باسمه تعالی
سواالت امتحان درس :

اداره کل آموزش وپرورش خراسان رضوی
اداره آموزش و پرورش ناحیه 6مشهد مقدس
دبیرستان دوره اول دخترانه امام حسین (ع)

شماره صندلی :

1

بخش اجباری

تعدادصفحات2 :

مدت امتحان:
60دقیقه

تعداد سواالت :نوبت
15
امتحانی:خردادماه

نام ونام خانوادگی :
ردیف

ساعت شروع :

تاریخ امتحان :

سئوال

بارم

جاهای خالی را پرکنید.
 -1مسئول اجرای قوانین و مقررات محیط زیست در منطقه ........................است.
-2به منطقه ی بزرگی که در آن مجموعه ای از گیاهان و جانوران خاص زندگی می
کنند....................می گویند.

2

-3فعالیتی که بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان رابطه برقرار می کند  ..........................نام دارد.
 ،..........................-4تصویری افقی از سطح زمین است که به نسبت مورد نیاز کوچک شده است.
2

همدلی و همیاری در حوادث را با هم مقایسه کنید.

1

دو مورد از اطالعاتی را که بر روی برچسب مشخصات کاال درج می شود را نام برید.

1

3

الف)

4

منظور از مقیاس خطی چیست؟

1

5

دومورد از مهم ترین خدمات شهرداری را نام ببرید؟

1

کدام فعالیت های نادرست انسان ها باعث تخریب زیستگاه ها می شود؟دو مورد.

1

ب)

6
در ارتباط با ناحیه گرم و خشک داخلی به سواالت زیر پاسخ دهید.
7

الف) میزان بارش در این ناحیه چگونه است؟
ب) اختالف دمای شب و روز در این ناحیه کم است یا زیاد؟
ج)دو ویژگی پوشش گیاهی این منطقه را بنویسید.

1/5

مشکالت کشورهایی که با رشدمنفی جمعیت روبه رو می شوند را بنویسید.نام دوکشوری که با

1/5

8

رشدمنفی روبه رو است را نام ببرید.

9

انواع گردشگری را نام ببرید.ذکرچهار مورد کافی می باشد.

1

10

مقررات پارک های ملی را نام ببرید

1

11

مورخ به چه کسی گفته می شود؟

1

12

تولیدکنندگان چگونه محصوالت خود را به دست مشتریان می رسانند؟

1/5

13

بیمه چیست؟ انواع بیمه را نام ببرید.

1/5

بخش اختیاری
از بین دو بخش الف و ب یک بخش را به اختیار خود انتخاب کنید نیازی نیست به هر
دو بخش پاسخ دهید تنها یک بخش از سواالت الف یا ب را انتخاب کنید.
14

بخش الف (درس های اول تا چهارم)

4

-1مریم دانش آموزکالس هفتم است دومورد از حقوق او را در خانه و خانواده بیان کنید.
-2مسئولیت به چه معناست و فرد مسئولیت پذیر به چه کسی گفته می شود؟
-3دومورد از دالیل ایجاد قانون و مقررات را بنویسید.
 -4یکی از وظایف شورای نگهبان را توضیح دهید؟
15

بخش ب (درس های هجدهم تا بیست و چهارم)
-1چهار مورد از ویژگی های تمدن را نام ببرید.
-2پایتخت مادها کدام شهر بود؟
-3مخارج سنگین دربار چگونه تامین می شد؟
 -4در چه دوره ای جمعیت شهرها افزایش یافت؟
 -5اولین بار به فرمان ...............................سکه ای زرین به نام دریک یا زریک ضرب شد.
 -6زرتشت پیروان خود را به چه کارهایی دعوت می کرد؟
--7قدیمی ترین مدرسه ی پزشکی جهان در چه دوره ای به فرمان چه کسی تاسیس شد؟

4

تصحیح و نمره گذاری
با عدد

نام و نام
خانوادگی دبیر

با حروف
امضاء :

نمره نهایی پس ازرسیدگی
به اعتراضات
با حروف
با عدد

نام و نام خانوادگی
مصحح/دبیر
امضاء :

