نمونه سواالت نوبت دوم مطالعات اجتماعی پایه هفتم – خرداد 96شماره ()2
تهیه کننده  :علیرضا اسماعیلی دبیر مطالعات اجتماعی منطقه  8شهر تهران

گزینه صحیح را مشخص کنید؟(هر مورد  0/5نمره)

 -1مادر روابطی که با دیگران برقرار می کنیم دارای  ..................هستیم
الف -حق

ب -حقوق متقابل

د -نقش

ج -مسئولیت

 -2زمین های حاصل خیز و مناسبی برای کشاورزی هستند.
الف -کوهپایه

ب -جلگه

د -زیستگاه

ج -دشت

 -3ورود ............به ایران مهمترین رویداد تاریخی کشور ما ایران است.
الف -آریایی ها

ب -اسکندر مقدونی

د -هخامنشیان

ج -اسالم

 -4در گذشته های دور اغلب جوامع و تمدن های باستانی..................داشتند.
الف -اختالف طبقاتی

ب -نظام طبقاتی

د -طبقه بزرگان

ج -طبقه عامه

جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید(هر سوال 0/5نمره)

 -1مهمترین قانون هرکشور ..............................آن کشور است.
 -2درختان تاغ و گز پوشش گیاهی ناحیه ...............................می باشد.
 -3یکی از منابع مهم تأمین آب شهر نشینان و روستاییان...............................است
 -4یکی از بنادر مهم و مراکز گردشگری در سواحل دریای عمان بندر........................است.
جمالت صحیح را با(ص)و جمالت غلط را با (غ)مشخص کنید( .هر سوال  0/5نمره)

 -1جمعیت هالل احمر بخشی به نام سازمان جوانان هالل احمر دارد

(

)

 -2در آمد حاصل از کم فروشی و گران فروشی حالل است

(

)

 -3در ایران باستان شیوه حکومت پادشاهی بود

(

)

 -4چوگان بازی ورزشی است که ایرانیان در دوره اسالمی آن را ابداع کرده اند (

)

به پرسش های زیر پاسخ کوتاه دهید(.هر سوال  0/5نمره)

 -1به طور کلی آب مورد نیاز انسان از چه منابعی تأمین می شود؟
 -2در پارک های ملی انجام چه اعمالی ممنوع می باشد؟
 -3منطقه بین النهرین را توضیح دهید؟
 -4مورخان از روی منشور کوروش چه مطالبی را به دست آوردند؟
به پرسش های زیر پاسخ کامل دهید

 -1اثرات رشد منفی را بنویسید؟( 1نمره)
 -2چرا خاک مناطق مرکزی داخلی کشور ایران برای کشاورزی مناسب نیست؟( 1نمره)
 -3به چه کسانی گردشگر میگویند؟( 1نمره)
 -4پادشاهان ایران باستان چه شهری را به عنوان پایتخت انتخاب می کردند؟( 1نمره)

 -5اولین حکومت قدرتمند در ایران به دست ماد ها چگونه پایه گذاری شد؟( 1نمره)
 -6جامعه ساسانی به چند طبقه تقسیم می شدند نام ببرید 1( .نمره)

 -7در آمدهای حکومت ایران باستان صرف چه کار هایی می شد؟( 2مورد)( 1نمره)

 -8بناهایی که نشانه پیشرفت ایرانیان باستان را در معماری نشان میدهند،چهار مورد بنویسید1(.نمره)

 -9آداب غذا خوردن مردم ایران باستان را توضیح دهید 2(.مورد)( 1نمره)
 -10فواید موزه ها را بنویسید؟( 1/5نمره)
 -11ایرانیان باستان به فرزندان خود چه چیز هایی را می آموختند؟( 1/5نمره)

