
 

 

 با رشد منفی جمعیت روبه رو هستند ؟کدامیک از کشورهای زیر – 1

 دانمارک وسوئیس –فرانسه وانگلیس     د  –ج         سوریه وعراق   –ایران وپاکستان      ب  –الف 

 ( سال جزو کدام گروه سنی هستند؟26-56جمعیت سنین بین ) – 2

 سالمندان -د   بزرگساالن    –ج    جوانان   –کودکان ونوجوانان      ب  –الف 

 ؟نمی باشدکدامیک از موارد زیر جزء آبهای زیر زمینی  – 3

 قنات –د      چشمه   –ج    رودها    –ب   چاه    –الف 

 رودهای پر آبی که از کوههای البرز سرچشمه می گیرند به کدامیک از آبریزهای زیر می ریزند؟ – 4

 حوضه آبریز کناره ای    –ب      حوضه آبریز دریای خزر   –الف 

 حوضه آبریز خلیج فارس ودریای عمان –د     حوضه آبریز داخلی   –ج  

 نیستند؟چرا خاک برخی مناطق داخلی یا جنوبی ایران برای کشاورزی مناسب  – 6

 به علت خشکی هوا    –ب   به علت کمبود ریزش برف وباران   –الف 

 به علت وجود نمک یا آهک در خاک –د     به علت افزایش دمای هوا    –ج  

 .گردشگری نقش مهمی در افزایش ............... مردم یک منطقه دارد– 5

 خدمات –د   درامد    –ج    توزیع     –ب    تولید      –الف 

 کدام یک از وسایل زیر برای گردشگری بسیار مهم است؟ – 7

 دوربین های فیلم برداری  – د  قطب نما     –ج   نقشه    –ب  کره جغرافیا     –الف 

 آرامگاه کدامیک از شخصیتهای زیر در صحن امام رضا )ع( قرار دارند؟ – 8

 مال صدرا -شیخ بهایی –ب  عالمه محمد تقی جعفری     -شیخ بهایی –الف 

 مال صدرا  –عالمه محمد تقی جعفری –د   عالمه مجلسی     –مال صدرا  –ج 

 از مراکز مهم گزدشگری به خصوص در زمستان ها کدام مورد زیر است؟ – 9

 جلگه مغان     –ب    سواحل دریای خزر     –الف 

 سواحل خلیج فارس ودریای عمان –د      جلگه گرگان    –ج 



 

 

 در شهر اصفهان کدامیک از مساجد زیر قرار ارد ؟ – 11

 مسجد کبود ومسجد گوهرشاد    –ب     مسجد شیخ لطف اهلل و مسجد گوهر شاد   –الف 

 مسجد گوهر شاد ومسجد امام  –د   مسجد شیخ لطف اهلل ومسجد امام      –ج   

 به کسانی که درباره زندگی انسانها ورویدادهایی که در گذشته اتفاق افتاده ، مطالعه وتحقیق می کنند چه می گویند؟– 11

 پژوهشگر –د   محقّق  –ج    مورخ   –ب    باستان شناسان    –الف 

 نمی باشد؟چیزهای غیر مادی میراث فرهنگی کدامیک از گزینه های زیر جزء  – 12

 آداب ورسوم –د    اعتقادات   –ج     زبان  –ب    بناهای تاریخی    –الف 

 یکی از بخشهای سازمان میراث فرهنگی کدام است؟ – 13

 حفاظت از محیط زیست –د   سازمان گردشگری     –ج   موزه ها    –ب    صنایع دستی    –الف 

 مردمان کدامیک از تمدنهای زیر در خوزستان می زیستند؟ – 14

 شهر سوخته –د      سیلک  –ج     جیرفت   –ب    ایالم    –الف 

 در کدام دوره تاریخی اختالفات طبقاتی به اوج خود رسید؟– 16

 ساسانیان -سلوکیان                     د  –ج        هخامنشیان        –ب    اشکانیان           –الف 

 گزینه نادرست را انتخاب کنید؟– 15

 جیرفت     ←کتیبه های آجری  –ایالمی ها         ب  ←هنر سفال سازی  –الف 

 وختهشهر س ←زابل  –د              بایجان غربی  آذر ←سیلک  –ج 

 پایتخت ساسانیان کدام بود ؟ – 17

 شوش –د                تخت جمشید  –ج          تیسفون  –صد دروازه      ب  –الف 

 اشکانیان ) پارتیان( در تاریخ جهان به آن مشهور بودند؟ – 18

 کشاورزی–د                کشور داری –ج             معماری –ب          جنگاوری –الف 

 پایتخت ساسانیان کدم شهر بود؟– 19

 تیسفون -د      شوش           –ج        تخت جمشید  –ب     صد دروازه       –الف 



 

 

 در زمان هخامشیان بین ایران وکدام کشور جنگهای متعددی روی داد؟ – 21

 آشوری ها –د          یونان   –ج    ب                       اعرا  –ب       روم    –الف 
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