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دارم:        من حق درس اول
منظور از حق چیست؟-1
چند نمونه از حقوق انسان ها را نام ببرید.-2
ما در روابطی که به طور دائم با یکدیگر داریم از ................ برخوردار می شویم همچنین هر فردي ............. -3

داشته باشد.یک کشور است که موجب می شود آن فرد حقوقی بر مبناي ....................... آن کشور 
مورد)5راد در خانه وخانواده را بنویسید.(حق اف-4
اهمیت شناسنامه در چیست؟-5
مورد)3دانش آموزان در مدرسه را بنویسید.(حق -6
مورد)3محیط زندگی و کشور را بنویسید.(درفردهرحق-7

من مسئول هستمدرس دوم: 
ما در روابطی که با یکدیگر برقرار می کنیم داراي ...................... هستیم.- 1
.................... و ......................... به منزله دو کفه ترازو هستند که باید تعادل آنها حفظ شود.- 2
مسئولیت یعنی چه؟- 3
انسان نسبت به چه مواردي مسئول است؟- 4
مورد)3را نام ببرید.(خداوندمسئولیت هاي انسان نسبت به - 5
چند مورد از مسئولیت پذیري انسان نسبت به خودش را بیان کنید.- 6
نسبت به دیگران به چند دسته تقسیم می شود؟فقط نام ببرید.مسئولیت پذیري انسان-7

را بیان کنید.خانوادهچند مورد از مسئولیت پذیري انسان نسبت به - 8
را بیان کنید.مدرسهچند مورد از مسئولیت پذیري انسان نسبت به - 9

را بیان کنید.اعضاي جامعهچند مورد از مسئولیت پذیري انسان نسبت به -10
را بیان کنید.محیط زندگی چند مورد از مسئولیت پذیري انسان نسبت به -11
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چرا به مقررات و قوانین نیاز داریم؟ درس سوم:
آیا ما در استفاده از حقوق خود،آزادي مطلق داریم؟توضیح دهید.-1
پدید آمدن قوانین در جامعه چیست؟مهم ترین عللیکی از -2
ررات در جامعه چیست؟ومقمهم ترین علل پدید آمدن قوانین -3
نتیجۀ   عدم رعایت قوانین ومقررات در جامعه چیست؟-4

قانون گذاريچهارم:درس
مثال بزنید.ن می شود؟یشکل وتوسط چه کسانی تعیچندقوانین و مقررات به -1
.هستند.................. قانونبرابردرافرادهمه-2

قانون اساسی و اهمیت آن را توضیح دهید.-3

چگونه بود؟می قانون اساسی جمهوري اسالو تصویبنوشتن-4

اسالمی ایران در چه تاریخی به همه پرسی گذاشته شد و نتیجه آن چه بود؟ن اساسی جمهوري قانو-5

و ............... همه مردم دارد.دارد و توجه خاصی به حقوق ................... قانون اساسی جمهوري اسالمی ........... اصل-6

ن را فقط نام ببرید.دهنده آوظیفۀ قوه مقننه چیست ودو بخش تشکیل-7

در مورد نمایندگان مجلس شوراي اسالمی توضیح مختصري دهید.-8

وچگونه انتخاب می شوند؟اعضاي شوراي نگهبان چند نفرند -9

مهم شوراي نگهبان را بنویسید.وظایف -10

اهمیت وضع قانون چه نکته مهمی را یادآوري می کند؟-11
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همدلی و همیاري در حوادثدرس پنجم:
را تعریف کنید.همدلی و همیاري-1
اهمیت یاري رساندن به هموطنان در هنگام حوادث را با مثال توضیح دهید.-2
حوادث به ما کمک می کنند؟هنگام بروزسسات اجتماعی درکدام مو-3
جمعیت هالل احمر را تعریف کرده و وظایف آن را بیان کنید.-4
سازمان جوانان هالل احمر چیست و چه کاربردي دارد؟-5
.......... بعنوان ........... در واقع رابطی است براي یاري رساندن امدادگران هالل احمر به آسیب شماره تماس -6

دیدگان.

