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سواالت امتحان مطالعات اجتماعی پایة هفتم خرداد 96

*جمالت درست را با ص و نادرست را با غ مشخص کنید 2/5(.نمره)
-1در پارک های ملی بوته کنی و شکار ممنوع است ولی چرای دام ها مجاز است.

)

(

-2کوروش دستور داد تا نقش برجسته ای به یاد پیروزی های او در جنگ با دشمنان بر دامنه کوه بیستون حجّاری
کنند.

(

)

-3در دوران اشکانیان،دین رسمی کشور،دین زرتشتی اعالم شد.

(

 -4استفاده از کاال و خدمات به منظور رقع نیازها را مصرف می گویند.

(

 -5در ناحیة خشک داخلی ایران اختالف دمای شب و روز زیاد است.

(

)
)
)

*جاهای خالی زیر را با کلمات مناسب پر نمائید 2/5(.نمره)
 .............................. -1همه آثار ارزشمندی است که به فرهنگ یک ملت مربوط می شود.
 ............................ -2راهی بود که چین و هند را در شرق به اروپا در غرب متصل می کرد و بخشی از این جاده هم
از خاک ایران عبور می کرد.
 -3همه موسساتی که برای بیمه به وجود آمده است زیر نظر  .................................فعالیت می کند.
 -4اعضای شورای شهر را  ...............................آن شهر انتخاب می کند.
 -5در ایران باستان  .............................هستة اولیه جامعه را تشکیل می داد.
-----------------------------------------------------------------------*گزینه مناسب را عالمت بزنید 2/5(.نمره)
الف-کدامیک از موارد زیر یکی از بنادر مهم و مراکز گردشگری در سواحل دریای عمان است؟
-1بندرعباس

-3بندر بوشهر

-2بندر چابهار

-4بندر خرمشهر

ب.در کدامیک از دوره های ایران باستان،جمعیت شهری افزایش چشمگیری یافت؟
-1هخامنشیان

-3سلوکیان

-2اشکانیان

-4ساسانیان

پ.زبان ایرانیان در دوره هخامنشیان چه بود؟
-1فارسی دری

-3پارسی باستان

-2پهلوی

-4پارسی میانه

ت  -به وظایفی که هر یک از ما بر عهده داریم و انتظار می رود آن ها را انجام دهیم چه می گویند؟

1

 -2حقوق طبیعی

 -1حقوق متقابل

 - 4حق

 -3مسئولیت

ث-مهم ترین علل پدید آمدن قوانین ومفررات در جامعه چیست ؟
 - 1ایجاد عدالت

 -2بر قراری نظم

 -4بر قراری نظم و حفظ حقوق افراد

 -3حفظ حقوق افراد

---------------------------------------------------------------------*پاسخ کوتاه دهید 1/5(.نمره)
 -1من تنها رودی در ایران هستم که می توان در آن کشتیرانی کرد.
 -2من موسس سلسله ساسانیان هستم.

(

(

)

)

 -3بنای معروف ایران باستان که از لحاظ معماری وسعت و عظمت شهرت جهانی دارد(.

)

-------------------------------------------------------------*به سواالت زیر پاسخ دهید 11(.نمره)
-1تراکم جمعیت را تعریف کرده و فرمول آن را نیز بنویسید 0.75( .نمره)
 -2سه مورد از مهمترین جشن های ایران باستان را نام ببرید 0.75(.نمره)
-3سه حوضه آبریز ایران را نام ببرید 0.75(.نمره)
 -4چرا ایرانیان تقویم را به وجود آوردند چه ویژگی مهمی داشت؟( 0.75نمره)
-5دو مورد از موزة آستان قدس رضوی را توضیح مختصری دهید 1(.نمره)
 -6تمدن ها چه ویژگی هایی داشتند؟ چهار مورد 1( .نمره)
 -7تپه سیلک و حسن لو کجا قرار دارند؟ ( 1نمره)
 -8داریوش کشور ایران را به چند بخش تقسیم کرد و به آ چه می گفتند؟ ( 1نمره)
 -9سپاه جاویدان را تعریف کنید (.چه کسی تشکیل داد.؟ چرا ؟ ( 1نمره)
-10در دوره ساسانیان مردم به دو دسته تقسیم می شدند.آنها را نام برده و یکی را به دلخواه معرفی نمائید 1(.نمره)
 -11پرجمعیت ترین( پرتراکم ترین ) ناحیة کشور ایران کجاست ؟ چرا ؟( 1نمره)
 -12گردشگری برای افراد چه فوایدی دارد؟ دو مورد بیان کنید 1(.نمره)
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