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  ؟کدام سلسله توسط کوروش تا سیس شد -1

 الف ( اشکانیان         ب( ساسانیان                          ج(  هخامنشیان                    د( سلو کیان 

  /اسکندر پادشاه کدام سرزمین بود-2

 عثمانی و مصرد(              هند و مقدونیه ج(                 یونان و مصر ب(         مقدونیه  نیوناالف ( 

 ؟رواج دهند رانیرا در ا یونانیو خط و زبان  رسوم آداب و  چه کسانی تلاش کردند تا -3 

 پارتیان د(                     انیج(  هخامنش                          انیب( ساسان            سلو کیان الف ( 

 توسط چه کسی شکست خورد ؟( کراسوس )سردار رومی  -4

 مهرداد دوم د(                    داریوش ج(                          آریو برزن ب(          سورنا الف ( 

  ؟دانشگاه بزرگ جندی شاپور به دستور چه کسی و در کدام استان بنا شد -5

  فارس –یزد گرد سوم ب(                                    فارس  –کوروش (  الف

 خوزستان  –خسرو انو شیروان د(                             کرمانشاه  –خسروپرویز ج(  

 ؟ارتفاع بلندترین قله ی ایران چند متر است  -6

 متر  6155د(                   متر  5165ج(                       متر  6515ب(           متر  5615الف (

 ؟رشته کوه زاگرس و البرز به ترتیب در کدام قسمت از ایران قرار گرفته اند  -7

            شمال  –مغرب و جنوب غربی ب(                          مغرب  –شمال و شمال غربی الف ( 

 جنوب –شرق و شمال غربی  د(                            غرب –مرکز و جنوب غربی ج(   

 ؟ نمی شوددر کدام یک از مکان های زیر شهر یا روستا دیده  -8

 کوهپایه هاد(                   جلگه ها ج(                         قله های کوه ب(        دشت ها الف ( 

 ب و هوای یک منطقه دارند ؟چه عواملی مهمترین نقش را در تعیین آ -9

                        ب( مقدار ریزش باران و برف                           و هوای بسیار سرد  و گرم آبالف ( 

 رشد گیاهان و فعالیت های کشاورزی د(                                        دمای هوا و بارش ج(  
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 ؟نیست تعلق به ناحیه ی معتدل و مرطوب خزری کدام ویژگی م -15

 وسعت کم د(           گرمای شدید ج(         رطوبت فراوان ب(       زمین های حاصلخیز الف ( 

 در گذشته شتر وسیله ی اصلی ....................برای ساکنان نواحی گرم و خشک بوده است . -11

 کشاورزی د(              داد و ستد ج(                عاش و م رامراب(         رفت و آمد الف ( 

   ؟تابلوی مقابل نشان دهنده چیست -12

 ب( شکار ممنوع                  یانداز ریمسابقات ت یالف (  برگزار

 محل شکار حیوانات د(                           ایست و بازرسی ج( 

 ؟در حاشیه پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران چه کلمه ای نوشته شده است  -13

 الحمد الله د(                    الله ج(                         الله اکبر ب(            لا اله الا الله الف ( 

 ؟کدام یک از مناسبت های زیر در تقویم با خط قرمز مشخص نمی شود  – 14

     روز عاشورا ب(                                      روز معلم الف ( 

 ( )ع( یرمضان )شهادت حضرت عل 21د( روز                )رحلت پیامبر)ص( (صفر  28روز ج(  

 ؟در کدام یک از کشورهای زیر جشن نوروز برگزار نمی شود -15  

  عربستان د(           جمهوری آذربایجان ج(             افغانستان ب(            تاجیکستان الف ( 

 رفت نیبه دست .................از ب انیحکومت هخامنش -1

 .................... بودند نید رویتر مردم پ شیباستان ب رانیدر ا-2

 ...................وجود دارد ی..................است که در موزه  یمجسمه  انیاشکان یاز آثار دوره  یکی -3

 کرد یادیز شرفتی...............و .............................پ انیدر زمان ساسان -4

 اسلام .....................و......................بود نید امیپ -5

 یکه خاک ................دارند مناسب کشاورز یی....رونق دارد و در دشت ها................. یدر دشت ها یکشاورز-6

 ستندین
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 ....نوشته شده است ........قوانین مهم ما در کتابی به نام ........ -7

 شهر کرمانشاه در میان رشته کوه های .....................قرار دارد . -8

 ها بودند ................محلی را که در آن همیشه اسب های تازه نفس آماده حرکت و ارسال نامه  -9

 . می نامیدند

 ؟است  یا هیها متعلق به چه ناح یژگیو نیاز ا کیهر -15

  یسواحل جنوب یگرم و شرج ی هیگرم و زمستان معتدل                          ناح یها تابستان-الف

  یخشک کوهستان مهیمعتدل و ن ی هیناح    گرم و زمستان سرد                                  تابستان-ب

           یگرم و خشک دخل ی هیسال هوا سرد و تابستان معتدل است                   ناح یماهها شتریب-ج

 یمعتدل و مرطوب خزر ی هیوجود ندارد                                 ناح یدیشد یو سرما  گرما-د

 پاسخ دهید 

 ؟ دیسیرا به طور مختصر بنو وشیشش اقدام مهم دار-1

 آبرفت چیست ؟-2

 دیرا نام ببر رانیمشترک ملت ا ینشانه ها -3

 و مثال بزنید دیچند دسته اند ؟ نام ببر رانیدر ا لیتعط یروزها -4

 ( )دو موردشوند؟ یم ستیز طیو لطمه زدن به مح یها ستگاهیرفتن ز نیانسان باعث از ب تیکدام فعال -5

 و چه گیاهانی می رویند نام ببرید ؟کنند یم یکدام جانوران زندگ شتریگرم و خشک ب ی هیدر ناح-6


