آموزش و پرورش خراسان رضوی
منطقه تبادکان
دبیرستان دوره اول دخترانه امام رضا علیه السالم -واحد21

خرداد ماه

بنیاد فرهنگی رضوی

تحصیلی-59
بودن59عبارات را مشخص کنید.
الف) صحیح یاسالغلط

نام ونام خانوادگی:

پایه:هفتم

نام درس:مطالعات اجتماعی

کالس:

طراح سوال:خانم تقوایی

نام دبیر:

تاریخ امتحان97/3/22

مدت امتحان40:دقیقه

تعداد سوال29 :

تعداد صفحه2:

بارم امتحان20:

نمره:

1

پرجمعیت ترین وپر تراکم ترین ناحیه کشورما  ،ناحیه معتدل ومرطوب خزری است .ص

2

اغلب رود های دائمی و پرآب ایران از کوههای البرز و زاگرس سرچشمه می گیرند .ص

ب) گزینه صحیح را بازدن عالمت
3

ب) مهرداد دوم

مشخص کنید.
ج) شاپور اول

ب) رئیس درباریا تشریفات

0/5

د) داریوش کبیر
ج) منشیان ودبیران

د) ماموران مخفی شاه

0/5

در دوران باستان چه کسانی از اختالف طبقاتی حمایت می کردند؟
الف) فرماندهان نظامی

6

0/5

در دوران باستان مسئول رسیدگی ونظارت بر کار هنرمندان،صنعتگران داخل کاخ کدام مقام بود؟
الف)وزیر بزرگ

5

غ

در زمان ...................حکومت اشکانی به یک امپراطوری قدرتمند تبدیل شد .
الف)کوروش

4

غ

بارم
0/5

ب) بازرگانان

ج) دبیران

د) موبدان زرتشتی

0/5

مهمترین پیشه و وسیله معیشت در دوره ایران باستان چه بود ؟
الف) مالیات

ب) کشاورزی

ج) تجارت

د) دامپروری

0/5

ج) جاهای خالی را با عبارات صحیح کامل کنید.
7

کسی که کاالها و خدمات را به منظور رفع نیاز های خود می خرد ................نام دارد.

0/ 5

8

گردشگری نقش مهمی در افزایش .........مردم یک منطقه دارد.

0/5

9

مورخان درکار خود از دانش ..........استفاده می کنند.

0/5

10

برخی مورخان معتقدند که حدود چهارهزار سال پیش مردمانی کوچ نشین که خود را..............می نامیدندوارد ایران شدند.

0/5

11

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

0/5

د) به سواالت زیر پاسخ کوتاه بدهید.
 12امروزه برای مبادله ،عالوه بر پول کاغذی از کدام شیوه های خرید استفاده می شود؟یک مورد

0/5

 13مهمترین قطب زیارتی کشور ایران کجاست؟

0/5

 14یکی از نقشه هایی که باید در هنگام سفر به همراه داشته باشیم کدام است؟

0/5

 15مهمترین اثر به جای مانده از تمدن ایالم چیست؟

0/5

0/5

 16طبق گفته هرودوت ایرانیان به فرزندان خود چه چیزهایی را می آموختند؟ (2مورد)
 17آخرین سلسله قبل از اسالم در ایران چه نام داشت؟

0/5
 18در دوران باستان ،روغن زیتون و ادویه از کدام کشورها به ایران وارد می شد .زیتون:

ادویه:

0/5
 19کتیبه های به جامانده از دوره هخامنشیان به کدام خط و زبان نوشته شده است؟

خط :

1

 .........................زبان................................. :

ه) به سواالت زیر پاسخ کامل دهید.
1

 20دومورد ازمهم ترین خدمات شهرداری رانام ببرید............................... -1 .
...................................-2
 21چرا زباله هاحیات زیستگاهها را تهدید می کنن د؟

1
 22وقتی رشد جمعیت منفی شود،کشور با چه مشکالتی مواجه خواهدشد؟ (2مورد)

23

1
1

دونمونه ای ازقوانین پارکهای ملی راتوضیح دهید؟

 24چه عواملی موجب از بین رفتن خاک می شود؟ (2مورد)

25

1

1

دو مورد از نقش موزه ها را توضیح دهید؟

 26چراحکومت های ایران باستان ،برای دفاع از مرزهای ایران ،سپاه ونیروی نظامی بزرگی به وجود آوردند؟

1

 27چرا خط اختراع شد؟

1

 28برای هریک ازحکومت های زیریک پایتخت بنویسید؟

1

مادها {

}

هخامنشیان {

}

اشکانیان {

}

ساسانیان {

}

 29طبقات اجتماعی مشخص شده در ایران باستان ،شامل چه گروههایی بودند2( .مورد)
طبقه بزرگان.................... -2 ................... -1 :

1
طبقه عامه ............... -1:

............. -2

موفق باشید
2

پاسخنامه
-1غ

 -2ص  -3ب)مهرداد دوم  -4ج) شاهان  -5د) موبدان زرتشتی  -6ب) کشاورزی  -7مصرف کننده  -8درآمد

 -9باستان شناسی  -11آریایی -11خانواده  -12کارت خرید اعتباری  -13مشهد مقدس  -14نقشه راهها – نقشه گردشگری
 -15معبد چغازنبیل -16 -سوارکاری -تیراندازی – راستگویی  -16ساسانیان  -18اس از یونان – ادویه از هند
 -19خط:میخی  -زبان :فارسی باستان  -21ساخت وتعمیر آسفالت خیابانها – ایجاد فضای سبز – نظارت بر حمل ونقل شهری -نظارت بر ساخت و
ساز ساختمانها -21زیرا بسیاری از زباله هایی که ما تولید می کنیم ،زیان آورند وسالهای زیاد در طبیعت باقی می مانند.
 -22با کم شدن زادو ولد،جمعیت جوان کاهش و تعداد سالمندان افزایش می یا بد-جامعه از نیروی جوان که می تواند کار کند وبه رشد کشور کمک کند
محروم می شود -23.شکار و صیدویا قطع درختان و بوته کنی و  ....ممنوع  -24مصرف بیش از حد مواد غذایی و کشت زیاد یک محصول و
استراحت ندا دن به خاک – قطع درختان و کندن بوته ها -استفاده نامناسب و بی رویه از کودهای شیمیایی -ایجاد ساختمان و جاده و کارخانه روی خاک
های قابل کشت – دفن زباله در خاک  -25نگهداری و محافطت از میراث فرهنگی -به نمایش گذاشتن آثار وباال بردن سطح آگاهی مردم -مکان مناسب
برای مطالعه و تحقیق دانشجویان رشته های تاریخ وهنر ومعماری و -26......چون سرزمین ایران به دلیل موقعیت مهم جغرافیایی ،همواره
مورد هجوم دشمنان بود(.از شرق اقوام بیابانگردواز غرب،دولتهای یونان وروم به ایران هجوم می آوردند).
 -27رسیدگی به کارها -نوشتن ومحاسبه دادو ستد ها  -28مادها:هگمتانه
(دامغان) – تیسفون

هخامنشیان :شوش – بابل -همدان – تخت جمشید اشکانیان :صد دروازه

ساسانیان:گور(فیروز آباد) – تیسفون  -29بزرگان :شاه -وشاهزادگان  -روحانیون زرتشتی – فرماندهان نظامی و دبیران

عامه مردم :بازرگانان -کشاورزان و دامداران

