
 

 

 بارم سئوالمتن  ردیف

.گزینه صحیح را انتخاب کنید الف  

  ؟(کدام یک از موارد زیر از مهمترین عناصر آب و هوایی میباشد1

 دوری از دریا و ارتفاعد(     ارتفاع و دما   ج(                 دما و بارش        ب(                   ارتفاع و بارش   الف(

 

  ؟اسالم به ایران چه بودآخرین حکومت پیش از ورود  (2

 سلوکیاند(          ساسانیانج(          هخامنشیان          ب(                                  اشکانیانالف(

 

 ؟پایتخت مادها در ایران باستان کدام شهر بود(3

 تخت جمشیدد(           تیسفونج(                             شوشب(                                      همدانالف(

 

 (منبع اصلی درآمد حکومت ها در دوره ایران باستان چه بود؟4

 ج(مالیات           د(صادرات پشم       ب(مبادالت قالی و قالیچه      الف(فروش محصوالت کشاورزی
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 جاهای خالی را با کلمات مناسب تکمیل نمایید. ب

یرد.به خود میگ -----------یک نهاد دارای صالحیت مانند مجلس تصویب شود نام (هرگاه مقررات به وسیله 1  

می گویند. -------------(به منطقه بزرگی که در آن گیاهان و جانوران خاص زندگی میکنند 2  

.است -------------دومین ناحیه پرتراکم در کشور ما 3  

است.مهمترین قطب زیارتی کشور ایران  ---------(4  

هسته اولیه جامعه را تشکیل میداد. -------------(در ایران باستان 5  

راهی بود که هند و چین را از شرق به اروپا در غرب وصل میکرد و از خاک ایران عبور میکرد.  ------------(6  

.را مقدس می شمردند ---------(ایرانیان باستان 7  

 5/3       

جمالت زیر را مشخص نمایید.صحیح و یا غلط بودن  ج  

)...........( ( نقشه تصویری افقی از سطح زمین است که به نسبت مورد نیاز کوچک شده است.1  

)...........( (علم تاریخ یعنی ارث و هر چیزی که از گذشتگان و نیاکان ما به ما رسیده است .2  

)...........( (یکی از مهمترین پادشاهان اشکانی شاپور اول است .3  

...().........سکه ای به نام دریک یا زریک ضرب شدر زمان هخامنشیان برای اولین باربه فرمان داریوش کبیر(د4  

)...........( .( زبان رسمی امروز ما)پارسی میانه(است5  
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 به سواالت زیر پاسخ کوتاه بدهید. د

نمره( 75/0(سن گروه های جمعیتی زیر را بنویسید؟)1  

سالمندان                                   بزرگساالن                                     کودکان و نوجوانان        

 

(گردشگر به چه کسی می گویند؟2  

 
(مورخ کیست؟3  

 

مورد2(ویژگیهای تمدن را نام ببرید؟4  

 

مهمترین ابتکارات ایرانیان باستان را نام ببرید؟(5  

 

هرودوت ایرانیان باستان چه مواردی را به فرزندان خود آموزش میدادند؟(به گفته 6  

 

نمره( 75/0(مهمترین جشن های ایرانیان چه نام داشت؟)7  
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)هر سوال یک نمره( به سواالت زیر پاسخ کامل بدهید. ه  

(خشکی و شرجی بودن نواحی گرم سواحل جنوبی به چه دلیل است؟1  

 

 

مورد2رفتن خاک می شود؟  چه عواملی موجب از بین(2  
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مورد2(اهمیت گردشگری را بیان کنید؟3  

 

 

(آستان قدس رضوی شامل چه مجموعه ای می باشد؟4  

 

 

پیامبران الهی چه وظیفه ای داشتند؟(5  

 

 

(چرا حکومت هخامنشیان به عنوان نخستین امپراتوری جهان نام گرفته است؟6  

 

 

چه پیامدهایی را به همراه داشت؟(در دوره ساسانیان وجود اختالف طبقاتی 7  

 

 

(تقویم در ایران باستان چگونه بوجود آمد؟8  

 

          

 


