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با فرادبیر دیگه نگران کنکور نباشید

نام درس :مطالعات اجتماعی

اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام و نام خانوادگی:

تاریخ امتحان96/3/16 :

مدیریت منطقه 11

پایه و رشته :هفتم
شماره داوطلب:

دبیرستان دوره اول دخترانه

ساعت امتحان 8 :صبح

امتحانات ترم دوم سال تحصیلی95-96 :

مدت امتحان75 :دقیقه

نمره به عدد:

نمره به حروف:

نمره تجدید نظر به عدد:

نمره به حروف:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

محل مهر و امضاء مدیر:

مدنی
شما نسبت به خودتان چه مسئولیتی دارید؟ یک مورد را مثال بزنید.
0.25

1

همراه با هر حقی .................... ،هم وجود دارد .این دو مانند دو کفه ترازو هستند.
0.25

2

مهم ترین علت پدید آمدن قوانین و مقررات  ............................................و  ....................................است.
3
4

0.5

بیمه چیست؟
0.5

کدام یک از موارد زیر جز عوامل تولید نیست؟
5

الف) نفت و گاز
ج) مصرف کننده

ب) کارگرها و مهندسین
د) ابزارآالت و ماشین های کارخانه

0.25

یکی از حقوق مصرف کنندگان را نام ببرید.

6

0.25

جغرافیا
کدام مورد صحیح است؟
7

الف) رشته کوه زاگرس در مسیر شمال شرقی ـ جنوب غربی کشیده شده است.

0.25

ب) در دامنه جنوبی رشته کوه البرز بارندگی بیشتر از دامنه شمالی آن است.
ج) مهم ترین قله رشته کوه البرز سبالن نام دارد.
د) جلگه ها ،زمین های حاصلخیز و مناسب برای کشاورزی هستند.
8

9

10

11

هر منطقه آب و هوایی را به استان مربوطه وصل کنید.

گیالن

آب و هوای گرم و خشک کویری

یزد

آب و هوای معتدل و مربوط خزری

آذربایجان شرقی

آب و هوای معتدل و نیمه خشک کوهستانی

اگر تعداد افرادی که متولد می شوند  ................از افرادی که میمیرند باشد ،جمعیت کاهش مییابد.

تراکم جمعیت را تعریف کنید.

تراکم جمعیت در مناطق داخلی ایران کم است یا زیاد؟ چرا؟ دو دلیل را ذکر کنید.

0.75

0.25

0.5

0.75

12

کدام گزینه غلط است؟
الف) اغلب رود های دائمی و پرآب ایران از کوههای البرز و زاگرس سرچشمه می گیرند.
0.5

ب) رود های پرآب ایران چون از شیبهای تند کوهستانی جاری می شوند ،قابل کشتیرانی نیستند.
ج) در ایران هیچ رود قابل کشتیرانی وجود ندارد.
د) رودهایی که از کوه های پراکنده داخلی سرچشمه می گیرند  ،به خلیچ فارس و دریای عمان میریزند.
13

چرا در مناطق داخلی ایران خاک برای کشاورزی مناسب نیست و هموس آن بسیار کم است؟

14

می دانیم گردشگری انواع مختلفی دارد .دو نوع از انواع گردشگری را نام ببرید و برای هر کدام یک مقصد
گردشگری در ایران مثال بزنید.

15

هنگام سفر دو نوع نقشه کمک زیادی به ما می کند .آن ها را نام ببرید و از اطالعاتی که هر یک از نقشه
ها به ما می دهند یک مورد را مثال بزنید.

16

امروزه کشور ها سعی می کنند برای گردش و استراحت در طبیعت طوری برنامه ریزی کنند که از آسیب
رساندن به محیط زیست جلوگیری شود .یکی از این برنامه ها ایجاد «پارک های ملی» است .منظور از
پارک ملی چیست؟

1

1

1

1

تاریخ
17

میراث فرهنگی را تعریف کنید و بگویی چه انواعی دارد؟

18

از ویژگی های تمدن سه مورد را نام ببرید.

