


 جاریخ ارزصیاةی:
 

دكیل60َىرت ارزصیاةی :  

جػراد صفحَ:
 

 دةیس:

 

 
 

 ٌام وٌام داٌّادگی :
 

ُفحوپایَ:  
 

 کالس :
 

 صياره :

 ردیف  ةارم

:جهلً ٌای ضحیح و غلط را نشذص کيیر  2  

 انف(ىسذسه کسدن اٌساٌِا از ٌظس كسآن گٍاُی ةشرگ اسث .

 ب(صاُان در اةحرای سهعٍث در حضّر ةشرگان کضّر جاج گزاری ىی کسدٌر .

ةّدٌر . ج(در ایسان ةاسحان ، ةسای اوالد ددحس ارزش داصی كاةم  

 د(زغفسان و اٌار ىِيحسیً ىحصّل زراغی ایساٌیان ةاسحان ةّد .

1 

:گزیيً ضحیح را اىتذاب کيیر  2  

 الف(تبعٍ ی یک کشًر بًدن یعىی؟

(ساکً آن کضّر ةّدن2(در آن کضّر صغم داصحً                                                         1  

(در آن کضّر رفث و آىر داصح4ًکضّر داصحً                                      (حلّكی ةس ىتٍای كّاٌیً آن 3  

 ب(یکی از يسایل مهمی کٍ بایذ برای گردشگری از آن استفادٌ کرد چیست؟

(راٍُيا4(ىسافث                                3(كعب ٌيا                            2(ٌلضَ                                1  

؟ ج(وخستیه امپراتًری جهان را کذام سلسلٍ ایجاد کرد  

(ىادُا 4(اصکاٌیان                               3(سهّکیان                            2(ُذاىٍضیان                        1  

 د(ومذن سیلک در کذام شهر است ؟

(اصفِان 4(کاصان                                  3                                (صیساز2(گیالن                               1  

2 

:جاٌای دالی را ةا کلهات نياسب پر کيیر  2  

 انف(در زىان ُذاىٍضیان ةسای اونیً ةار ةَ فسىان داریّش اول ، سکَ ای زریً ةَ ٌام ....................ضسب صر .

.............................. ىی ةاصر . ب(ىسجر گُّس صاد در صِس  

 ج(رود .......................جٍِا رود پس آب ایسان ىی ةاصر .

 د(پس جکػیث جسیً و پسجساکو جسیً ٌاحیَ ی کضّر .....................................اسث .

 

3 

 ةً سواالت زیر پاسخ دٌیر :

؟ىِيحسیً كعب زیارجی کضّر کجا اسث  0/5  4 

 5 در آییً زرجضث چَ چیشی ىٍضا جيام دیس و دّةی ُا اسث ؟ 0/5

روز جلسیو ىی کسد و پٍج روز پایاٌی را جراگاٌَ ةَ حساب ىی آورد چَ ٌام داصث ؟ 30ىاه و  12جلّیيی کَ سال را ةَ  0/5  6 

 7 در زىان ُذاىٍضیان ایساٌیان دط ىیذی را از چَ اكّاىی اكحتاس کسدٌر ؟ 0/5

 8 در دوره ایسان ةاسحان ، روغً زیحّن از کرام کضّر وارد ىی صر ؟ 0/5

 
 
 



2صفحٍ  ةارم  ردیف  

:راةطً ةیو گزیيً ٌای زیر را پیرا کرده و ةً ٌم وضل کيیر  1  

ىسکش آىار -1انف(حفاظث از داک                                                          

سازىان جٍگم ُا ، ىساجع و آةذیش داری -2                                         ب(سسصياری جيػیث               

جِاد کضاورزی-3                                                                                   

9 

  کيیر تعریف را زیر اضالحات 1

 انف( ىّرخ :

 ب( ىیساث فسٍُگی :

10 

ةٍّیسیر ؟ دو ىّرد .اُيیث گسدصگسی را  1  

 

 

11 

 چسا ىاىّن اىام رضا )ع( را ةَ والیث غِری ةس گشیر ؟ 1

 

 

12 

 صيا چَ راه ُایی ةسای ىصسف درسث آب ىی صٍاسیر ؟ دو ىّرد  1

 

 

13 

گفحَ ی ُسودوت ایساٌیان ةَ فسزٌران دّد چَ چیشُایی ىی آىّدحٍر؟ ةٍا ةَ 0/75  

 

 

14 

؟آریایی ُا ةَ چٍر دسحَ جلسیو ىی صرٌر 0/75  15 

  دو ىّرد از ویژگی ُای جيرن را ةٍّیسیر؟ 1

 

 

16 

ةَ چٍر ظتلَ جلسیو ىی صرٌر ؟ در ایسان ةاسحان جاىػَ 1  

 

 

 

17 

 غّاىم جّنیر را ٌام ةتسیر ؟ دو ىّرد . 1

 

 

18 

 19 دو غهث ةَ وجّد آىرن كاٌّن و ىلسرات را ةٍّیسیر ؟ 1

 20 چسا سپاه جاویران ةَ ایً ٌام ىػسوف صر ، چَ کسی آن را جضکیم داد؟ 1

 
 ىّفق وپیسوز ةاصیر


