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تبریخ ضٌبسی
1

ثب تسلط  .........................ثز ایزاىًَ ،ػی گبُ ضوبری ثِ ًبم تمَین دٍاسدُ حیَاًی در ایزاى رٍاج یبفت.
د)تیوَریبى
ج)هغَالى
ة)سلجَلیبى
الف)اػزاة هسلوبى

0/5

2

ًخستیي هبُ تمَین ثبثل ثبستبى .................................. ،ثَد.
د)اًذرگبُ
ج)ضجبط
ة)ًیسبًَ
الف)ادارٍ

0/5

3

کذام ضخصیت هؼتمذ است کِ؛ "در ثیي ػَاهل طجیؼی هؤثز ثز سًذگی اًسبى ،ضزایط آة ٍ َّایی در رضذ ٍ ضکَفبیی 0/5
توذًْبً ،مص اسبسی ٍ هْن ایفب کزدُ است".
د)هبرتیي ًیلسَى
ج)ّبًتیٌگتَى
ة)ٍیل دٍراًت
الف)تَیي ثی

4

کْي تزیي سکِ یبفت ضذُ رد جْبى هتؼلك ثِ.....................پبدضبُ  ......................است.
ة)کزسٍس-لیذی ج)پزیکلس-یًَبى د)سٌبخزیت-آضَر
الف)داریَشّ -خبهٌطی

0/5

5

ّزٍدٍت اس اجزای ًوبیطی خبظ در سبلزٍس ........................در ایزاى ثبستبى خجز دادُ است.
ة)ثز تخت ًطست جوطیذ در ًَرٍس
الف)سَگ سیبٍش
د)لتل گئَهبتبی هغ
ج)هزگ آرش کوبًگیز

0/5

6

هَسُ ارهیتبژ در ضْز  ٍ ...........................هَسُ هتزٍپَلیتي در ضْز ٍ...........................الغ ّستٌذ.

0/5

7

رٍش ّبی تؼییي سي اثبر ثبستبًی را ثٌَیسیذ(.دٍ ًوًَِ)

0/5

8

هٌبثغ کست اطالع اس گذضتِ را دستِ ثٌذی کٌیذ.

1

9

چْبر ًوًَِ اس صفبت السم ثزای هَرخبى را ثٌَیسیذ

1

 10چْبر هزحلِ ًخستیي اًجبم پژٍّص تبریخی را ثٌَیسیذ.

1

 11هْن تزیي کبرثزدّبی تمَین تَسط دٍلتْب ٍ هلتْب در گذضتِ چِ ثَد؟ (چْبر هَرد)

1

 12اًمالة هطزٍطیت در سبلّ 1285جزی ضوسی ثِ پیزٍسی رسیذ .حسبة کٌیذ ایي ٍالؼِ در کذام سبل لوزی ٍ کذام 1
سبل هیالدی اتفبق افتبدُ است.
 13جغزافیبی تبریخی چیست؟

1

 14تفبٍت افسبًِ ثب حوبسِ را تَضیح دّیذ.

1

 15کذام ػَاهل در دگزگًَی اخجبر ٍ داستبًْب در فزٌّگ ضفبّی هؤثز ّستٌذ؟

1

 16هْن تزیي هَارد کبرثزد افسبًِ ّب ٍ حوبسِ ّب در هطبلؼبت تبریخی را ثٌَیسیذ.

1

 17هٌظَر اس آثبر ثبستبًی چیست؟

1

 18هْن تزیي دالیل تَجِ حکَهتْب ثِ آثبر ثبستبًی در دٍرُ جذیذ را ثٌَیسیذ.

1

 19در ثجت هطخصبت سکِ ّب ،چِ اطالػبتی جوغ آٍری ٍ ثجت هی ضَد؟

1

 20سکِ ّب چگًَِ ثِ ضٌبخت تبریخ التصبدی ٍ اجتوبػی کوک هی کٌٌذ؟

1

ٌّ 21ز تئبتز چِ پیًَذی ثب فزٌّگ یًَبى ثبستبى دارد؟

1

 22اّویت فیلن ّبی خجزی ثزای هحممبى تبریخ را تَضیح دّیذ.

1

 23سِ ًوًَِ اس کبرکزدّبی جغزافیبی تبریخی را ثٌَیسیذ.

1/5

