
 -11مریم دانش اموز پایه هفتم است .وظیفه دادن داروهای پدر بزرگ که 67سال داردرا به عهده گرفته وبه خوبی
انجام می دهد گروه سنی هر کدام را مشخص کنید؟
پدر بزرگ........سالمند....................
مریم..........نوجوان..............

1

 -17دا نشجویان کدام رشته ها برای تحقیقات دانشگاهی خود از موزه ها استفاده می کنند؟
معماری ،هنر،تاریخ

1

- -18نوع گردشگری رامشخص کنید(.مذهبی ،تاریخی ،طبیعی)

1

بازدید از حمام وکیل .....تاریخی........

غار علی صدرهمدان ....طبیعی.............

19مشخص کنید هر مورد مربوط به کدام تمدن است؟
معبد چغارزنبیل
چشم مصنوعی  .......شهر سوخته ........

1
.......ایالم.......

1
-20هریک از افراد زیر در کدام سازمان کار می کنند؟( .هر مورد 0/1نمره)
راهنما موزه ......میراث فرهنگی.......
محیط بان.......محیط زیست.......
دخترم ،سیل زدگان منتظر یاری سبز تو هستند.