بیمه و مقابله با حوادث:درس ششم
در ابتداي هر سال تحصیلی،والدین شما پولی را به مدرسه بابت  ......................... می پردازند.-1
؟استچرا بیمه به وجود آمده -2
زمان بستن قراداد بیمه،شما .................... هستید و موسسه اي که شما را بیمه کرده است ....................... نام دارد.-3
بیمه چیست و چه کاربردي دارد؟-4
زیر نظر ................................... فعالیت میکنند.ی که براي بیمه به وجود آمده است سساتهمۀ مو-5
عریف کنید.هر یک را تانواع بیمه کدامند ؟ -6
د نام ببرید.نکه به بیمه شوندگان ارائه می کناز نظر خدماتی را بیمهانواع مختلف -7
دو مورد از قوانین مهم مربوط به بیمه را بیان کنید.-8
بیمه بهداشت و درمان چه کاربردي دارد؟-9
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تولید و توزیعهفتم:درس
بیان کنید.اهمیت تولید را -1
می گیرد؟صورت و به چه شکل هائیتولید محصول به چه منظور-2
عوامل تولید را نام ببرید.-3
منابع طبیعی را با ذکر مثال تعریف کرده و کاربرد آن را بیان کنید.-4
مایه را با ذکر مثال تعریف کنید.سر-5
اهمیت نیروي انسانی را در فرآیند تولید بیان کنید.-6
آمدن مشاغل مختلف و نیز تقسیم کار در جامعه را توضیح دهید.چگونگی به وجود -7
فعالیت هاي اقتصادي به چند گروه تقسیم می شوند؟ نام ببرید.-8
توزیع یعنی چه؟-9

مردم چه نقشی دارند؟در امور اجتماعیي مصرف را نام برده و بگوئید این بازارهابازارها-10
بیان کنید.اهمیت کسب حالل را از لحاظ اخالقی و آیات قرآن-11

مصرفدرس هشتم:
خرید و فروش به وسیله ........... صورت می گیرد.مصرف کننده کیست؟-1
ت و چه کاربردي دارد؟کارت خرید اعتباري چیس-2
حقوق مصرف کننده را با ذکر مثالی تعریف کنید.-3
نام ببرید.سه مورد از کارهائی که براي رعایت و احترام به حقوق مصرف کننده انجام می شود را -4
اهمیت و کاربرد قوانین و مقررات در مصرف کاال و خدمات را با مثال توضیح دهید. -5
توضیح دهید. در مصرف کاال و خدمات را اهمیت و کاربرد برچسب مشخصات کاال-6
.را تعریف کرده و کاربرد آن را با ذکر مثال بیان کنیدداستاندار-7
را توضیح دهید.دکاربرد و اهمیت سازمان استاندار-8
؟و مسئولیت مصرف کننده بطور خالصه چیستصرف یعنی چهم-9

مصرف گرایی را تعریف کرده و نتیجه آن را بیان کنید.-10
از نظر دین اسالم چرا اسراف و ریخت و پاش گناهی نابخشودنی است؟-11
رابطه مصرف و محیط زیست را توضیح دهید.-12
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من کجا زندگی می کنم؟درس نهم:
گی هاي هر مکان را نام برده و مثال بزنید.انواع ویژ-1
کاربرد دانش جغرافیا چیست؟-2
پرسش هاي جغرافیائی شامل چه مواردي است و چه کاربردي دارد؟-3
جغرافی دانان از کدام ابزار و وسایل براي شناخت محیط استفاده می کنند؟فقط نام ببرید.-4
نقشه را با مثال تعریف کنید.-5
انواع نقشه را نام برده و اهمیت آن را نیز بیان کنید. -6
مقیاس خطی را تعریف کنید.-7
انواع عکس و تصویر را در جغرافیا نام برده و کاربرد هریک را بیان کنید.-8
کره جغرافیائی را تعریف کنید.-9

