
 

 

 بِ ًام خذا 

 (؛ دّن اًساًی1اهتحاى درس تاریخ )

 

  گشیٌِ درست را اًتخاب کٌیذ. 

یافتِ ّای باستاى ضٌاسی اخیز ًطاى هی دّذ کِ ساکٌاى................... جشٍ ًخستیي گزدآٍرًذگاى خَراک بَدًذ کِ بِ کطت گٌذم ٍ  1

 جَ رٍی آٍردًذ.

 د(تپِ چغا گُالى           ج(تپِ سیَلک        ب(تپِ چغاهیص              الف(تپِ گَراى     
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 یکی اس فزػَى ّای دٍرُ جذیذ تاریخ هصز بِ ًام...................کَضیذ یگاًِ پزستی را در ضکل پزستص خذای خَرضیذ تزٍیج ًوایذ. 2

 رم           ج(هٌکَ رع            د(خَفَالف(تَتٌخاهَى          ب( آهي َّتپ چْا
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 خط دهَتیک در کذام حَسُ توذًی استفادُ هی ضذ؟ 3

 د(هصز                      ج(بیي الٌْزیي                 ب(ٌّذ                        الف(چیي   
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 ضذ.ٍ تزجوِ کتیبِ بیستَى .......... هَفق بِ خَاًذى خط هیخی ..در سهاى هحوذضاُ قاجار، یک افسز اًگلیسی بِ ًام.......... 4

 الف(ارًست ّزتسفلذ          ب(آرتَر پَپ            ج(رٍهي گیزضوي       د(ٌّزی راٍلیٌسَى
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 .......................... ٍجَد دارد.در تَرات)کتاب دیٌی یَْدیاى( هطالبی دربارُ سلسلِ ........................ ٍ بِ ٍیژُ  5

 اًَضیزٍاى       -داریَش بشرگ                               ب(ساساًی-الف(ّخاهٌطی

 خسزٍپزٍیش-کَرٍش بشرگ                                  د( ساساًی-ج(ّخاهٌطی
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  اضتباُ یابی هتي 

 را پیذا ٍ اصالح کٌیذ.دٍ هَرد هتي، چْار اضتباُ تاریخی ٍجَد دارد. هتي  سیز دربارُ تاریخ ٌّذ است. در ایي  6

ذی بِ ًام آضَکا، بز ضذ یًَاًیاى سز بِ ضَرش بزداضت. ٍی با هطیغ کزدى پس اس هزگ اسکٌذ هقذًٍی، یکی اس فزهاًذّاى ٌّ

گَپتا، بِ اٍج قذرت رسیذ. با ضؼیف ضواری اس حاکواى جٌَب ٌّذ، سلسلِ هَریا را بٌیاى گذاضت. حکَهت هَریا، در دٍرُ چٌذرا 

 ضذى سلسلِ هَریا، حکَهت دیگزی بِ ًام ضَدراّا بز سزکار آهذ.

1.                                                  2                         . 
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  بِ پزسص ّای سیز پاسخ دّیذ. 

 1 ٍیژگی ّای رٍیذادّای تاریخی را بٌَیسیذ.)دٍ هَرد( 7

 1 تاریخ ًگاری سٌتی را با تاریخ ًگاری جذیذ هقایسِ کٌیذ. )ٍیژگی، رٍش ٍ .......( 8

 دانش آموز عزیز شما می توانیذ پاسخنامه امتحان را  دو ساعت پس از پایان امتحان در پورتال مذرسه مالحظه نمائیذ.
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 1 داًص جغزافیای تاریخی چگًَِ ػلوی است ٍ چِ هَضَػاتی را هطالؼِ هی کٌذ؟ 10
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 1 ًقص ضی َّاًگ تاریخ در تاریخ چیي را تَصیف کٌیذ ٍ اقذاهات هْن اٍ را بٌَیسیذ. 16
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