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 بارم متن سئوال ردیف

.گزینه صحیح را انتخاب کنید الف  
 ؟کدام قوه تهیه و تصویب قوانین عادی کشور را در چهارچوب قانون اساسی بر عهده دارد(1

 وزارت کشورد(                    قوه قضاییهج(                            قوه مجریهب(                  قوه مقننهالف(

 ؟مهمترین قطب زیارتی کشور کدام شهر است(2

 اصفهاند(            مشهد              ج(                                    یزدب(                           قمالف(

 ؟مهمترین پیشه و وسیله معیشت در ایران باستان چه بود3)

 تجارتد(                صادرات ابریشمج(                             کشاورزیب(                   دامداریالف(

 ؟موسس سلسله ساسانیان چه کسی بود(4

 د(اردشیر بابکان                        ج(کوروش                            ب(شاپور اول          الف(مهرداد دوم    

2 

       نمایید.جاهای خالی را با کلمات مناسب تکمیل  ب

.برای جبران زیان های مالی و جانی بوجود آمده است --------(1   

.از عوامل تولید هستند -------جنگل و ...(جزو نچه در طبیعت وجود دارد مانند)آب،خاک،آ(2  

.می گویند -----------در برخی کشورها تعداد زاد و ولد کمتر از مرگ و میرها شده است به این رشد (3  

.یعنی ارث و هرچیزی که از گذشتگان و نیاکان و پدران به ما رسیده است --------(4  

.هسته اولیه را تشکیل می داد -----------(در ایران باستان 5  

ضرب شد. ---------با نام  --------اولین سکه به فرمان (6  

 3         

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

.یعنی پس از درک احساس فرد حادثه دیده به کمک او بشتابیمهمیاری (1  

.به کسی که محل اقامت یا کار خود را به طور موقت ترک می کند و به سفر میرود مهاجر می گویند(2  

.پارک ملی گلستان در استان گلستان و خراسان شمالی از بزرگ ترین پارک های ملی ایران است (3  

ابتکارات بزرگ داریوش هخامنشی در ایران باستان بود.(سپاه جاویدان یکی از 4  

(زبان رسمی امروز ما پارسی باستان است.5  

(ایرانیان باستان در علم نجوم پیشرفت کرده و با سنجش و تعیین زمان توانستند تقویم را اختراع کنند.6  
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 به سواالت زیر پاسخ کوتاه بدهید. د

نمره( 5/0)؟منظور از مصرف گرایی چیست(1  

 

نمره( 5/0)مورد2(حوضه های آبریز ایران را نام ببرید؟2  

 

نمره( 5/0)؟دو دشت وسیع ایران را نام ببرید(3  

 

نمره(5/0)؟علم تاریخ را تعریف کنید(4  

 

نمره( 5/0)مورد2؟ویژگیهای تمدن را نام ببرید(5  

 

نمره( 5/0) ؟جاده ابریشم چگونه جاده ای بود(6  

 

نمره( 5/0) مورد2؟ایرانیان باستان رانام ببریدمهمترین جشن های (7  

 

 5/3         

نمره( 1) هر مورد به سواالت زیر پاسخ کامل بدهید. ه  

مورد2ت انجام دهیم؟سیمی توانیم برای حفاظت از محیط ز ماچه کمکی(1  

 

 

چرا؟؟پرتراکم ترین ناحیه کشور کدام منطقه است(2  
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مورد2؟می شودچه عواملی باعث از بین رفتن خاک (3  

 

 

مورد2اهمیت زیارتگاه و مجموعه آستان مقدس رضوی را بیان کنید؟(4  

 

 

تاریخ ایران به چند دوره تقسیم می شود؟(5  

 

 

اولین روستاها چگونه پدید آمدند؟(6  

 

 

تخت جمشید چگونه به آتش کشیده شد؟(7  

 

 

شیوه حکومت در ایران باستان چگونه بود؟(8  

 

 

کشاورزان در دوره ساسانیان چگونه بود؟وضعیت زندگی (9  

 

(ایرانیان باستان چه آداب و رسومی برای سر سفره نشستن داشتند؟10  

 

 

باشید موفق  

 


