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پایه هفتم- تاریخ- استاد کاظم زاده- نیم سال اول پایه هفتم- تاریخ- استاد کاظم زاده- نیم سال اول 0000--9999

  تاریخ شناستاریخ شناس    باستان شناسباستان شناس    مورخمورخ    جامعه شناسجامعه شناس

  شناسایی مناطق باستانیشناسایی مناطق باستانی    جستجو و حفاریجستجو و حفاری    تهیه عکس و فیلمتهیه عکس و فیلم    مرمت و بازسازیمرمت و بازسازی

  حفظ و نگهداری آثار تاریخیحفظ و نگهداری آثار تاریخی
  مکانی مناسب برای مطالعه دانشجویانمکانی مناسب برای مطالعه دانشجویان

  به نمایش درآوردن آثار تاریخیبه نمایش درآوردن آثار تاریخی
  شناسایی مناطق باستانیشناسایی مناطق باستانی

  کوچ نشینیکوچ نشینی    کشاورزیکشاورزی    اختراع خطاختراع خط    اهلی کردن حیواناتاهلی کردن حیوانات

  خطخط    حکومتحکومت    عقاید مذهبیعقاید مذهبی    چراگاه های وسیعچراگاه های وسیع

  دجلهدجله    کارونکارون    فراتفرات    هلیل رودهلیل رود

  مصرمصر    بابلبابل    لیدیلیدی    سومرسومر

به کسانی که درباره زندگی انسانها و رویدادهای گذشته مطالعه می کنند.................می گویند. به کسانی که درباره زندگی انسانها و رویدادهای گذشته مطالعه می کنند.................می گویند. 0/50/5 نمره نمره11..

سخت ترین مرحله کار  شناسان کدام مرحله زیر می باشد؟ سخت ترین مرحله کار  شناسان کدام مرحله زیر می باشد؟ 0/50/5 نمره نمره22..

کدام مورد زیر از وظایف اصلی موزه ها نیست؟ کدام مورد زیر از وظایف اصلی موزه ها نیست؟ 0/50/5 نمره نمره33..

............................ موجب شده است که انسان ها یک جانشین شوند و بدین ترتیب اولین روستاها پدید آمدند. ............................ موجب شده است که انسان ها یک جانشین شوند و بدین ترتیب اولین روستاها پدید آمدند. 0/50/5 نمره نمره44..

کدام مورد زیر از ویژگی های اصلی یک تمدن به حساب نمی آیند؟ کدام مورد زیر از ویژگی های اصلی یک تمدن به حساب نمی آیند؟ 0/50/5 نمره نمره55..

تمدن ایالم در کنار کدام رودخانه به وجود آمد؟ تمدن ایالم در کنار کدام رودخانه به وجود آمد؟ 0/50/5 نمره نمره66..

نحوه تشکیل کدام حکومت با دیگر تمدن ها متفاوت است؟ نحوه تشکیل کدام حکومت با دیگر تمدن ها متفاوت است؟ 0/50/5 نمره نمره77..
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  حضرت نوح و حضرت ابراهیم (ع)حضرت نوح و حضرت ابراهیم (ع)
  حضرت عیسی و حضرت موسی (ع)حضرت عیسی و حضرت موسی (ع)    
  حضرت یوسف و حضرت موسی (ع)حضرت یوسف و حضرت موسی (ع)

  حضرت یوسف و حضرت عیسی (ع)حضرت یوسف و حضرت عیسی (ع)    

  داریوش کبیرداریوش کبیر    کوروش کبیرکوروش کبیر    دهیوکدهیوک    اردشیر بابکاناردشیر بابکان

  شاپور اولشاپور اول    یزدگرد سومیزدگرد سوم    خسرو پرویزخسرو پرویز    خسرو انوشیروانخسرو انوشیروان

  هگمتانه یا همدانهگمتانه یا همدان    بابلبابل    تخت جمشیدتخت جمشید    شوششوش

  تقسیم کشور به تقسیم کشور به 2323 ایالت ایالت    تشکیل سپاه جاویدانتشکیل سپاه جاویدان    تصرف بابلتصرف بابل    شکست شورشیانشکست شورشیان

  هگمتانه – مادهگمتانه – ماد    تیسفون – ساسانیانتیسفون – ساسانیان    شوش – هخامنشیشوش – هخامنشی    صددروازه – اشکانیانصددروازه – اشکانیان

  ساسانیان – یزدگردسومساسانیان – یزدگردسوم
  هخامنشیان – داریوش سومهخامنشیان – داریوش سوم

  ماد – اردوان پنجمماد – اردوان پنجم
  اشکانیان – مهرداد سوماشکانیان – مهرداد سوم

کدام یک از پیامبران الهی زیر در بین النهرین می زیستند؟ کدام یک از پیامبران الهی زیر در بین النهرین می زیستند؟ 0/50/5 نمره نمره88..

بنیانگذار حکومت هخامنشی که بود؟ بنیانگذار حکومت هخامنشی که بود؟ 0/50/5 نمره نمره99..

کدام پادشاه ساسانی توانست امپراتوری روم ( والریانوس) را شکست دهد؟ کدام پادشاه ساسانی توانست امپراتوری روم ( والریانوس) را شکست دهد؟ 0/50/5 نمره نمره1010..

پایتخت زمستانی هخامنشیان کدام شهر بود؟ پایتخت زمستانی هخامنشیان کدام شهر بود؟ 0/50/5 نمره نمره1111..

کدام یک از موارد زیر از اقدامات مهم داریوش نبود؟ کدام یک از موارد زیر از اقدامات مهم داریوش نبود؟ 0/50/5 نمره نمره1212..

دهیوک کدام شهر را به پایتختی خود انتخاب کرد و کدام حکومت را پایه گذاری کرد؟ دهیوک کدام شهر را به پایتختی خود انتخاب کرد و کدام حکومت را پایه گذاری کرد؟ 0/50/5 نمره نمره1313..

آخرین حکومت ایران باستان و آخرین پادشاه آن که بود؟ آخرین حکومت ایران باستان و آخرین پادشاه آن که بود؟ 0/50/5 نمره نمره1414..
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