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ردیف

بارم  نام و نام خانوادگی دبیر : جمع   نمره پایانی نمره مستمر ردیف  

غلط  صحیح   مشخص کنید .       صحیح یا غلط بودن جمله های زیررا با عالمت ضربدر :الف   

قسمت تقسیم کرده بود . 22داریوش کشوررا برای اداره بهتر به  -1 

2  . مادها نخستین حکومت ایرانی بودند -2 

 ورود اسالم به ایران ، مهم ترین رویداد تاریخی کشورما است . -3 

 قُم ، مهم ترین قطب زیارتی کشوراست . -4 

راباکلمات مناسب پُرکنید .ب :  درجمالت زیر جاهای خالی   

 ...................... آن مکان می گویند .به نسبت افرادی که دریک مکان زندگی می کنند ، .............. -1 

2  یکی از منابع مهم تأمین آب شهر نشینان و روستائیان .............................. هستند . -2 

... است .یکی از وسایل مهمی که باید برای گردشگری یا هرنوع سفر ازآن استفاده کرد ....................... -3 

 مورخان در کارخودازدانش ..................................... نیزاستفاده می کنند . -4 

مشخص کنید . ج : درسئواالت چهارگانه زیر، پاسخ صحیح راباعالمت ضربدر   

 مهم ترین محصول زراعی ایرانیان باستان کدام مورد زیربود . -1 

د( پنبه    ج (ذرت   ب(گندم   ف ( برنج ال 

دردوره ساسانی کدام یک ازدین های زیر ، دین رسمی کشوراعالم شد . -2 

2 د( مانوی   ج ( بودایی ب ( مسیحی الف ( زرتشتی  

 است . دهنشنام برده « پزشک » درکتاب اَوِستا ، ازچه نوع  -3 

 د ( پزشک متخصص   ج ( پزشک دعا ب ( پزشک معمولی   الف (پزشک جراح  

 پس ازمرگ اسکندر ، قلمرو ایران به دست چه کسی افتاد . -4 

د ( اردشیربابکان   ج ( شاپوراول   ب ( سلوکوس  الف ( مهرداد دوم  

ت چپ مربوط است ، فقط حروف مربوطه راداخل پرانتز بنویسید .د :هریک از کلمات یا اسامی سمت راست با کدام کلمه سم  

، فلسطینالف    یلک( تپه سی  ) -1 

ب ، بین النهرین     ( حضرت عیسی   )-2 

2  ج ، کاشان   ( تپه ی حسن لو  )-3 

 د : آذربایجان غربی  ( حضرت ابراهیم ) ع (   ) -4 

آذربایجان شرقی ه  (  
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 ه ( سئواالت کوتاه پاسخ و تشریحی  

1 به طور کلی قانون و مقررات به چنددلیل به وجود آمده است . بنویسید . -1  

1 همدلی یعنی چه ؟ -2  

1 سرمایه چیست ؟ تعریف کنید . -3 

1 جمعیت دریک کشور چگونه کاهش می یابد .-4  

1 مورد ازموارد کتاب رانام ببرید . 4کدام مساجد معروف درایران مورد توجه گردشگران هستند ؟  -5  

1 چه کسی بود ؟« شهربان » درایران باستان  -6 

1  چه کسانی بودند ؟« عامه مردم » درایران باستان  -7  

1 زرتشت که بود ؟ ومردم رابه چه چیزی دعوت می کرد ؟ -8  

1 مورد نام ببرید . 4کدام بناهای ایران باستان پیشرفت ایرانیان رادرمعماری نشان می دهد . -9 

1 درایران باستان ، ابریشم چه اهمیتی داشت ؟ -11  

5/1 اغلب رودهای دائمی وپُرآب ایران ازکدام کوهها سرچشمه می گیرند . -11 

5/1 یخ عبارت ازچیست ؟علم تار -12 

5/1 اولین روستاها درکجا ها به وجودآمدند . -13

5/1 ازکدام حکومت ایران ، به عنوان نخستین امپراطوری جهانی یاد می کنند . -14 
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