کاربرد کتاب ها و فرهنگ نامه را در جغرافی بیان کنید.-10
در جغرافی بیان کنید.کاربرد رایانه و اینترنت را -11

ایران ، خانۀ مادرس دهم:
چقدر است؟و نیز مساحت ایران 1390جمعیت کل و تعداد شهر و آبادي کشورمان ایران در سال -1
تقسیم بندي جغرافیائی کشور به جهت اداره بهتر کشور را توضیح دهید.-2
در مورد شوراي شهر و شهرداري توضیح مختصري دهید.-3
مورد از مهمترین خدمات شهرداري را نام ببرید.چهار-4
عوارض نوسازي چیست؟-5
در مورد چگونگی شکل گیري و نیز وظایف شوراي اسالمی روستا توضیح دهید.-6
ن در ایران چگونه است؟ نام ببرید.اَشکال زمی-7
شمال را توضیح دهید.نواحی مرتفع و بلند ایران در-8
غرب را توضیح دهید.نواحی مرتفع و بلند ایران در-9

.............. و ........................ ایران نیز کوه هاي بلند و پراکنده اي وجود دارد.نواحیدر-10
ار ایران را توضیح دهید.نواحی پست وهمو-11
یران در کجاي سیارة زمین قرار دارد؟ا-12
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تنوع زیستگاه هاي ایراندرس یازدهم:
تعریف کنید.ستگاه ( زیست بوم) را زی-1
مهم ترین عامل تنوع زیستگاه ها در ایران چیست؟-2
و کاربرد آنها را بنویسید.مهم ترین عناصر آب و هوا -3
میزان دما و بارش را به چه صورت و چگونه نشان می دهند؟-4
نام ببرید.فقط را در  ایران تشخیص داده اند؟ناحیۀ آب و هواییاقلیم شناسان چند-5
مرطوب خزري را توضیح دهید.ل و ناحیۀ معتد-6
ل و نیمه خشک کوهستانی را توضیح دهید.ناحیۀ معتد-7
ناحیۀ گرم و خشک داخلی را توضیح دهید.-8
ناحیۀ گرم و شرجی سواحل جنوب را توضیح دهید.-9

حفاظت از زیستگاه هاي ایراندرس دوازدهم:
ست و نیز تعداد حشرات ایران در ایران شناسایی و نامگذاري شده اتا کنون حدود ............................... گونۀ گیاهی -1

را حدود ....................... گونه تخمین زده اند.
ت برخی از گونه هاي جانوري و گیاهی در معرض خطر قرار گیرند و یا براي ترین عاملی که موجب شده اسمهم -2

.............. بوده است.همیشه از بین بروند .............................
اهمیت بهره برداري درست  از طبیعت توسط انسان  را با مثال توضیح دهید.-3
سه عامل بسیار مهم در تخریب زیستگاه ها را شرح دهید.-4
هریک بدهید.نام برده و توضیح مختصري در موردمهمترین دالیل حفاظت از محیط زیست را-5
مهم سازمان محیط زیست را بیان کنید.مهم ترین وظیفه و یکی از مشاغل -6
محیط بان کیست و چه وظایفی دارد؟با مثال بیان کنید.-7
حفاظت از محیط زیست وظیفه ........................ است.-8
چهار مورد از کارهائی که می توان براي حفاظت از محیط زیست انجام داد را بیان کنید.-9

دهید.منطقه حفاظت شده را با مثال توضیح -10
قانون اساسی در مورد چیست؟این اصل را بیان کنید.50اصل -11



8

جمعیت ایراندرس سیزدهم:

