
 تسوه تعالی

 7/3/1401تاریخ اهتحاى:                                     نام و نام خانوادگی:                                          

 10:30 ساعت اهتحاى:                                                 هطالعات اجتواعی          نام درس:         

 دقیقه     هذت اهتحاى:                                                                                      هفتنپایه:         

 آهوزشگاه:تام دانش                      دتیرهرتوطه:  خانن ارجونذ                                                

 نوره1جوله  صحیح و غلط زیر را هشخص کنیذ.  -1

 غلط                     صحیح      تَدًذ.                           در ایزاى هادّا یي حکَهت آریایی ًخست_الف

  غلط                    صحیح              .     بْدهٌبع اصلی درآهذ حکْهت هالیات باستاى  ایزاى در _ب

 غلط                     صحیح      ِ ساساًیاى تَد.                اخزیي حکَهت پیش اس ٍرٍد اسالم سلسل_ج

 غلط                     صحیح           ًذ گزدشگز هی گَیٌذ.      ٍتِ کساًی کِ تِ سفزّای سیارتی هی ر_د

 نوره2.5کنیذ. پر هناسة کلوه تا را خالی جاهای-2

 .........در سزسهیي ایزاى ستاى فارسی ستاى گفتاری ٍ ًَشتاری هزدم شذ...............اس ٌّگام استقزار .-الف

 .سریک ضزب شذ ..سکِ تِ ًام دریک یا...........در سهاى ّخاهٌشیاى تزای اٍلیي تار تِ فزهاى.........-ب

 ًخستیي اهپزاطَری جْاًی  حکَهت.................................تَد._ج

 .در  ایزاى تاستاى..............................ارسشوٌذتزیي ٍ پزسَد تزیي کاال تجاری تَد_د

 جذب هیکٌٌذ هاًٌذ خَسستاىتِ خَد ت سیادی را .جوؼی................تؼضی اس هٌاطق تِ دلیل داشتي.........-ج

 

 نوره2گسینه صحیح را انتخاب کنیذ._3

 بَ پایاى رسیذ._آخزیي پادشاٍ ساساًی....................بَ دست آسیاب باًی ایزاًی ا

 هِزداد دّم-د         ْم ج_یشدگزد س      ب_اردشیزبابکاى       ْر اّل الف_شاپ



 اس ًْادگاى ُخاهٌشیاى بْد. بٌیاًگذار سلسلَ ُخاهٌشیاى.......................... -2

 د_دُیْک            اشکج_                بشرگ  شداریْ ب_        کْرّش-الف

  حضزت ...................در هصز سًذگی هیگزد.-3

 د_حضزت ابزاُین     ج_حضزت هْسی)ع(    ب_حضزت یْسف)ع(    الف_ حضزت عیسی)ع(

  است.ایالم هِوتزیي اثز بَ جای هاًذٍ اس توذى ...........................-4

 خطد_               چغاسًبیلج_           کتیبَ ُا  ب_          ظزّف سٌگیالف_

 

 نوره14.5.دهیذ کاهل و کوتاه توضیح زیر سواالت ته -3

هذرسِ جٌذی شاپَر تَسط چِ کسی ٍ چگًَِ هکاًی تَد؟ در کتاب اٍستا اس چٌذ ًَع پششک ًام تزدُ شذُ -1

 ًوز1.5ُاست؟

 ًوز1ُ؟تاستاى چِ هحصَالتی کشت هی شذ؟ ٍ کذام صٌؼتْا فؼالیت داشتٌذى در ایزا_2

 ًوز1.5ُدر دٍرُ ساساًی هزدم تِ چٌذ دستِ تقسین شذُ تَدى ًام تثزیذ ٍ تَضیح دّیذ؟_3

 ًوز2ُد؟پادشاُ آًْا کِ تَ ٍ آخزیي  آخزیي حکَهت پیش اس اسالم چِ حکَهتی تَدًذ؟ هَسس ایي سسلِ کِ تَد؟ هْتزیي_4

پیذا شذُ است ٍ ٍیژگی کتیثِ ّای  ر ایي هٌطقِدکذام هٌطقِ ایزاى ٍاقغ شذُ است ٍ چِ آثاری در  توذى جیزفت_5

 ًوز1.5ُایي هٌطقِ چیست؟

 ًوز1.5ُّذف هیزاث فزٌّگی، گزدشگزی ٍ صٌایغ دستی چیست؟ٍ چِ فؼالیتْای اًجام هیذّذ؟_6

 ًوز1.5ُ؟جوؼیت چگًَِ کاّش ٍ چگًَِ افشایش هی تاد؟تزاکن جوؼیت را تؼزیف کٌیذ_7

 ًوز1.5ُرٍدّای ایزاى را اس ًظز جْت جزیاى آب تِ چٌذ حَضِ آتزیش تقسین هی شَد؟ یک را تَضیح دّیذ._8

 ًوز1ُ؟چِ ػَاهلی هَجة اس تیي رفتي خاک هی شَد؟ى اّویت داردًساچزا خاک تزای ا-9

 ًوز1.5ُقَاًیي ٍ ٍیژگی ّای پارکْای هلی چیست؟-11


