
 های شهرنشینی اشاره نشده است؟ـ در کدام گزینة زیر به طور کامل به مصداق1

 گیری حکومت هخامنشی، اهمیت فراوان به دامداری، ساخت کاخ تخت جمشیدشکل -۱

 وجود مشاغل گوناگون، گرداوری غذا، ارتباط تجاری میان شهر سوخته و میان رودان -۲

 گیری حکومت ماناهازیگورات چغازنبیل، شکلنامة حمورابی، ساخت تدوین قانون -۳

 هایی به خط میخیآغاز ذخیره سازی غذا، ساخت ظروف تزیینی مفرغی، ساخت کتیبه -۴

 

 های مشترک زندگی پیامبران نبوده است؟ـ کدامیک از موارد زیر از ویژگی2

 اند.های بزرگ ظهور کردهدر دوران قدرت تمدن  -۱

 اند.عه ظهور کردهدر پی وجود نقصی در جام -۲

 اند.در سه قارة گوناگون جهان ظهور کرده -۳

 اند.پس از شکل گیری دورة شهرنشینی ظهور کرده -۴

 

 شود؟های خارجی است، این عامل در کدام گزینة زیر دیده نمیهای ایران باستان، شکست دولتـ یکی از عوامل قدرت در حکومت۳

 دوران ماد -۱

 دوران هخامنشی  -۲

 دوران سلوکی -۳

 دوران اشکانی  -۴

 

 های زیر، عامل اساسی تری در هجوم کشورها  و اقوام بیگانه به ایران در گذر زمان بوده است؟ـ کدامیک از عبارت4

 قرارگیری ایران به عنوان پل ارتباطی میان سه قاره -۱

 های بزرگ و قدرتمندبه قدرت رسیدن حکومت -۲

 دان داخلی اختالفات شدید میان دولتمر -۳

 ضعف نیروهای نظامی در خدمت سالطین ایرانی -۴

 

دژ )هستة داخلی و سیاسی شهر و مرکز امنیتی(، ارگ ) مرکزی برای قرارگیری ادارات * شهرهای قدیم چهار بخش اصلی داشتند: کهن
های کشاورزی(؛ دورتادور شهر نیز زمین و مراکز دولتی، شارستان ) بخش مربوط به زندگی مردمان( و رَبَض ) حومة شهر و محل قرارگیری

 دیواری کشیده می شد.
 باشد؟های خود بر مبنای کتاب درسی کدام جمله درست نمیـ حال با توجه به متن باال و دانسته5

 گزیدند.شاهان ارگ سلطنتی را به عنوان محل زندگی خود بر می -۱

 گذراندند.دبیران بیشتر روز را در ارگ می -۲

 دادند.های اقتصادی خود را در شارستان انجام میبازرگانان بیشتر فعالیت -۳

 کردند.شاهان بیشتر روز را در کهندژ فعالیت می -۴

 

 شده است؟های کدام بخش تامین میها از تولیدات و یا فعالیتـ در ایران باستان، اصلی ترین منبع درآند حکومت6

   دژکهن -۱

   ارگ -۲

   شارستان -۳

 ربض -۴

 

 

 

 

 



 ؟رودشمار نمیبههای میراث معنوی ـ کدامین مورد از زیرمجموعه7

 هازادهـ مساجد و امام۱

 ـ آداب و رسوم۲

 ها و اعتقاداتـ اندیشه۳

 ـ زبان و ادبیات۴

 

 یک از موارد یاد شده، زاییدۀ تمدّن است؟ـ کدام8

 ـ ساخت ظروف سفالین۱

 گیری قوانین مشخّصـ شکل۲

 هانگارهگیری سنگشکلـ ۳

 ـ تولید غذا به مقدار کافی۴

 

 ـ کدام عامل طبیعی با ایجاد سپاه قدرتمند در ایران باستان، پیوند دارد؟9

 ـ پوشش گیاهی۱

  ـ وجود دریاها۲

 ـ موقعیّت جغرافیایی۳

 هاـ وجود کوه۴

 

 ای داشته است؟و ریشههای زیر نقشی اساسی یک از حکومتگیری کدامجویی در شکلـ عامل انتقام11

 ـ ماد۱

 ـ هخامنشی۲

 ـ اشکانی۳

 ـ سلوکی۴

 

 یک از موارد زیر به رونق بازرگانی در سراسر ایران کمک بیشتری کرده است؟ـ کدام11

 صورت غیر نقدیـ دریافت مالیات به۱

 ـ قرار گیری در مسیر جادة ابریشم۲

 های طال و نقرهـ ضرب سکّه۳

 جادة شاهیاندازی ـ احداث و راه۴

 

 ؟باشندصحیح نمیها های زیر در مورد برپایی جشنیک از عبارتـ کدام12

 ـ جشنها با مراسم عزیزان از دست رفته همراه بودند.۱

 اند.ها داشتهـ جشنها ارتباط زیادی با تغییرات فصل۲

 اند.ـ جشنها با نیایش و عبادت به درگاه خداوند همراه بوده۳

 اند.دی با شروع و پایان کشاورزی داشتهـ جشنها ارتباط زیا۴

 