ایران در بین کشورهاي همسایه خود، کشوري نسبتا .......................... است.-1
چگونه افزایش می یابد؟ه کاهش و جمعیت چگون-2
رشد منفی را با مثال تعریف کنید.-3
کدامند؟سه گروه سنی جمعیت -4
وقتی رشد جمعیت منفی می شود کشورها با چه مشکالت مهمی روبرو می شوند؟-5
مرکز آمار ایران چه وظایفی دارد؟-6
یت یعنی چه؟ فرمول آن را بنویسید.تراکم جمع-7
چگونه محاسبه شده نفر در کیلومتر مربع بوده است. این تراکم 46حدود 1390عیت کشور ما در سال تراکم جم-8

؟است
کمی جمعیت شده است؟ تراکم و یا در نواحی داخلی ایران چه عواملی باعث -9

کدام مناطق ایران خالی از جمعیت است؟-10
ین و پر تراکم ترین ناحیۀ کشور ما کجاست؟ چرا؟پر جمعیت تر-11
بجز تهران ، سه ناحیه پرجمعیت و پرتراکم کشور را با ذکر دلیل بیان کنید.-12
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منابع آب و خاكرس چهاردهم:د
یعنی  .................... و دو منبع حیاتیوقتی جمعیت یک ناحیه ............. می شود مصرف منابع .............. خواهد شد.-1

.......................... از منابع محدود هستند.
از کجا تأمین می شود؟به طور کلی آب مورد نیاز انسان-2
منابع آب ................ است.یکی از منابع مهم تامین آب شهرنشینان و روستائیان ............... هستند.کشور ایران داراي -3
و چرا قابل کشتیرانی نیستند؟رودهاي دائمی و پرآب ایران از کجا سرچشمه می گیرند؟-4
رودهاي ایران را از جهت........................ فقط در بخشی از رود ............................... ایران می توان کشتیرانی کرد.-5

به سه دسته تقسیم می کنند.
سه حوضه آبریز ایران را نام برده و هریک را توضیح دهید.-6
در کشور ما چقدر است؟میزان مجاز مصرف آب براي یک فرد در شبانه روز چقدر تعیین شده است؟-7
.دو کار مهم در جهت کمک به مصرف آب را بیان کنید-8
به درست مصرف کردن آب کمک کنیم؟چگونه می توانیم-9

کنیم؟از آلوده کردن آب جلوگیري چگونه می توانیم-10
مورد از کاربردهاي خاك را در زندگی انسان بیان کنید.4اهمیت خاك چیست؟-11
خاك چگونه تشکیل می شود؟-12
وضعیت کلی خاك در بخش هاي مختلف کشور ما چگونه است؟-13
مورد مثال بزنید.5بین رفتن خاك می شود؟ چه عواملی موجب از -14
سازمانور ما حفاظت از خاك به طور عمومی بعهده ................ و بطور اختصاصی برعهدة در کش-15

................................................... است. 
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گردشگري چیست؟:پانزدهمدرس
گردشگر کیست؟-1
مثال بزنید.؟هدف یکسانی دارند؟ چراآیا همۀ مردم از مسافرت-2
گردشگري براي افراد چه فوایدي دارد؟-3
و چگونه سبب افزایش درآمد مردم یک گردشگران در یک ناحیه باعث بوجود آمدن چه شغل هایی می شود؟-4

نطقه می شود؟م
نقشه چه کمکی به ما می کند؟، در گردشگري -5
اي می کنیم؟از نقشۀ راه ها چه استفاده-6

اذبه هاي گردشگري ایرانجدرس شانزدهم:
سه دسته از جاذبه هاي گردشگري در ایران را نام ببرید.-1
سفرهاي زیارتی به چه منظوري انجام می شود؟-2
از نظر معماري مورد توجه گردشگران هستند؟در ایران کدام مسجدها -3
سالیانه حدود ................... نفر زائر وارد آن می شود................. است که مهم ترین قطب زیارتی کشور ما شهر ...-4
اهمیت صحن مطهر امام رضا(ع) عالوه بر بعد زیارتی شامل چه مواردي است؟توضیح دهید.-5
دس رضوي توضیح مختصري دهید. آستان قدر مورد مجموعه-6
مهم ترین اشیاي موجود در موزة آستان قدس رضوي کدامند؟-7
آثار و بناهاي متعدد تاریخی دارد؟چند مورد از این آثار و بناها را نام ببرید.ایران به چه دلیلی -8
حاصل کردهویژگی مهم برخی از بناهاي تاریخی کشورمان چیست؟این ویژگی چه نتیجه مهمی براي این بناها -9

