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رویه  1از 3
اگر هدف و برنامه ریزی داشته باشید پیروز خواهید شد

شماره
فصل

بارم

 .1مهمترین حق برای هر انسان چیست؟

0/5

فصل نخست

د (مسکن
ج (حیات
ب (تحصیل
الف (غذا
.3چه چیزی موجب میشود ،افراد حقوقی بر مبنای قوانین آن کشور داشته باشند.
ج (ساکن جایی بودن
ب (تبعه جایی بودن
الف (اهل جایی بودن

د (مسافر جایی بودن

.3منظور از حق چیست؟

1

فصل سوم

بیمه چیست؟

0/75

.2شرکت های بیمه در قبال دریافت.......................از بیمه شوندگان حمایت مالی می کنند

0/75

. 3امدادگران در موقع حوادث به آسیب دیدگان..................می رسانند.
کدام بیمه با سایر فرق دارد؟
الف)بیمه اجباری

ب)بیمه وسایل نقلیه

ج)بیمه زیبایی

د)بیمه کار

.1تراکم جمعیت در مناطق داخلی ایران کم است یا زیاد؟ چرا؟ دو دلیل را ذکر کنید.

0/75

فصل هفتم

.2تراکم جمعیت را تعریف کنید.

0/5

.3اگر تعداد افرادی که متولد می شوند  ................از افرادی که میمیرند باشد ،جمعیت کاهش مییابد.
.4مسولیت مرکز امار ایران چیست؟
الف)سر شماری ب) اندازه گیری رشد منفی جمعیت ج) اندازه گیری رشد مثبت و منفی د)هیچکدام

0/5

.5رودهایی که به نزدیکی تنگه هرمز میریزند را نام ببرید(سه مورد)

0/5

.6حوضه ابریز چیست انواع آن را نام ببرید

0/75
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بارم

رویه  2از 3

.1دو مورد از موزه های مجموعه آستان قدس را ذکر کنید

0/5

فصل هشتم

.2فواید گردشگری را بنوسید

0/75

 .3در پارک های ملی برای محافطت از محیط زیست چه قوانینی وچود دارد؟

0/5

 .4در نقشه راه ها چه نکاتی مشخص شده است؟

0/5

.1مراحل کار یک باستان شناس را به ترتیب بنویسید

فصل نهم

 .2ارتباط کدام درست نیست؟
الف)سفال سازی -ایالمی ها ب)کتیبه آجری -جیرفت

1

0/5

ج)سیلک -آذربایجانغربی

د)زابل -شهرسوخته

.3رونق کشاورزی و ذخیره غذا باعث بوجود آمدن کدام ویژگی تمدن شد؟
الف)هنر و معماری

ب) مهارت در کارها

د)داشتن قوانین

ج)داشتن حومت

 .4ویژگی های تمدن در جیرفت را با توجه به یافته ها بنوسید(دومورد )

1

 .1کوروش با حمله به کدام مناطق توانست قلمرو ایران را از خلیج فارس تا دریای مدیترانه گسترش دهد؟
ج).بابل و آشور
ب)لیدی و فنیقیه
الف)بابل و لیدی
.2در زمان هخامنشیان بین ایران و کدام کشور جنگ های متعددی روی داد؟
الف)روم

ب)اعراب

ج) یونان

0/5

د) آشور و لیدی

د) آشوری ها

فصل دهم

.3چرا حکومت هخامنشی به عنوان نخستین امپراطوری جهان شناخته شده است؟

0/5

.4پایتخت های اشکانیان و ساسانیان را نام ببرید.

0/5

.5سه ویژگی حکومت ایران باستان را ذکر کنید .

0/75

.6موارد زیر را در مورد کتیبه بیستون بنویسید
دوران..................................
مکان........................................
موضوع ................................................................................................................................. ....................................

0/75
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رویه  3از 3

دریک در چه دورانی ضرب شد ؟
ب) هخامنشی
الف)داریوش

بارم
./5

ج) اشکانیان

.2تهیه پارچه های پشمی و ابریشمی در کدام شهر ها نبوده ؟
ج)مرو-اهواز
ب)اهواز –شوش
الف)اهواز-شوشتر

د) پارس ها
د)ری-اهواز

فصل یازدهم

.3جامعه طبقاتی دوران ساسانی شامل چه بخش هایی بود است (توضیح دهید)؟

1

.4چرا ساسانیان مانع ارتباط مستقیم تجاری اروپا و چین شدند؟

0/5

.5در ایران باستان درآمدهای حکومتی صر ف چه چیزهایی می شد؟( 4مورد)

0/5

.1مردم ایران باستان چه زبان و خطی بکار می بردند؟

1

. 2وجود جندی شاپور در خوزستان نشان دهنده چه چیزی در دوران ساسانیان است توضیح دهید؟

1

فصل دوازده

. 3یشت در اوستایی به معنی ..............................و ................................است

0/5

.4از مهمترین جشن های ایران باستان نوروز و .........................بوده است.
. 5دین اصلی مردم ایران در دوران ساسانی...........................بوده است
ج) زرتشتی
ب)یهودی
الف)بودایی
.6ایرانیان به ترتیب به .......................و............................اهمیت می داند
الف)دین و ورزش

ب)تربیت بدنی و سالمت جسم

0/5

د)مانوی

ج)سالمت جسم و شکار

د)خانواده و دین
طراح:صادق زاده

