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درست یب ًبدرست ثَدى عجبرات سیز را هطخع کٌیذ.
1

کبٍش ٍ حفبری ًخستیي هزحلِ کبر ثبستبى ضٌبسبى است.

2

هَسُ ّبی هتزٍپَلیتي ٍ ارهیتبص ثِ تزتیت در ضْزّبی سي پتزسثَرگ ٍ ًیَیَرک قزار دارًذ .غحیح غلط

3

غحیح غلط

ثب استفبدُ اس سکِ ّب هی تَاى ثِ هذّت (ضیعِ یب سٌی ثَدى) فزهبًزٍا پی ثزد.

غحیح غلط

0/5
0/5
0/5

پزسص ّبی چٌذ گشیٌِ ای
0/5

4

سبل 1324قوزی ثزاثز ثب سبل  ...........ضوسی است؟
ج)1285
ة)1299
الف)1258

5

هجٌبی تقَین یَلیبًی (قیػزی) ٍ تقَین هیالدی اهزٍس ثزاسبس تقَین .............ثبستبى است.
د)رٍم
ج)ایزاى
الف)هیبى دٍرٍد ة)هػز

0/5

6

در کذام گشیٌِ سِ هزحلِ گذضتِ هلت ّب ثِ تزتیت ثیبى ضذُ است؟
ة)حوبسی-افسبًِ ای-تبریخی
الف)افسبًِ ای-حوبسی-تبریخی
د)حوبسی-اسطَرُ ای-تبریخی
ج)اسطَرُ ای-تبریخی-حوبسی

0/5

7

اقَام ٍ هلت ّب ثزای ثیبى چگًَگی پیذایص اًسبى ٍ سبختِ ضذى اثشارّب ٍ ٍسبیل اس  ...........استفبدُ هی 0/5
د)افسبًِ ّب
ج)تبریخٌگبری
ة)حوبسِ ّب
الف)اسطَرُ ّب
کٌٌذ.

8

عٌبغز اغلی ٌّز تئبتز ٍ تئَری ّبی تَضیح دٌّذُ آى تَسط ....................اثذاع ضذُ است.
ج) چیٌی ّب د)یًَبًی ّب
الف)هػزی ّب ة)رٍهی ّب

0/5

9

ّزٍددٍت ثِ اجزای هزاسن خبظ در سبلزٍس  ...........................در ایزاى ثبستبى اضبرُ کزدُ است.
الف)جٌگ هبراتي ة)سَگ سیبٍش ج)کطتِ ضذى گئَهبتبی هغ د)فتح ًیٌَا ثِ دست هبد

0/5

 10تبثلَّبی ًقبضی کذام رٍیذاد تبریخ ایزاى اس اسٌبد گزاًجْبی تبریخ ایزاى دٍرُ قبجبر ثِ ضوبر هی آیٌذ؟
ة) فتح کزهبى تَسط آقبهحوذخبى
الف)هذاکزات ارسًِ الزٍم ایزاى ٍ عثوبًی
د)هحبغزُ ّزات در دٍرُ هحوذضبُ قبجبر
ج) هذاکزات عجبس هیزسا ٍ پبسکَیچ

0/5

د)1268

پزسص ّبی تطزیحی
 11هٌبثع کست اطالعبت اس رٍیذادّبی گذضتِ ثِ چٌذ دستِ تقسین هی ضًَذ؟ تَضیح دّیذ.

1

 12چْبر هزحلِ ًخست کبر هَرخبى را ثِ تزتیت ثٌَیسیذ.

1

 13هَرخبى ثبیذ دارای چِ غفبتی ثبضٌذ؟ چْبر ًوًَِ را ثٌَیسیذ.

1

 14چْبر ًوًَِ اس هْن تزیي کبرثزد تقَین تَسط دٍلتْب ٍ هلتْب در گذضتِ را ثٌَیسیذ.

1

 15هْن تزیي هجبدی تقَین در جْبى را ًبم ثجزیذ.

1

 16هْن تزیي کبرکزدّبی جغزافیبی تبریخی را ثٌَیسیذ( .چْبر ًوًَِ)

1

 17هَرخبى ثب هطبلعِ هزسّب چِ هسبئلی را هَرد ثزرسی قزار هی دٌّذ؟ (دٍ ًوًَِ)

1

 18هحذٍدیت ًقطِ ّبی تبریخی چیست؟ تَضیح دّیذ.

1

 19چِ عَاهلی سجت دگزگًَی اخجبر ٍ داستبى ّب در فزٌّگ ضفبّی هی ضَد؟

1

 20دٍ ًوًَِ اس هْن تزیي کبرثزد حوبسِ ّب ٍ افسبًِ ّب در هطبلعبت تبریخی را ثٌَیسیذ.

1

 21تعییي سي آثبر ثبستبًی چگًَِ اًجبم هی ضَد؟

1

 22آثبر ثبستبًی چگًَِ ثِ ضٌبخت ثْتز دٍراى تبریخی کوک هی کٌذ؟

1

 23سکِ ّب چگًَِ ثِ رٍضي ضذى تبریخ اجتوبعی کوک هی کٌٌذ؟

1

 24در ثجت هطخػبت سکِ چِ اطالعبتی درج هی ضَد؟ (چْبر هَرد را ثٌَیسیذ)

1

 25فیلن ّبی خجزی چِ کبرثزدّبیی در تبریخ ًَیسی دارًذ؟

1