19

جاهای خالی را پر کنید.
الف) تمدن جیرفت در استان  .........................قرار دارد.

1

0.75

ب) تمدن شهر سوخته متعلق به حدود  ......................................سال پیش است.

0.75

ج)مهم ترین اثر به جا مانده از تمدن ایالم  .......................................است.
20

آریایی ها حدود  ...............................سال پیش از شمال دریای خزر وارد ایران شدند و شامل سه قوم
 ............................ ،..........................و  ...................بودند.

21

آخرین حکومت دوره ایران باستان چه نام داشت و چه طور از بین رفت؟

22

چرا حکومت های ایران باستان به سپاه و نیروی نظامی بزرگی احتیاج داشتند؟

23

با توجه به نابرابری اجتماعی که در ایران باستان وجود داشت ،بگویید عامه مردم از چه امتیازاتی محروم
بودند و شرایط زندگی آن ها چگونه بود؟(  2مورد)

1

1

1

1

24

در دوره حکومت  ...................................شهرهای زیادی در ایران ساخته شد.

25

 ...................................مهم ترین پیشه و وسیله معیشت مردم در دوران ایران باستان بود.

26

در دوره هخامنشی به دلیل  .....................................و  ..................................تجارت رونق گرفت.

27

پیامبر ایرانیان در دوره ایران باستان چه نام داشت؟ آیین او را به اختصار توضیح دهید.

28

از جشن های مردم در ایران باستان دو مورد را نام ببرید.

29

زبان ایرانیان در دوره هخامنشیان  ............................................و در دوره اشکانیان و ساسانیان
 .......................................و  ...................................بوده است.

30

کدام مورد غلط است.
الف) هخامنشان خط میخی را از تمدن جیرفت اقتباس کردند.

0.25

0.25

1

1

0.5

0.75

0.25

ب) در دورههای اشکانیان و ساسانیان ،خط پهلوی رایج بود.
ج)ایرانیان در معماری با توجه به شرایط آب و هوایی و مصالحی که در منطقه وجود داشت از سنگ ،چوب
و خشت استفاده می کردند.
د)در دانشگاه جندی شاپور موسیقی و کیماگری نیز تدریس می شد
31

از بناهای بزرگ و عظیم دوره ایران باستان که شهرت جهانی دارند ،عالوه بر تخت جمشید دو مورد را نام
ببرید.

0.5

اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام و نام خانوادگی:

مدیریت منطقه 11

پایه و رشته :هفتم

دبیرستان دوره اول دخترانه

شماره داوطلب:

کلید امتحانات ترم :دوم سال تحصیلی95-96:

نام درس :مطالعات اجتماعی
تاریخ امتحان96/3/16:
ساعت امتحان 8:صبح
مدت امتحان 75:دقیقه

 .1شما نسبت به خودتان چه مسئولیتی دارید؟ یک مورد را مثال بزنید)0.25( .
مراقبت از خود ،غذای خوب ،ورزش ،شکوفایی استعدادها ،پرهیز از خطر و ...
 .2همراه با هر حقی ،مسئولیتی هم وجود دارد .این دو مانند دو کافه ترازو هستند)0.25( .
 .3مهم ترین علت پدید آمدن قوانین و مقررات ایجاد نظم/پرهیز از هرج و مرج و احقاق حقوق افراد است)0.5( .
 .4بیمه چیست؟ ( )0.5بیمه یک قرارداد بین بیمه گر و بیمه شونده) بیمه گذار (است.
 .5کدا یک از موارد زیر جز عوامل تولید نیست؟ ()0.25
ب) کارگرها و مهندسین

الف) نفت و گاز
ج) مصرف کننده **

د) ابزارآالت و ماشین های کارخانه

 .6یکی از حقوق مصرف کنندگان را نام ببرید)0.25( .
رعایت قوانین و مقررات توسط تولید کننده/برچسب مشخصات کاال ،عالمت استاندارد
جغرافیا

 .7کدام مورد صحیح است؟ ()0.25
الف) رشته کوه زاگرس در مسیر شمال شرقی ـ جنوب غربی کشیده شده است.
ب) در دامنه جنوبی رشته کوه البرز بارندگی بیشتر از دامنه شمالی آن است.
ج) مهم ترین قله رشته کوه البرز سبالن نام دارد.
د) جلگه ها ،زمین های حاصلخیز و مناسب برای کشاورزی هستند** .
 .8هر منطقه آب و هوایی را به استان مربوطه وصل کنید)0.75( .

