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 هریک از جاهای خالی را کامل کنید. (6

 باشد.            میده ......................... .......................... و اداره شهر به عه اداره روستا بر عهده الف(

 باشد.ترین وسیله مطالعه میمهم ............................ ب( در جغرافیا 

 کند که ازچگونگی زندگی مردم در گذشته آشنا شویم.         به ما کمک می ......................... ج(

 .............................. بود.                        ستد به صورتهای قدیم دادودر زمان د( 

 ........................ نام داشت.    ترین راه ساخته شده در زمان داریوشترین و طوالنیمهم ه(

 شود.نشان داده می ........................ های روی نقشه توسطعالمت خ( 

 ( گزینه صحیح را انتخاب نمایید.2

نوع زندگی مربوط به کدام  «پردازندبه دامداری و تولید صنایع هم می کار بیشتر این افراد کشاورزی و باغداری است و عالوه بر آن( »6

 است؟

 کدامهیچ زندگی شهری                           د( زندگی روستایی                          ج( زندگی عشایری               ب( الف(

 بودند؟ها کدام گروه جز آریایی (2

 همه موارد ها                                  د(پارت ج( ها                                   پارس (مادها                          ب الف(

 کند.ها را مطالعه میمختلف و زندگی مردم در این مکان های................کسی است که مکان.............. (9

 منجم د(                           دان   جغرافی شناس                             ج(باستان مورخ                         ب( الف(

 گاه مشهور و عظیم تمدن ایالم، چه نام داشت؟رستشپ (4

  چغازنبیل مارلیک                                    د( شهر سوخته                               ج( شوش                       ب( الف(

 مشخص نمایید.های زیر را درستی یا نادرستی عبارت (9

 غ         ص   برای تهیه نقشه از عکس هوایی استفاده می شود. باشد.   ص        غ            ب(رسه و محله دارای مقررات خاصی میالف( مد                         

 غ           ص     اولین ابزار های انسان،بیشتر چوبی بوده است.   د(          غ   ص      اند. ها در جهت اصلی دقیق قرار گرفتههمه مکان ج(                 

 غ   ص         ه دستور کوروش ساخته شد .تخت جمشید ب خ(          غ  ص             نقش داشت.   اختراع خط در پیدایش تمدن، ه(                 
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 االت زیر را کامل بنویسید.پاسخ سؤ (4

 را توضیح دهید.جدول بودجه  الف(

 

 های اصلی و فرعی را نام ببرید.جهت ب(

 

 اولین روستاها چگونه بوجود آمدند؟ ج(

 

 های تمدن را نام ببرید.ویژگی د(

 

 ه( مورخ و باستان شناس را تعریف کنید. 

 

 اقدامات داریوش را نام ببرید. خ(

 

 

 

 

 

 

 

 

 موفق و سربلند باشید.         

 


