
 بسمه تعالی 

 جمهوری اسالمی ایران

 اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

 تهران  3اداره آموزش وپرورش منطقه 
 

  

 

 

 

 
 

 بارم سواالت
 الف(گزینه صحیح را انتخاب کنید.

 ؟اینکه خود را به جای فردی که دچار حادثه شده بگذاریم به معنای.............-1

 □همکارید(                              □سازگاری ج(                             □همدلیب(                         □همیاریالف(

 ؟از کدام وسیله زیر برای تهیه نقشه های جغرافیایی استفاده می شود-2

 □اطلسد(   □معمولیعکس ج(          □کره جغرافیاییب(                          □عکس هواییالف(

 عتدل است؟ناحیه آب و هوایی دارای زمستان های سرد و تابستان های مکدام -3

 □ناحیه شرجی جنوبد(     □ناحیه معتدل ونیمه خشک(ج    □ناحیه گرم داخلیب(   □معتدل و مرطوب خزریالف(

57./ 

 اعضای شورای نگهبان را نام ببرید؟-4

 
7./ 

 کنید. کاملج(جاهای خالی را با کلمات مناسب 

 انسانها از ابتدای خلقت دارای................. می شوند.-5

 از پیروزی انقالب............برای نوشتن قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تشکیل شد. پس-6

 .............فعالیتی است که بین تولیدکننده ومصرف کننده رابطه برقرار می کند-7

 با استفاده از..............می توان فاصله واقعی مکان ها را روی زمین محاسبه کرد.-8

1 

 به کلمات مرتبط خود وصل نمایید.)یک کلمه اضافه است.(را با دقت جمله ها د(

 جمعیت هالل احمر        یا موسسه ای که برای جبران زیان های مالی و جانی به وجود آمده است.         مانساز-9

 شهرداری            سازمان یا موسسه ای که در زمان وقوع حوادث به کمک مردم می شتابد.                 -11

 حفظ محیط زیست      سازمان یا موسسه ای که برای اداره بهتر شهر به وجود می آید؟                                     -11

 بیمه                                                                                                                                                  

 

57./ 

 در بین موارد زیر عواملی که باعث تراکم پایین جمعیت در یک منطقه می شود را عالمت بزنید. -12

 تنوع گونه های جانوری-آب و هوای خشک-کمبود بارندگی-بارش باران-خاک های نا مساعد-معتدل آب و هوای

 57./ 

 به حروف :        نمره تجدید نظر و امضاء:          به حروف :                نمره ورقه به عدد : 

 و نام خانوادگی دبیر :                                 تاریخ و امضاء:نام  تاریخ و امضاء:                 نام و نام خانوادگی دبیر :        

 

 

 محل مهر و امضاء مدیر

 

 سؤال

 صبح8ساعت امتحان :    شميم عرفان دخترانهنام واحد آموزشی : دبيرستان غيردولتی              لی ) شماره داوطلب ( :        ش صند

 دقيقه   60 وقت امتحان :                                             هفتم پایه :           نام پدر :                        گی :                         نام و نام خانواد

      96/ 16/3 تاریخ امتحان:    95 -96  دومنوبت امتحانی : نيمسال      طبائیخانم دبير :        مطالعات اجتماعی سؤال امتحان درس : 



 بارم سواالت
 /.57 نحوه تشکیل خاک را بیان کنید.-13

 آیا اغلب رودهای ایران قابل کشتیرانی هستد؟-14
1 

 ؟رشد منفی جمعیت چه زمانی رخ می دهد -15
7./ 

 .مرکز مهم گردگشگری کشورمان در زمستان را نام ببرید 2گردشگربه چه کسی گفته می شود؟و-16

 
7/1 

 /.7 در پارک های ملی انجام چه کارهایی ممنوع می باشد؟-17

 مراحل کار باستان شناسان را به ترتیب شماره گذاری کنید.-18

 تهیه عکس وفیلم ازشی کشف شده

 الیه برداری خاک ها

 بیرون کشیدن آثار موجود از دل خاک

 

57./ 

 مهم ترین اثر کشف شده هر تمدن را مشخص کنید. -19

 تمدن ایالم                                                                   تمدن جیرفت

 

1 

 موسس هر یک از سلسله های زیر را مشخص کنید.-21

 ساسانیان:                                 هخامنشیان:    سلوکیان:                         اشکانیان:                             
1 

 سپاه جاویدان توسط چه کسی تشکیل و ویژگی آن را بیان کنید.-21

 
7/1 

 شاهان در دوران ایران باستان بر چه اموری نظارت داشتند؟-22

 
7./ 

 7/1 در جامعه طبقاتی کشاورزان دارای چه موقعیتی بودند؟-23

 1 اولین بار به فرمان چه کسی و به چه نام هایی سکه های زرین ضرب شد؟برای -24

 1 زرتشت که بود ومردم را به چه چیز دعوت می کرد؟-25
 جدول زیر را کامل کنید.-26

 خط زبان دوره

 میخی  هخامنشیان

  فارسی پهلوی اشکانیان

    دوره اسالمی

1 

 شود؟امروزه آیین نوروز چگونه برگزار می -27

 
57./ 

 1 مورد(4ویژگی تمدن ها را بیان کنید؟)-28
 1 دو مورد از اهمیت گردشگری را بیان کنید.-29

 02 وفق باشیدم
 


