باسمه تعالي
اداره آموزش و پرورش شهرستان شیروان
سؤاالت امتحاني نوبت دوم سال تحصیلي

آموزشگاه :

نمره

درس :مطالعات اجتماعي

مهر آموزشگاه

پایه  :هفتم

1400-99
سؤال در

شامل
نام

صفحه

تاریخ آزمون:

نام خانوادگي

14../ /

مدت آزمون:

شماره کالس

 60دقیقه

شماره صندلي

نام دبیر
جعفری

الف .صحیح یاغلط بودن هر یک از جمالت زیر را مشخص کنید2/5(.نمره)
 .1صد دروازه پایتخت ساسانیان بود.

ص

غ

 .2میزان بارش یك ناحیه را با نمودار خطّي و به رنگ قرمز نشان مي دهند.

ص

غ

 .3توليد كننده كسي است كه كاال و خدمات را به منظور رفع نيازهاي خود مي خرد .

ص

غ

 .4اگر تعداد افرادی که متولد مي شوند کمترازافرادی که مي میرند باشد جمعیت کاهش مي یابد.

ص

غ

.5دومین ناحیه پرتراکم در کشورما منطقه شهری تهران است.

ص

غ

ب .گزینه درست را با عالمت( × ) مشخص کنید2 .نمره)
 . .6قدیمي ترین مدرسه پزشکي جهان را چه کسي تأسیس نمود؟
الف) شاپور ساساني

ب) خسرو پرویز

د) اسکندرمقدوني

ج) داریوش اول

.7درکدام یك از کشور های زیر رشد جمعیت منفي است ؟
الف .سوئیس وآلمان

ب .دانمارک وفرانسه

د .سوئد ودانمارک

ج.سوئیس ودانمارک

.8نمونه ی کوچکي از کره ی زمین است که مي توان شکل واقعي بخش های مختلف سیاره ی زمین را روی آن مشاهده کرد.
الف) نقشه

ج) عکس

ب) کره جغرافیایي

د) فرهنگ نامه

 .9کدام رود درپدیدآمدن تمدن ایالم نقش داشته است ؟
الف سفیدرود

ب زاینده رود

ج.کارون

د .هلیل رود

ج .به سواالت زیر پاسخ کامل بدهید .
__________________________________________________________________________________________
.10دو مورد از اقدامات جمعیت هالل احمر را بنویسید ؟(1نمره)

.11دامنه های شمالي و جنوبي رشته کوه البرز را با هم مقایسه کنید .؟(1/5نمره)

.12وقتي رشد جمعیت منفي مي شود کشورها با چه مشکالتي روبرو مي شوند؟(سه مورد) (1/5نمره)

 . 13چه عواملي موجب از بین رفتن خاک مي شود ؟(چهارمورد) (2نمره)

 .14اهمیت گردشگری را بنویسید ؟(دو مورد) (1/5نمره)

 .15طبیعت گردی چیست ؟(1/5نمره)

 16علم تاریخ چیست ؟ و چه فایده هایي دارد ؟دو مورد) (2نمره)

 .17اشکال میراث فرهنگي هر تمدن شامل چه چیزهایي است ؟(سه مورد) (1/5نمره)

 .18ویژگي های تمدن ها را نام ببرید ؟(چهارمورد) (2نمره)

.19اهمیت ازدواج در نزد ایرانیان باستان را توضیح دهید ؟(1/5نمره)

 .20در ایران باستان درآمدهای حکومتي صرف چه کارهایي مي شد ؟ (دومورد)(1نمره)

موفق باشید