است؟
طبیعت گردي یعنی چه؟یکی از ویژگی هاي مهم برخی از اماکن طبیعی چیست؟-10
مهم گردشگري کشور یعنی شمال و جنوب کشور توضیح دهید.پیرامون دو منطقه-11
مقرراتی دارد؟؟چه کاربرد و پارك هاي ملی چیست-12
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میراث فرهنگی و تاریخدرس هفدهم:
میراث فرهنگی چیست؟-1
چرا؟؟میراث فرهنگی ایران چقدر است-2
میراث فرهنگی به ...................... یک کشور تعلق دارد.-3
عبارت از چیست؟علم تاریخ -4
اهمیت علم تاریخ چیست؟-5
مورخ به چه کسی می گویند؟-6
مورخان در مطالعات خود از چه منابعی استفاده میکنند؟-7
نیز استفاده می کنند................................مورخان در کار خود از یافته ها و نتایج مطالعات-8
کار باستان شناسان چیست؟-9

از چه وسایلی استفاده می کنند؟باستان شناسان-10
شش پرسش مهم مورخان را بیان کنید.-11
چرا در کشورها موزه وجود دارد؟-12
د؟د و کاربردهائی دارچه فوایچیست وموزه -13
در مورد سازمان میراث فرهنگی توضیح مختصري دهید.-14
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قدیمی ترین سکونتگاه هاي ایراندرس هجدهم:
هاي ایران موزة ایران باستان می گویند؟چرا به یکی از موزه -1
.دو دورة زمانی تقسیم می شود؟ آنها را بیان کنیدبهچرا تاریخ ایران-2
ن سال پیش تا قبل از یادگیري کشاورزي را شرح دهید.هزارانحوه زندگی انسان ها از جمله ایرانیان در -3
ولین روستا ها کجا و چگونه بوجود آمد؟ا-4
مثال بزنید.انسان به کارهاي غیر کشاورزي بپردازد؟چه عاملی باعث شد که -5
قرار دارند؟تپۀ سیلک و حسن لودر کدام شهرها-6
چرا انسان ها خط را اختراع کردند؟-7
نخستین تمدن هاي بشري چگونه به وجود آمدند؟-8
.مورد نام ببرید6تمدن ها چه ویژگی هایی داشتند؟-9

.سه تمدن مهم و بزرگ سرزمین ایران را نام ببرید-10
تمدن شهر سوخته را توضیح دهید.-11
مهم ترین اثر به جاي مانده از تمدن ایالمی را نام برده و توضیح مختصري در مورد آن دهید.-12
تمدن ایالم را توضیح دهید.-13
تمدن جیرفت را توضیح دهید.-14
کنید.مهم که در آن ها نیز تمدن هاي بزرگی  همزمان با تمدن ایالم شکل گرفت را بیان دو منطقه-15
وضعیت پرستش و زندگی وبه چه کاري مشغول بودند؟فرمانروایان کجا زندگی می کردند بزرگ،در تمدن هاي-16

اجتماعی انسان ها چگونه بود؟
می زیستند؟و کدامیک در مصر و فلسطینکدام پیامبران در بین النهرین-17
برخی از اقدامات مهم پیامبران در تمدن هاي بزرگ را توضیح دهید.-18



