
  تاریخ:                       اداره آموزش وپرورش                                                       نام ونام خانوادگی:

    دقیقه ۴۵وقت:                                                                                     نام پدر:

                               ارزشیابی اجتماعی                                                                                                                        نام کالس:

 مشخص کنید : ضربدرپاسخ درست را با عالمت ***

 کنیم: مقدار پولی که برای خرید کاالهای مورد نیاز خرج می ۱

   Oد(  خرید عاقالنه                 Oج( در آمد                              Oب(پس انداز                                Oالف ( هزینه  

 لف و زندگی مردم در این مکان ها را مطالعه می کند :کسی که مکان های مخت-۲

     O د( تصویر بردار                      ج( مورخ O                     O نب( جغرافی دا            لف( باستان شناس Oا

 ایران یعنی محل یا سرزمین ..............  -۳

O ب( آریایی ها                                 الف( مادها O                  ج( آشوری ها O                د(ایالمی ها O 

 اولین ابزار ساخته شده توسط انسانهای اولیه از چه چیزی بود ؟ -۴

O ب(سنگ                                  الف( چوب O                                ج(سفال O                     د(آهن O  

 (مهمترین مشکل انسانهای گذشته های دور چه بود؟  ۵

 O ردن غذاد(فراهم ک                 O ج(ارتباطات                         O ب(حمل و نقل                         O الف(نداشتن ابزار

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید . -۶

.نام دارد .................................الف( یکی از محلهای اجتماع مردم در محله ....... .... 

 باشد . ....می........................................است و اداره هر روستا بر عهده ...................................ب(کار بیشتر روستاییان ........

.است .....................................................نشان دهنده ی ...غارهای قدیمی پ( نقاشیهای روی دیوار  ..... 

.پایتخت ........................................چ(شهر هگمتانه در زمان ............   .....بوده است...................................................................

 ارزشند ؟چون ......... باها برای ما ه چرا اشیای داخل موز -۷

Oالف( قدیمی هستند  O .دهد ب( زندگی گذشتگان رانشان می                                                                     .

 Oد( دسترسی به آنان مشکل است.                                                                  O .ج( هم اکنون کمیابند 

 مرکز حکومت مادها چه شهری بود؟ -۸

 O متانهگد(ه                   O ج( تخت جمشید                             ب( پاسارگاد O                                   O الف( شوش

 جاهای خالی را به طور مناسب پر کنید. -۹

.نام داشت................................................الف( مهم ترین وطوالنی ترین راه در زمان هخامنشیان ........ ......... 



. بوده که به سه زبان ..............................................گنج نامه مربوط به دوره ی .....های سنگ نبشته ب(  ......

 .......نوشته شده اند........................................................و.................................و............................................................

.ایران سکونت داشتند.....................................ایران وپارت ها در ......................................د( مادها در .......... .....  

.از   بناهای به جا مانده در زمان ایالمی ها است.ه( پرستش گاه ..........................................

.استفاده می کردند...........ی( پیش از اختراع خط میخی ایالمی ها از خط.................... ............... 

 کدام مورد عامل پیدایش اولین روستا ها بود ؟-۱۰

  O د(ساخت وسایل             O ج(کشف آتش                             O ب(شکار                            O الف(پیدایش کشاورزی

 تمدن های ایالم و مصر هر کدام به ترتیب در کنار کدام رودها به وجود آمدند ؟ -۱۱

 O نیل -د(فرات              Oدجله  -ج(کارون                  O فرات -ب(دجله                                  O نیل -الف (کارون 

 کدام تمدن زیر در گذشته های دور جزو تمدنهای ایران بوده است؟-۱۲

 O د(بابل                       O ج(مارلیک                           O ب(آشور                                           O الف(لیدی

 .چهار مورد از ویژگی های یک تمدن را بنویسید -۱۳

۱-.....................................      ۲-...........................................            ۳  -...........................................              ۴  -....................................... 

 کنید چه نام دارد ؟ که برای خرید کاالهای مورد نیاز خرج می مقدار پولی -۱۴

 O د(پس انداز                      Oج(مخارج                          O ب(در آمد                                     O الف (هزینه

 کدام  یک از وسیله های زیر به ما کمک می کند تا جهت های جغرافیایی را راحت تر پیدا کنیم؟ -۱۵

O ب( قطب نما                                    الف( نقشه O                     ج(کره جغرافیایی O            )عکسهای هوایید O 

 کدامیک  از موارد زیر برای تهیه نقشه مورد استفاده قرار می گیرد ؟  -۱۶

 O سی دید(                        O ( فیلمج                   O ( عکس هواییب                Oکتاب های  آموزشیالف( 

 برای فهمیدن بهتر نقشه به کدام مورد زیر باید دقت کرد؟ -۱۷

  O(عالمتهای روی نقشه ب                                                                          O روی نقشهرنگ های الف(

 O راهنمای روی نقشهد(                                                                            نقشه O(مکان های روی ج

 نمودار بنویسید. رویرا  جهت های اصلی و فرعی -۱۸
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 کنید  کلیکآن اسم  روی   در سایت ما ورود به هر پایهبرای 
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 متوسطه اول

 نهم هشتم هفتم
 

 متوسطه دوم

 دوازدهم یازدهم دهم
 

 اینستاگرام گروه تلگرام کانال تلگرام

https://biamoz.com/
https://biamoz.com/
https://biamoz.com/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/ششم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/پنجم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/چهارم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/سوم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/دوم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/اول/
https://biamoz.com/doc/دوره-اول-متوسطه/هفتم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-اول-متوسطه/هشتم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-اول-متوسطه/نهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/دهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/دهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/یازدهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/یازدهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/دوازدهم-متوسطه/
https://t.me/biamozcom
https://t.me/biamozgp
https://www.instagram.com/biamozcom/

