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 جخث حهظید ةً فرنان کدام پادطاه شاخحً طده اشث؟- 1

داریَش اول( کَروش                                د( ٌخانيض                            ج ( آریَةرزن                         ب  (الف 

. گيج ىانً ، از آثار دوره - 2  .اشث ..............

 ٌخانيظیان( ایالنی ٌا                                                     ب  (الف 

نادٌا( اطکاىیان                                                       د  (ج 

 دریک خرید عاقالىً ةً کدام یک ازنَارد زیر ةاید جَحً کرد ؟- 3

 نرغَب ةَدن حيس کاال( قیهث کاال                                                    ب  (لف 

گزیيً الف و ب ( نکان خرید                                                      د  (ج

. ةاپیدایض طٍرٌای ةزرگ کم کم - 4  .ةً وحَدآند ...................

 جهدن ٌای ةزرگ( خط                                                          ب  (الف 

داد و شحد ( قاىَن                                                           د  (ج 

 طهال طرقی ةیو کدام یک از حٍث ٌای اغلی زیر قرار دارد ؟- 5

 طهال و نغرب ( طهال و حيَب                                            ب  (الف 

نغرب و نظرق( طهال و نظرق                                               د (ج 

 .درشث یا ىادرشث ةَدن حهلً ٌایزیر را نظخع کيید - 6

 .پرشحظگاه نظٍَر ایالنی چغازىتیل ىام داطث  (الف 

 .نحلً ةا گذطث زناىحغییر نی کيد  (ب

 .پارت ٌا حکَنث شاشاىیان را جظکیل دادىد (پ 

 .نٍم جریو عانل یکخاىظیيی اىصان ٌا ، دانداری ةَد  (ج 

.ىَك رىگی قعب ىها ٌهیظً در حٍث طهال اشث  (د 

 .در حاٌای خالی کلهً نياشب ةيَیصید - 7

. اقَام آریایی حدود  (الف   وارد ایران طدىد .......................................... از .....................................

. اشکيد، پادطاه  (ب  . و ............................  .ةَد .............................

 .و ىگً داطحو ةعضی اظالعات فراٌم طد .............................................، ...................................................... زنیيً  اخحراع خط ةا  (پ 

. یکی از وظایف طٍرداری زیتا ىگً داطحو طٍر و  (ج   .آن اشث .....................................

. وحَد دارد ........................................... در کيار ٌر ىقظً یک  (د 



 دلیل پیروزی نادٌا ةر آطَر چً ةَد ؟- 8

 

 نٍم جریو راٌی کً ةٍدشحَر داریَش شاخحً طد، چیصث ؟- 9

 . دو طغل خدناجی ىام ةترید - 10

 

 .درآند راجعریف کيید -  11

 

 

 چرا اکثرنردم روشحاةا ٌم خَیظاوىدٌصحيد ؟- 12

 

  

 

 حغرافیدان کیصث ؟ - 13

 

 

 ؟اولیو روشحاٌا چگَىً ةَحَد آندىد- 14

 

 

 

 

 ٌدف از شاخحو چاپار خاىً در دوران ٌخانيظیان چً ةَد؟- 15

 

 

 

 

 

چرا اشکيدر ةً ایران حهلً کرد ؟ - 16
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