13

آریایی ها و تشکیل حکومت هاي قدرتمند در ایراندرس نوزدهم:
وچه کردند؟آریاییها چه زمانی و ازکجا به ایران وارد شدند-1
نام ببرید.رگ آریایی را سه قوم بز-2
قبایل ماد در کجاي ایران وچگونه زندگی می کردند؟ و مشکل آنان چه بود؟-3
شد؟دیا اکو که بود وچرا فرمانروا -4
اولین حکومت قدرتمند در ایران از کدام قوم و توسط چه کسی تشکیل شد؟-5
؟ و چه کرد؟ش از کدام گروه آریایی و چه کسی بودوکور-6
ش در زمان حکومت خود چه مناطقی را تصرف کرد؟ قلمرو او تا کجا بود؟وکور-7
ش چگونه پادشاهی بود؟وورک-8
ضاع ایران چگونه بود و او چه کرد؟د؟در زمان وي اومعروف ترین پادشاه هخامنشی بعد از کوروش که بو-9

داریوش پس از پیروزي هاي خود چه دستوري داد؟-10
چرا از حکومت هخامنشی به عنوان نخستین امپراطوري جهان یاد می شود؟-11
اسکندر چه موقع به ایران حمله کرد؟ و نتیجۀ آن چه بود؟-12
اسکندر چه مناطقی را فتح کرد؟ و سرانجام او چه شد؟-13
برخورد ایرانیان با او و سلسله اش چگونه بود؟پس از مرگ اسکندر ایران سهم کدام سردار او شد؟و او چه کرد؟-14
چرا مردم ایران سلوکیان را نمی پذیرفتند و با آنها مخالفت می کردند؟-15
اشک یا ارشک که بود و چه کرد؟-16
اشکانیان چه کردند؟س از آن نیز پحکومت اشکانی در زمان چه کسی به امپراطوري بزرگ تبدیل شد؟ و-17
آخرین حکومت پیش از ورود اسالم به ایران سلسله ......................... است.-18
اردشیر بابکان که بود ؟ وچه کرد؟-19
که بود؟وچه کرد؟شاپور اول-20
آخرین پادشاه ساسانی که بود؟ودر زمان او چه کسانی به ایران حمله کردند و نتیجه چه بود؟-21
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امپراتوري هاي قدرتمند چگونه کشور را اداره می کردند؟:بیستمدرس
در دوران باستان نوع و شیوه حکومت چگونه بود؟-1
و به چه چیزي معتقد بودند؟د را بر گزیدة چه کسی می دانستندشاهان هخامنشی خو-2
چه عقیده اي حاکمیت می یافت و اجرا می شد؟اگر شاه از مسیر قانون و عدالت منحرف میشددر دوران باستان -3
چگونه؟شاهان بر چه اموري فرمانروایی مطلق داشتند؟-4
؟زندگی شاهانه و دربار در دوران باستان چگونه بود-5
.......................... از نخستین کسانی بودند که ............................... به بخش هاي مختلف را ابداع کردند.-6
قسیمات کشوري در دوره داریوش چگونه بود؟ت-7
معموال کجا بود؟ها در دوره باستان پایتخت-8
چرا سرزمین ایران همواره مورد هجوم دشمنان بود؟-9

به چه دلیل حکومت هاي ایران باستان سپاه و نیروي نظامی مجهز و نیرومندي را به وجود آورده بودند؟ -10
شهرت و مهارت اشکانیان در چه بود؟-11
سپاه اشکانی از چه نیروهایی تشکیل می شد؟-12
یکی از ابتکارات بزرگ داریوش هخامنشی را توضیح دهید.-13
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اوضاع اجتماعی ایران باستان:یکموبیستدرس
خانواده و ازدواج در ایران باستان چگونه بود؟ارزش و جایگاه -1
بگیرند؟و پدر در خانواده چه وظایفی داشت؟مردان در ایران باستان چه موقع می توانستند مقام-2
ارزش و جایگاه پسران در چه اندازه اي بود؟چگونه بود؟معموالازدواج در ایران باستان-3
مین می کردند؟مواد مورد نیاز خود را چگونه تادر ایران باستان خانواده ها-4
آموختند؟ مثال بزنید.خانواده ها چه چیزهایی را به اعضاي خود می-5
زندگی روستائی و شهري در دوران باستان چگونه بود؟-6
چه شغلهایی وجود داشت؟در شهرهاي دورة ساسانی-7
در دوران باستان اختالف طبقاتی چگونه به وجود آمد و در کدام دوره به اوج خود رسید؟-8
.ردم به چند طبقه تقسیم می شدند؟ هر کدام را معرفی کنیدنیان مدر دورة ساسا-9

