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 کنیذ. مشخص تا عالمت  الف( در هر مورد گسینه ی صحیح را

 حکَهت ّخاهٌطیاى بِ ٍسیلِ ی چِ کسی بِ ٍجَد آهذ؟ -1

 د( هْرداد دٍم                 ج( دیااکَ                شٍب( کَر             الف( داریَش

 آریَ برزى از از فرهاًذّاى ضجاع ایراًی با کذام سپاُ دضوي جٌگیذ؟ -2

 کذام ّیچد(                       ج( هصر                       ب( یًَاى                  الف( رٍم

 مشخص کنیذ. ب( جمله های صحیح و غلط را تا عالمت 

 غلط                     صحیح هعواری اصلی تخت جوطیذ را اقَام پارسی اًجام دادُ اًذ. -3

  غلط                     صحیح                                  رسیذًذ. قذرتساساًیاى پیص از اضکاًیاى بِ  -4

 غلط                     صحیح        بعذّا بِ ّوذاى تغییر کردُ است. ًام آى ، پایتخت هادّا بَدُ است ٍّگوتاًِ ضْر باستاًی  -5

 ج( جاهای خالی را تا کلمات مناسة کامل کنیذ.

 آراهگاُ ................... در پاسارگاد قرار دارد. -6

. بِ ٍجَد آٍردًذ.جاًطیٌاى اسکٌذر ، حکَهت  -7 ................... 

 ......................... ساختِ ضذ. تخت جوطیذ بِ دستَر  -8

 .دادضکسترارٍهی،سردار ،کِراسَساضکاًی، سردار ،....................... ّاجٌگازیکیدر -9

 .داردًام.......................... زرتطتیاىهقذّسکتاب -11

 د( ته سؤاالت زیر پاسخ دهیذ.

 هَرد ًام ببریذ. ، سِ از کارّای هْوی کِ در زهاى داریَش اًجام ضذ -11

 

 چرا هادّا ًوی تَاًستٌذ ، جلَی حولِ ی آضَری ّا را بگیرًذ؟ -12
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 کار هْن اضکاًیاى چِ بَد؟ -13

 

 ًام دٍ هکاى باستاًی استاى کرهاًطاُ را ًام ببریذ. -14

 

 در زهاى ساساًیاى پیطرفت زیادی کرد؟ ّاکذام ٌّر -15

 

 ٌّگام بازدیذ از هَزُ ّا بایذ چِ ًکاتی را رعایت کٌین ؟ -16
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 متوسطه اول

 نهم هشتم هفتم
 

 متوسطه دوم

 دوازدهم یازدهم دهم
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