گیالن

آب و هوای گرم و خشک کویری

یزد

آب و هوای معتدل و مربوط خزری

آذربایجان شرقی

آب و هوای معتدل و نیمه خشک کوهستانی

 .9اگر تعداد افرادی که متولد می شوند کمتر از افرادی که میمیرند باشد ،جمعیت کاهش مییابد)0.25( .
 .10تراکم جمعیت را تعریف کنید )0.5( .به نسبت افرادی که در یک مکان زندگی می کنند ،تراکم جمعیت آن مکان
می گویند.
 .11تراکم جمعیت در مناطق داخلی ایران کم است یا زیاد؟ چرا؟ دو دلیل را ذکر کنید)0.75( .
کم ،به دلیل کمبود بارندگ /آب و هوای گرم و خشک  /خاک های مساعد
 .12کدام گزینه غلط است؟ ()0.5
الف) اغلب رود های دائمی و پرآب ایران از کوههای البرز و زاگرس سرچشمه می گیرند.
ب) رود های پرآب ایران چون از شیبهای تند کوهستانی جاری می شوند ،قابل کشتیرانی نیستند.
ج) در ایران هیچ رود قابل کشتیرانی وجود ندارد** .
د) رودهایی که از کوه های پراکنده داخلی سرچشمه می گیرند  ،به خلیچ فارس و دریای عمان میریزند.
 .13چرا در مناطق داخلی ایران خاک برای کشاورزی مناسب نیست و هموس آن بسیار کم است؟ ()1
وجود نمک یا آهک در خاک ،برای کشاورزی مناسب نیست .در این مناطق به علت خشکی هوا و کمبود بارندگی ،هوموس
خاک بسیار کم است.
 .14می دانیم گردشگری انواع مختلفی دارد .دو نوع از انواع گردشگری را نام ببرید و برای هر کدام یک مقصد
گردشگری در ایران مثال بزنید)1( .
طبیعی :جنگل های شمال ،دریای خزر و ...
تاریخی :تخت جمشید و ...
 .15هنگام سفر دو نوع نقشه کمک زیادی به ما می کنند .آن ها را نام ببرید و از اطالعاتی که هر یک از نقشه ها به ما
می دهند یک مورد را مثال بزنید)1( .
نقشه گردشگری :مکان های مهم گردشگری
نقشه راهها :جاده های اصلی و فرعی /پمپ بنزین ها

 .16امروزه کشور ها سعی می کنند برای گردش و استراحت در طبیعت طوری برنامه ریزی کنند که از آسیب رساندن به
محیط زیست جلوگیری شود .یکی از این برنامه ها ایجاد «پارک های ملی» است .منظور از پارک ملی چیست؟ ()1
در پارک های ملی مانند مناطق حفاظت شده ،بوته کنی ،چرای دامها ،شکار و نظایر آن ممنوع است و محیطهای امن طبیعی
برای جانوران پدید آوردهاند .بخشی از این پارک ها هم به گردشگاه مسافران اختصاص داده شده است.
تاریخ