ا بزرگان از چه حقوق و امتیازاتی برخورداربودند؟طبقۀ اشراف ی-10
؟ن چگونه بودکشاورزاضعیت عامه مردم از جمله و-11
جایگاه موبدان در دوران ساسانی چگونه بود؟-12
در دورة ساسانی را بنویسید.یچند مورد از مشکالت اختالف طبقات-13
هرودوت پیرامون اختالف طبقاتی دوران ساسانی چه می گوید؟-14
نی را خالصه بنویسید.پادشاه ساسامل گرایی خسرو پرویز تج-15
کتاب ........................... یکی از منابعی است که مورخان براي پی بردن به اوضاع و احوال مردم دوره باستان از آن -16

استفاده می کنند.
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اوضاع اقتصادي در ایران باستان:ودومبیستدرس
دیدگاه پژوهشگران در مورد پیدایش کشاورزي و دامپروري چیست؟؟تمدن ها چیستیکی از ویژگی هاي -1
جایگاه کشاورزي در دوران باستان چگونه بود؟-2
مهم ترین محصول زراعتی ایران باستان چه بود؟-3
تعد رواج داشت و عتی ایران باستان است. کشت ............... نیز در نواحی مسزرا............. و ........  مهمترین محصول-4

ایرانیان عالوه بر کشاورزي به ................................. می پرداختند.
در کارگاه هاي مرو،ري، اهواز و شوشتر چه صنایعی رواج داشت؟-5
که پیشرفت کرده بود نام ببرید.چند نمونه از صنایع ایران باستان را-6
مشاغل ایران باستان را نام ببرید.-7
براي توسعه تجارت ،چه چیزي ساخته شد؟شد؟باعث رونق تجارت در دورة هخامنشیچه عواملی-8
؟جاده ابریشم چه بود-9

در زمان ایران باستان ........................ ارزشمندترین و پرسودترین کاالي تجاري بود که از ........... به ............... و -10
سرزمین هاي دیگر صادر می شد.

چه مزایائی براي حکومت هاي ایران باستان بخصوص ساسانیان داشت؟جاده ابریشم-11
ایران در دورة باستان چه کاالهایی صادر می کرد؟-12
تجارت دریائی ایران باستان چگونه بود؟-13
اولین بار به فرمان چه کسی سکه ضرب شد؟ ونام آن چه بود؟-14
ضرب سکه چه اهمیتی داشت؟-15
به نام حاکمان سکه هاي .................... و یا ...................... پادشاهان وو به نام به فرمان ي ................ فقطسکه ها-16

ولی با اجازه پادشاه ضرب می شد.ایالت ها
. دریافت ران باستان منبع اصلی درآمد حکومت ها ........................... بود که بصورت ............ یا .................در ای-17

می شد که بیشترین حجم آن را ................... می پرداختند.
دامداران و پیشه وران و بازرگانان چگونه مالیات می دادند؟-18
مالیات سرانه چه بود؟در چه مواقعی بزرگان و عامه مردم هدایایی را به پادشاه پیشکش می کردند؟-19
دریافت مالیات در دوران باستان چگونه بود؟-20
کجا صرف می شد؟درآمدهاي حکومتی بیشتر-21
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عقاید و سبک زندگی مردم در ایران باستانبیست و سوم:
دین اقوام آریایی چه بود؟ ( چه اعتقادي داشتند؟ )-1

پیامبر ایران باستان که بود و چه کرد؟-2

شت چه کسانی در حال مبارزه با هم بودند؟در آیین زرت-3

؟ کتاب او چه نام گی خود قرار دهنددزنسفارش می کرد که چه چیزهایی را سرمشقشت به پیروان خود زرت-4
داشت؟

ایرانیان باستان ................. را مقدس می شمردند و در دوره ساسانیان ............................ زیادي در گوشه و کنار -5
ایران ساخته شد.

