
 

 

 
  مطالعاتنام درس: 

 پایه: هفتم

  دقیقه 60مدت امتحان :

  3/98/     تاریخ امتحان:

 

  »به نام یزدان پاك« 

  مدیریت آموزش و پرورش شهرستان برخوار

  دبیرستان نمونه دولتی دخترانه سعدي

 

  نام و نام خانوادگی:

  نام پدر:

  نام کالس:

 ا.میرزاعلیاننام دبیر:

 چراکه خدا هم زیباست وهم شاد است ومردمی این گونه را دوست دارد.و شادي خود برسید به زیبایی 

 ردیف سواالت بارم

  غلط  صحیح  غلط بودن جمالت زیر را مشخص کنید. صحیح یا 2

      .اغلب رودهاي دایمی وپرآب ایران از کوه هاي البرز و زاگرس سرچشمه می گیرند )الف

       دادندمیوفاي به عهدرا به اعضاي خودیادومیهن دوستی در ایران باستان خانواده،امانت داري،ب)

      است.زنجان معبد چغازنبیل که شهرت جهانی دارد در نزدیکی .ج)

      .می باشد مشهدمهم ترین قطب زیارتی ایران شهر  د)
  

1 

  جاهاي خالی را با کلمات مناسب کامل کنید. 2

  برگزیده شدند...............................همه ي پیامبران از جانب خداوند براي الف) 

  شناسایی شد................................................یکی از کهن ترین تمدن هاي شرق در نزدیکیب) 

  ..............................................یاد کردنخستین عنوانبه می توان امنشی خاز حکومت ه ج

 باستان خود را برگزیده ي.....................ونماینده ي ..............................می دانستندشاهان ایران د  

2 

  ازمیان گزینه هاي زیر صحیح ترین گزینه را انتخاب کنید 2

  در زمان ایران باستان چه کشوري مانند یک پل ارتباطی بین شرق وغرب بود؟)1

 یراناد)         لیديج)       بابلب)        چینالف)

  سکه اي زرین به نام دریک یا زریک درزمان کدام پادشاه وکدام سلسله ضرب شد؟)2

 سلوکوس-سلوکید)              داریوش- هخامنشیانج)                اشک-اشکانیب)           اردشیر-ساسانیالف)

  مهم ترین قانون هرکشور چه نام دارد)3

 قانون گذاريد)                   قوه ي مجریهج)        اساسی قانونب)  هنجارالف)

  تهیه وتصویب قوانین عادي کشور وظیفه ي چه ارگانی است؟)4

   رهبرد)                          قوه ي قضاییهج)               قوه ي مجریهب)  قوه ي مقننهف)لا

3 

  ؟می شود را نام ببریدمورد از مواردي که موجب ازبین رفتن خاك دو  1

  

 

4 

  ؟براي استفاده ي صحیح در مصرف آب چه راه هایی را می شناسید 1

  

 

5 

  ؟درزمستان کدام قسمت از ایران از مراکز گردشگري به حساب می آید 1

  

 

6  



  پارك هاي ملی به چه دلیل به وجود آمده اند؟دو مورد از کارهاي ممنوع در پارك هاي ملی را نام ببرید   1

   

   

7  

  جدول زیر را تکمیل کنید. 2

  همدان(هگمتانه)  

  هخامنشیان

  

1-  2-  

3-  4-  

  صد دروازه(دامغان) وتیسفون  

    ساسانیان

 

8  

  آشنایی با این علم چه کمکی به ما می کند؟بنویسیدف کنید ویعلم تاریخ راتعر 1

  

 

9  

  

  ؟کردبه منظور یاري اهورامزدا چه سفارشی به پیروان خود می زرتشت  1

  

 

10  

  کوروش که بود وقلمرو ایران در زمان او تا کجا گسترش پیدا کرد 1

 

11  

  ؟درمورد جاده ي ابریشم هرچه می دانید بنویسید 1

 

12  

  ؟مردم ایران باستان براي غذا خوردن چه آدابی را رعایت می کردند 5/1

 

13  

  14  ؟وواژه جشن از چه ریشه اي گرفته شده استدرعهد باستان،نظرایرانیان درمورد شاد زیستن چه بوده  5/1

  1  چهار بنا را نام ببرید که در زمان باستان پیشرفت ایرانیان را در معماري نشان میدهد  15

    

  

      

وپیروز باشید شاد  




