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 8 درس مهم سواالت

 .گردد برمی هخامنشی پادشاه ،...................... زمان به ایران در کشوری تقسیمات سابقه-1

 اول داریوش

 .بود شده تقسیم................... نام به تر کوچک های قسمت به ایران هخامنشیان درزمان-2

 ساتراپ

 بود؟ شده تقسیم ساتراپ نام به تر کوچک های قسمت به هخامنشیان درزمان ایران چرا-3

 کشور بهتر اداره

 چیست؟ ساتراپ-4

 .شود می گفته هخامنشیان درزمان ایران کشوری ترتقسیمات کوچک واحدهای به
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 بود؟ شده تقسیم سیاسی واحدهای کدام با ایران ساسانیان درزمان-5

 رُستاک و( شهرستان) تَسوگ( استان) خوره( ایالت) سرزمین به کشور ساسانیان، زمان در

 .بود شده تقسیم( دهستان)

 بود؟ شده بندی تقسیم نظرسیاسی از چگونه ایران،کشور به اسالم ورود از بعد-6

 به کارها تمام و کرد تعیین حاکمی شهر، هر برای مسلمین خلیفه ایران، به اسالم ورود از پس

 .کردند می حکمرانی والیتی بر آنها از کدام هر و شد سپرده حاکمان

 بود؟ شده بندی تقسیم نظرسیاسی از چگونه ،کشور ایران به مغول حمله از بعد-7

 .شد تقسیم متعددی ایاالت به ایران مغول حمله از بعد

 .ببرید نام را زندیه و افشاریه صفویه، زمان در کشوری تقسیمات اصلی عناصر -8

 قصبه و بلوک والیت، ایالت،

 داشت؟ نام چه ایران کشوری تقسیمات اصلی واحد قاجاریه درزمان-9

 ایالت

 .ببرید نام قاجاررا درزمان ایران چهارایالت-10

 بلوچستان و کرمان ـ4 بندر و فارس ـ3 سیستان و خراسان ـ2 آذربایجان ـ1

 :کنید تعریف زیررا اصطالحات-11

 خوره

 تسوگ

 رستاک

 ساتراپ

 رُستاک و( شهرستان) تَسوگ( استان) خوره( ایالت) سرزمین به کشور ساسانیان، زمان در-

 .بود شده تقسیم( دهستان)
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 هایی قسمت به را آن بهتر، اداره برای که گردد برمی هخامنشی پادشاه اول، داریوش درزمان-

 .بود کرده تقسیم تراپ سا نام  ِ به

 است؟ تاریخی دوره کدام به مربوط قصبه و بلوک والیت، ایالت،  به ایران تقسیم-11

 زندیه و افشاریه صفویه، زمان در

 شد؟ تقسیم شهرستان و استان چند به ایران خورشیدی هجری1316 درسال-12

 تقسیم شهرستان49  و استان ده به ایران کشوری، تقسیمات قانون تصویب با1316  سال در

 .شد

 بندی تقسیم چگونه ایران رسید تصویب به1316 درسال که کشوری تقسیمات درقانون-13

 شد؟

 تقسیم شهرستان49  و استان ده به ایران کشوری، تقسیمات قانون تصویب با1316  سال در

  .شد

 چند به بخش هر و بخش چند به شهرستان هر و شهرستان چند به هراستان قانون، این در

 .شد تقسیم قصبه چند به دهستان هر و دهستان

 

 .ببرید حاضرنام درزمان ایران سیاسی تقسیمات واحدهای-14

 دهستان-بخش-شهرستان-استان
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 استان و استان تابع شهرستان شهرستان، تابع بخش بخش، تابع دهستان اداری، نظام لحاظ از

 .بود خواهد( پایتخت)مرکزی تشکیالت تابع

 .کنید تعریف را استان-15

 چند پیوستن هم به از معیّن، جغرافیایی محدوده با که است کشوری تقسیمات از واحدی

 طبیعی و اقتصادی فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، های موقعیت به توجه همجواربا شهرستان

  .شود می تشکیل

 .کنید تعریف را شهرستان-16

 بخش چند پیوستن هم به از که است معیّن جغرافیایی محدوده با کشوری تقسیمات از واحدی

 فرهنگی، و سیاسی اقتصادی، اجتماعی، اوضاع و طبیعی عوامل نظر از که شده همجوارتشکیل

 .است آورده وجود رابه همگنی و متناسب واحد

 .کنید تعریف را بخش-17

 دهستان چند پیوستن هم به از که است معیّن جغرافیایی محدوده با کشوری تقسیمات از واحدی

 و طبیعی عوامل نظر از که شده تشکیل شهر احیاناً و روستا مکان، مزرعه، چندین شامل همجوار،

 .است آورده وجود به را همگنی واحد سیاسی، و اقتصادی فرهنگی، اجتماعی، اوضاع

 .کنید تعریف را دهستان-18

 چند پیوستن هم به از که است معیّن جغرافیایی محدوده با کشوری تقسیمات واحد ترین کوچک

 و اقتصادی فرهنگی، طبیعی، محیط لحاظ از و شود می تشکیل همجوار مزرعه و مکان روستا،

 فراهم را واحد ای شبکه و سامانه در ریزی برنامه و رسانی خدمات وامکان است همگن اجتماعی

 .سازد می

 شود؟ می اداره کسانی چه توسط ترتیب به ودهستان استان،شهرستان،بخش-19

 دهدار و بخشدار-فرماندار-استاندار

 دهیارچیست؟ و دهدار تفاوت-20

 .کند می اداره را روستا دهیار و کند می اداره را دهداردهستان
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 است؟ استان کدام به مربوط درنقشه هرشماره-21

 

 اصفهان استان-1 شماره

 بلوچستان و سیستان استان-2 شماره

 رضوی خراسان استان-3 شماره

 شرقی آذربایجان استان-4 شماره

 خوزستان استان-5 شماره

 چرا؟ و بیشتراست ها استان تعداد ایران از سمت درمدام شده داده نقشه به توجه با-22

 بیشتر جمعیت وجود دلیل به ایران غرب درسمت

 .بنویسید مناسب ودرجای درنقشه را بویراحمد و کهکیلویه و قزوین های استان نام-23

 

 .شود می ادراه...................توسط روستا و.......................توسط شهر-24
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 دهیار-شهردار