ایران زندگی می کردند؟در نی پیروان چه دین هاییدر دورة ساسا-6

دیگر ادیان مخالفت می کردند؟دین رسمی ایران در دورة ساسانی چه بود؟ وچه کسانی با گسترش -7

عالوه بر آن چه چیزهائی براي تغذیه استفاده می شد؟غذاي اصلی مردم ایران باستان چه بود؟-8

ابداع کرده بودند و براي غذا خوردن از ظروف ............................... راایرانیان باستان براي آرد کردن غالت -9
............... ، ................. و ..................... استفاده می کردند.

از آداب غذا خوردن ایرانیان باستان چه می دانید؟-10

؟نسبت به پوشش بدن چه بوداعتقاد مردم ایران باستان-11

پوشاك اصلی مردان و زنان ایران باستان چه بود؟-12

کدام ورزش در تاریخ کهن ایران ریشه دارد؟-13

به نوشتۀ هرودوت ایرانیان به فرزندان خود چه چیزهایی می آموختند؟-14

چه ورزش هایی مورد عالقۀ مردم ایران باستان بود؟-15

باستان توضیح دهید.در مورد چوگان بازي و ارتباط آن با دوران -16

در مورد واژه جشن و جایگاه آن در دوران باستان توضیح دهید.-17

مهم ترین جشن هاي ایران باستان کدامند؟-18
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جشن نوروز منسوب به کدام پادشاه باستانی است و در نزد مردم پیام آور چه چیزي بوده است؟ -19

چگونه بر گزار می شد؟جشن نوروز در عهد باستان-20

از آئین هاي زیباي نوروز مواردي را نام ببرید.امروزه جشن نوروز را مردم ایران چگونه برگزار می کنند؟-21

سازمان ملل چه چیزي را  به رسمیت شناخت ؟ 1388در سال -22
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دانش و هنر در ایران باستاندرس بیست و چهارم:
بوده است؟زبان فارسی از چه زمانی در ایران -1

چگونه بوده است؟نیدر دورة هخامنشی و اشکانی و ساسازبان فارسی -2

در دورة اسالمی کدام زبان فارسی در ایران رواج یافت؟-3

قانون اساسی در بارة زبان و خط فارسی چه می گوید؟15اصل -4

وجود دارد؟آثار این خط در کجاهاهخامنشیان چه خطی داشتند و از چه کسانی اقتباس کردند؟-5

اشکانی و ساسانی خط ................. رواج داشت.در دورة -6

یی داشته اند؟انیان باستان با علوم مختلف آشناثابت می کند که ایرهائیچه چیز-7

به وجود آوردند؟با چه ویژگی هائی و چراتقویم راکدامایرانیان-8

.ست؟ نام ببریددر کتاب اوستا از چند نوع پزشک نام برده شده ا-9

جا تأسیس شد؟جهان به دستور چه کسی و ککیقدیمی ترین مدرسۀ پزش-10

و از چه کسانی براي تدریس دعوت شد؟در مدرسۀ بزرگ چندي شاپور چه رشته هایی تدریس می شد؟-11

تند؟در عصر باستان صنعتگران و هنر مندان ایرانی در چه رشته هایی مهارت داش-12

در دوران باستان چگونه بوده است؟وضعیت معماري-13

کدام بناهاي ایران باستان از نظر معماري و عظمت شهرت جهانی دارند؟-14

موفق باشید


