
 بسمه تعالی                                                             

 جمهوری اسالمی ایران

                                             اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران                                                

 تهران  3آموزش وپرورش منطقه اداره 

          

 

 

 

 
 بارم سواالت

 الف( جمالت صحیح را با ) ص ( و غلط را با ) غ ( مشخص کنید.  

 گونه های گیاهی و جانوری در ایران به عنوان میراث زیستی جهانی اعالم شده اند . )         ( بعضی از-1

 اردشیر بابکان از خاندان ساسان موسس سلسله ی ساسانیان است. )         (  -2

 در ایران باستان گندم و برنج از مهم ترین محصوالت زراعی بود . )          (  -3

و نوشتاری مردم ایران بوده از هنگام استقرار اقوام آریایی در سرزمین ایران ، زبان فارسی ، زبان گفتاری -4

 )        ( است. 

2 

 پر کنید. ب( جاهای خالی را با کلمات مناسب 

 به نسبت افرادی که در یک مکان زندگی می کنند .................. آن مکان می گویند.-1

 ان و از نوادگان هخامنش بود. ی............................. بنیانگذار سلسله ی هخامنش -2

 در زمان هخامنشیان برای نخستین بار به فرمان ........................ سکه ای زرین به نام دریک ضرب شد.  -3

شهر جندی شاپور قدیمی ترین مدرسه پزشکی جهان را در دوره ی ساسانیان ................................. در -4

 تاسیس نمود.

 ادی کشور را در چهارچوب ............................. به عهده دارد.قوه ی مقننه تهیه و تصویب قوانین ع -5

 در زمان هخامنشیان جنگ های متعددی بین ایران و ............................ رخ داد. -6
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 ج( عبارات زیر را تعریف کنید. 

 گردشگر :-1

 

 میراث فرهنگی : -2

 

 بیمه :  -3
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 نمره تجدید نظر و امضاء:                                  به حروف : به حروف :                         نمره ورقه به عدد :                       

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

 

 

 صبح   8 آموزشی : دبیرستان غیردولتی مهرآسا )دوره اول (                                      ساعت امتحان :نام واحد                                    شماره داوطلب :                

 قیقهد  60نوبت امتحانی : نیمسال دوم           وقت امتحان :             هفتم      :  پایه          نام پدر :                                                     نام و نام خانوادگی :           

   16/3/94تاریخ امتحان :                  93 -94سال تحصیلی:                                            داداش    دبیر : خانم                مطالعات اجتماعی  سؤال امتحان درس :  

 

 محل مهر و امضاء مدیر

 

 سؤال



 
 بارم سواالت

 د( به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.

کسااانی کااه درباااره ی زناادگی انسااان و رویاادادهایی کااه در گذشااته اتفااات افتاااده مطالعااه و تحقیاا                                        -1

 می کنند : ................................ 

شوش که با هزاران آجر و خشت ساخته شده و روی برخی آجرها با خط ایالمی مطالبی معبدی در نزدیکی  -2

 نوشته شده است : ...........................

با چند زبان آشنایی داشته و نوشاتن ناماه هاا از وفاایف     یکی از مقام های حکومتی در ایران باستان که گاه -3

 ..آنان بود : .............................

ن را بااه تاااج گااذاری جمشااید نساابت                           آیکاای از جشاان هااای ایااران باسااتان کااه در کتاااب هااای کهاان     -4

 می دهند : .............................
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 ها( به سواالت زیر پاسخ دهید.

 پرجمعیت ترین و پرتراکم ترین ناحیه کشور ما کجاست ؟ علت این تراکم چیست؟-1

 

1 

 5/1 آبریز رودهای ایران را نام ببرید.  حوزهسه -2

 1 خاک چگونه تشکیل می شود ؟ -3

 1 دو مورد از فواید گردشگری را بنویسید. -4

 1 چهار مورد از ویژگی های تمدن را نام ببرید. -5

 

 



 
 بارم سواالت

 5/1 چندین گروه بودند؟دو طبقه عمده نظام طبقاتی جامعه ایران باستان را نام ببرید. هر کدام -6

 

 

 

 

 

 

 75/0 سه تصمیم و اصل اساسی در آیین زرتشت چه بود ؟ -7

 5/0 دو دلیل عمده پدید آمدن قوانین و مقررات چیست ؟ -8

 عوامل تولید را نام ببرید.-9
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 پایتخت های حکومت های ایران باستان را نام ببرید. -10

 الف( مادها : .................................                         ب( هخامنشیان : .............................    

 ج( اشکانیان : ..............................                         د( ساسانیان : ..................................

1 

 75/0 م وصل کنید. ه به-11

  موف  باشید

 

 

 هخامنشیان 

 اشکانیان 

 دوره اسالمی 

 خط پهلوی 

  فارسیخط 

 خط میخی 