 .17میراث فرهنگی را تعریف کنید و بگویی چه انواعی دارد؟ ()1
بخشی از چیزهایی که از گذشتگان برای ما به جای مانده است میراث فرهنگی است .میراث فرهنگی همه چیزهایی
ارزشمندی است که به فرهنگ یک ملت مربوط می شود .این چیز ها ،حاصل زندگی و تالش مردمی است که در گذشته
زندگی می کردهاند و از یک نسل به نسل دیگر رسیده است .میراث فرهنگی می تواند مادی یا معنوی باشد.
 .18از ویژگی های تمدن سه مورد را نام ببرید )0.75( .داشتن حکومت /خط/عقاید مذهبی /قوانین و مقررات/معماری،
شهرسازی ،هنر /مهارت در کارهای مختلف
 .19جاهای خالی را پر کنید)0.75( .
الف) تمدن جیرفت در استان کرمان قرار دارد.
ب) تمدن شهر سوخته متعلق به حدود پنج هزارسال پیش است.
ج)مهم ترین اثر به جا مانده از تمدن ایالم چغازنبیل است.
 .20آریایی ها حدود چهارهزار سال پیش از شمال دریای خزر وارد ایران شدند و شامل سه قوم پارت ،پارس و ماد بودند.
()1
 .21آخرین حکومت دوره ایران باستان چه نام داشت و چه طور از بین رفت؟ ()1
ساسانیان ،به دلیل حمله اعراب مسلمان
 .22چرا حکومت های ایران باستان به سپاه و نیروی نظامی بزرگی احتیاج داشتند؟ ()1
سرزمین ایران به دلیل موقعیت مهم جغرافیایی ،همواره از شرق و غرب در معرض هجوم دشمنان بود .در غرب ،دول تهای
یونان و روم به قلمرو ایران دست اندازی می کردند .به همین دلیل حکومت های ایران باستان سپاه و نیروی نظامی بزرگی
به وجود آورده بودند تا از م زهای ایران دفاع کنند.

 .23با توجه به نابرابری اجتماعی که در ایران باستان وجود داشت ،بگویید عامه مردم از چه امتیازاتی محروم بودند و
شرایط زندگی آن ها چگونه بود؟(  2مورد) ()1
کشاورزان با آنکه اکثریت جامعه را تشکیل می دادند و فعالیت اقتصادی مهم بر دوش آنها بود ،از بسیاری از حقوق اجتماعی
محروم بودند .آنها و فرزندانشان حق تحصیل نداشتند .بار سنگین مالیات بردوش آنها بود و درجنگ ها ،سپاه پیاده نظام
را تشکیل می دادند .اگر کسی از جنگ فرار می کرد به شدت مجازات می شد.
 .24در دوره حکومت ساسانیان شهرهای زیادی در ایران ساخته شد)0.25( .
 .25کشاورزی مهم ترین پیشه و وسیله معیشت مردم در دوران ایران باستان بود)0.25( .
 .26در دوره هخامنشی به دلیل امنیت در راهها و احداث کاروانسرا در فاصلههای معین تجارت رونق گرفت)1( .
 .27پیامبر ایرانیان در دوره ایران باستان چه نام داشت؟ آیین او را به اختصار توضیح دهید)1( .
زرتشت ،در آیین زرتشت ،اهورا مزدا ،منشأ تمام خیر و خوب یها بود و همواره با اهریمن که سرچشمه شر و بدی ها به شمار
م یرفت ،در حال مبارزه بود .زرتشت به پیروان خود سفارش میکرد که به منظور یاری اهورا مزدا ،پندار نیک ،گفتار نیک و
کردار نیک را سرمشق زندگی خود قرار دهند.
 .28از جشن های مردم در ایران باستان دو مورد را نام ببرید )0.5( .نوروز ،سد ،جشن مهرگان
 .1زبان ایرانیان در دوره هخامنشان پارسی باستان و در دوره اشکانیان و ساسانیان پارسی میانه یا پارسی پهلوی بوده
است)0.75( .
 .2کدام مورد غلط است)0.25( .
الف) هخامنشان خط میخی را از تمدن جیرفت اقتباس کردند** .
ب) در دورههای اشکانیان و ساسانیان ،خط پهلوی رایج بود.
ج)ایرانیان در معماری با توجه به شرایط آب و هوایی و مصالحی که در منطقه وجود داشت از سنگ ،چوب و
خشت استفاده می کردند.
د)در دانشگاه جندی شاپور موسیقی و کیماگری نیز تدریس می شد.
 .3از بناهای بزرگ و عظیم دوره ایران باستان که شهرت جهانی دارند ،عالوه بر تخت جمشید دو مورد را نام ببرید.
()0.5
هگمتانه ،پاسارگاد ،تخت سلیمان ،طاق بستان و طاق کسری

