
 
 
 
 

 
 تارید زٞٓ ا٘سا٘ی

 ٕ٘ز2ٜٕ٘زٜ             5/0صحیح یا غّط بٛزٖ ػبارت ٞای سیز را ٔطرص وٙیس.    ٞز ٔٛرز ** 

 غّط        صحیح                  ضسٜ است.      اػالْزر لاٖ٘ٛ ٘أٝ حٕٛرابی، بززٜ زاری أزی ٕٔٙٛع  .1

 تٛا٘ایی سرٗ ٌفتٗ ٚ بٝ وار ٌزفتٗ ٞٙز ٘ماضی بزای بیاٖ احساس زر زٚرٜ ضىار ٚ ٌززآٚری ذٛران اتفاق افتاز. .2

 غّط            صحیح                                                                                                

 غّط         صحیح                         ٔصزیاٖ باستاٖ بٝ س٘سٌی پس اس ٔزي اػتمازی ٘ساضتٙس.        .3

 غّط           صحیح            .  ٜ ا٘سایٗ وطٛر ساذتٝ ضساٞزاْ سٝ ٌا٘ٝ ٔصز زر زٚرٜ أپزاتٛری ٔیا٘ٝ  .4

 ٕ٘زٜ 1ٕ٘زٜ                                    5/0ٌشیٙٝ زرست را ا٘تراب وٙیس. ٞز ٔٛرز **   

ساٟ٘ا تٛجٝ ابٗ ذّسٖٚ ٔٛرخ ٚ ا٘سیطٕٙس ٔسّٕاٖ زر ٔمسٔٝ وتاب .................. بٝ تأثیز جغزافیا بز تارید ٚ اذالق ٚ رفتار ا٘ .5
         ٕ٘ٛزٜ است.

 اِف(تجارب االٔٓ         ب( اِؼبز        ج(تٛارید پازضاٞاٖ        ز(تارید تٛ٘س ٚ ٔغزب

زجٕٝ زر سٔاٖ ...................، یه افسز اٍّ٘یسی بٝ ٘اْ ........................... ٔٛفك بٝ ذٛا٘سٖ ذط ٔیری ضس ٚ وتیبٝ بیستٖٛ را ت .6
 وزز.

 آرتٛر پٛپ-آرتٛر پٛپ                    ب(ٔحٕسضاٜ لاجار-اِف(٘اصزاِسیٗ ضاٜ لاجار
 ٞٙزی راِٚیٙسٖٛ-ٞٙزی راِٚیٙسٖٛ               ز(ٔحٕسضاٜ لاجار-ج(٘اصزاِسیٗ ضاٜ لاجار

 **             بٝ پزسص ٞای سیز پاسد زٞیس.

 ٕ٘زٜ(1)  ٞٓ زار٘س؟تارید ٍ٘اری سٙتی ٚ تارید ٍ٘اری جسیس چٝ تفاٚت ٞایی با  .7

 ٕ٘زٜ( 1) ٔزاحُ پژٚٞص زر تارید را بٙٛیسیس.چٟار ٔزحّٝ ٘رست اس  .8

 ٕ٘زٜ(1)ٔٙابغ زست اَٚ با ٔٙابغ زست زْٚ چٝ تفاٚتی زار٘س؟ تٛضیح زٞیس. .9

 ٕ٘زٜ(1)زربارٜ تمٛیٓ)ٌاٜ ضٕاری( ایزاٖ زٚرٜ ساسا٘ی بٝ پزسص ٞای سیز پاسد زٞیس. .10

 یج ٌززیس؟اِف(زر ایٗ زٚرٜ وساْ ٌاٜ ضٕاری را
 ب(ا٘سرٌاٜ بٝ چٝ چیشی اضارٜ زاضت؟

 چٍٛ٘ٝ ا٘تراب ٔی ضس؟ ایٗ ٌاٜ ضٕاری ج(ٔبسأ
 ز(ٔاٜ ٞا ٚ رٚسٞا بز چٝ اساسی ٘اْ ٌذاری ٔی ضس٘س؟

 ٕ٘زٜ(1تؼزیف وٙیس. ) .11

 اِف(آثار باستا٘ی ٚ تاریری            ب(ٔىاٖ باستا٘ی   
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 ٕ٘زٜ(1بٝ پزسص ٞای سیز پاسد زٞیس.)با استفازٜ اس زا٘ص ذٛز زربارٜ وٙفٛسیٛس،  .12

 اِف(وٙفٛسیٛس ٔززْ را بٝ چٝ چیشٞایی زػٛت ٔی وزز؟
 ب(فزٔا٘زٚایاٖ زٚ سّسّٝ چٝ ایٗ ٚ ٞاٖ، چٍٛ٘ٝ با تؼاِیٓ وٙفٛسیٛس بزذٛرز وزز٘س؟

 ٕ٘زٜ(1)تفاٚتٟای آٟ٘ا را بٙٛیسیس.زٚ ٕ٘ٛ٘ٝ اس ٌاٞطٕاری بابّی ٚ ٔصزی باستاٖ را با ٞٓ ٔمایسٝ وٙیس ٚ  .13

 ٕ٘زٜ(1)مطٝ ٞای تاریری چٝ اطالػاتی را ارائٝ ٔی وٙٙس؟٘ .14

 ٕ٘زٜ(1) رابطٝ زٚ ػّٓ باستاٖ ضٙاسی ٚ تارید را تٛضیح زٞیس. .15

 ٕ٘زٜ(1) تحٛالت ٚ رٚیسازٞای ٟٔٓ زٚرٜ تِٛیس ذٛران را بٙٛیسیس. .16

 ٕ٘زٜ(1)زٚ ٚیژٌی ٟٔٓ حىٛٔت حٕٛرابی را بٙٛیسیس. .17

 ٕ٘زٜ(1)تؼاِیٓ ٟٔٓ بٛزا را تٛضیح زٞیس. .18

 ٕ٘زٜ(1) السأات ٟٔٓ ضی ٞٛاً٘ تی زر تارید چیٗ باستاٖ را بٙٛیسیس. .19

 ٕ٘زٜ(1) ٔٙظٛر اس جًٙ ٞای پّٛپٛ٘شی چیست؟ تٛضیح زٞیس. .20

 ٕ٘زٜ(1)ٚ اسپارت را اس ٘ظز فزًٞٙ ٚ ػالئك با ٞٓ ٔمایسٝ وٙیس. آتٗزٚ زِٚت ضٟز  .21

 ٕ٘زٜ(1)ساذتار حىٛٔت زر جٕٟٛری رْ را تٛضیح زٞیس. .22

 ٕ٘زٜ(1ت جسیس ارٚپاییاٖ زربارٜ تارید ایزاٖ باستاٖ چٝ ٘تایج ٚ زستاٚرزٞایی زاضتٝ است؟ )واٚش ٞا ٚ تحمیما  .23

 
 

 


