
 با آرزوی بهترین ها برای دختران باهوشم

 

 گزینه درست را انتخاب کنید. -1

 ابزار انسان ها در گذشته از چه جنسی بوده است؟اولین  –الف 

 استخوان   فلز   آهن    چوب
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 ....................................................................................................... پرچم: –ه 
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 آشوری سردار شجاع اشکانی

 مهرداد دوم نام یکی از پادشاهان ساسانی

 سلوکیان معبد دوره ی ایالمی در خوزستان
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 ....................................................................... جلگه ها چگونه به وجود می آیند؟ -د 

.................................................................................................................... 
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 دریای شمال را بنویسید.نام  –الف 

 دو دشت ایران را در نقشه بنویسید.نام  –ب 
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 مشخص کنید.ها آن 

 

 نیاز به تالش قابل قبول خوب خیلی خوب انتظارات آموزشی

با قوانین اجتماعی آشنایی دارد و وظایف شهروندی را 
 درک کرده است.

    

با جهت های جغرافیایی و تفاوت شهر و روستا و کار 
 جغرافی دان آشناست.

    

آغاز تمدن ها و کار مورخ،ویژگی های تمدن را فهمیده 
 است.

    

با حکومت های باستانی آشناست و تفاوت ها و ویژگی 
 های هر یک را میداند.

    

با ایران و ویژگی های جغرافیایی کشور آشنایی کامل 
 دارد.

    

با انواع پوشش گیاهی و حفظ محیط زیست آشنایی 
 دارد.

    

انقالب اسالمی را به خوبی نشانه های ملی، تقویم و 
 شناخته است.
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