
 

 

 اس سٛاالت دٚ بخص اِف ٚ ب را یه بخص ا٘تخاب ٚ بٝ آٟ٘ا پاسخ دٞیذ. 

 ذضتٝاِف(                                     فصُ اَٚ                                                 تاریخ ضٙاسی ضٙاسی؛ واٚش در ٌ

سی رٚسٜ تمسیٓ ٔی ضذ. سپس پٙج رٚس در ٌاٜ ضٕاری ایزاٖ دٚرٜ ساسا٘ی، ساَ بٝ دٚاسدٜ ٔاٜ خٛرضیذی  1

 اضافی بٝ ٘اْ ............. را بٝ آخز ساَ ٔی افشٚد٘ذ.

 اِف(٘یسا٘ٛ       ب(ٟٔزٌاٖ          ج(ا٘ذرٌاٜ            د(بٍٟٕٙاٖ

5/0 

 5/0 یىی اس رٚش ٞای باستاٖ ضٙاساٖ بزای تعییٗ سٗ آثار باستا٘ی را بٙٛیسیذ.  2

 1 دٚ ٕ٘ٛ٘ٝ اس ٚیژٌی ٞای رٚیذادٞای تاریخی را بٙٛیسیذ.  3

 1 ٌی ٞایی دارد؟ دٚ ٚیژٌی آٖ را بٙٛیسیذ.تاریخ ٘ٛیسی جذیذ چٝ ٚیژ 4

 1 ٔزدْ ٔیاٖ دٚرٚدباستاٖ اس چٝ ٘ٛع ٌاٜ ضٕاری استفادٜ ٔی وزد٘ذ؟ 5

 1 رابغٝ دٚ عّٓ باستاٖ ضٙاسی ٚ تاریخ را تٛضیح دٞیذ.  6
    فصُ دْٚ  )جٟاٖ در عصز باستاٖ؛ ٔیزاث بطزی( ٚ فصُ سْٛ: ایزاٖ در عصز باستاٖ؛ سزآغاس ٞٛیت ایزا٘ی     ب(             

 لاٖ٘ٛ ٘أٝ ی ............................٘خستیٗ سٙذ لاٖ٘ٛ ٌذاری جٟاٖ بٝ ضٕار ٔی رٚد. 7

 اِف(سارٌٗ اوذی       ب(ٌیٍّٕص          ج(اٚسیزیس          د(حٕٛرابی

5/0 

 ضٟز یٛ٘اٖ، سادٌاٜ ٔزدْ ساالری بٝ ضٕار ٔی رفت؟-وذاْ دِٚت 8

 اِف(اسپارت        ب(آتٗ         ج(وزت        د(ٔیّتٛس

5/0 

 1 ٘مص ضی ٞٛاً٘ تی در تاریخ چیٗ باستاٖ را تٛضیح دٞیذ. 9

 1 ٚضعیت اعتمادات رٚٔیاٖ لبُ اس ٌستزش ٔسیحیت در ایٗ سزسٔیٗ را تٛصیف وٙیذ. 10

 1 ٔٛلعیت جغزافیایی ایزاٖ چٝ تأثیزی بزتاریخ ٚ فزًٞٙ آٖ  داضتٝ است؟ 11

 1 جایٍاٜ ٚ ٔماٖ سٖ در ایالْ باستاٖ را تٛضیح دٞیذ. 12
 بٝ پزسص ٞای سیز پاسخ  دٞیذ.                            ج(                                     

 اضتباٞات ٔتٗ سیز را پیذا ٚ اصالح وٙیذ.با استفادٜ اس دا٘ص خٛد دربارٜ حىٛٔت ٔاد،  13

 ق.ْ در ساِٙا9ٝٔٔادٞا بٙیاٖ ٌذار ٘خستیٗ حىٛٔت آریایی در ایزاٖ ضٙاختٝ ٔی ضٛ٘ذ. بزای اِٚیٗ بار در لزٖ 

ُ ٔاد ی بٝ ٘اْ دٞیٛن سٛٔزی بٝ ٔادی ٞا اضارٜ ضذٜ است. رؤسای لبایُ ٔاد یىی اس بشرٌاٖ لبایٞای ضاٞاٖ 

 را بٝ پادضاٞی بزٌشیذ٘ذ. حىٛٔت ٔاد در سٔاٖ آستیاي، سٛٔیٗ پادضاٜ ٔادی بٝ اٚج لذرت رسیذ. 

5/0 

 وذاْ پادضاٜ ٞخأٙطی، ضٟز بابُ را فتح وزد؟ 14

 اِف( وٕبٛجیٝ              ب(وٛرٚش              ج(اردضیز دْٚ          د(داریٛش اَٚ 

 

5/0 

 در پورتال مذرسه مالحظه نمائیذ. امتحان دانش آموز عسیس شما می توانیذ پاسخنامه امتحان را  دو ساعت پس از پایان

www.bagheralolum.sch.ir 
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 اجتٕاعی ٚ التصادی ٔشدن ٔزبٛط بٝ دٚرٜ پادضاٞی .......................... است.جٙبص  15

 اِف(اردضیز بابىاٖ          ب(یشدٌزد سْٛ          ج( لباد یىٓ          د(خسزٚپزٚیش

5/0 

 .ٍ٘ارش یافت خظ ٚ سباٖ اٚستاییْ.  ٚ در سٔاٖ پادضاٞی....................، اٚستا، بٝ 4در لزٖ  16

 اِف(بالش یىٓ اضىا٘ی                         ب(ضاپٛر دْٚ ساسا٘ی   

 ج(ٟٔزدادیىٓ اضىا٘ی                           د( خسزٚا٘ٛضیزٚاٖ ساسا٘ی 

5/0 

 در دٚراٖ ساسا٘یاٖ، آٔٛسٌاری بٝ عٙٛاٖ یه ضغُ رسٕی بٝ................... اختصاظ داضت. 17

 ب(دبیزاٖ           ج(ضاٞشادٌاٖ           د(ٚاستزیٛضاٖاِف(ٔٛبذاٖ           

5/0 

 5/0 عٛأُ ٔإثز در سمٛط ساسا٘یاٖ را بٙٛیسیذ. )دٚٔٛرد( 18

 5/0 بٛد؟ ٌزٜٚٔتعّك بٝ وذاْ  طىذٜٟٔٓ دٚرٜ ساسا٘یاٖ را ٘اْ ببزیذ ٚ بٙٛیسیذ ایٗ آت ٞای یىی اس آتطىذٜ 19

 5/0 ساسا٘ی بیطتز بٝ چٝ ٔٛضٛعاتی اضارٜ دارد؟ٔحتٛا ٚ ٔضٕٖٛ ٘مص بزجستٝ ٞای دٚرٜ  20

 1 چٍٍٛ٘ی تأسیس حىٛٔت ٞخأٙطی را تٛضیح دٞیذ. 21

 1 ٘مص ٟٔزداد یىٓ در تاریخ سّسّٝ اضىا٘ی را تٛضیح دٞیذ. 22

 1 تطىیالت اداری ٔزوشی حىٛٔت ٞخأٙطیاٖ ضأُ وذاْ بخص ٞا بٛد؟ تٛضیح دٞیذ. 23

 1 اضىا٘یاٖ )حىٛٔت ّٔٛن اِغٛایفی( را تٛصیف وٙیذ.ضیٜٛ ادارٜ وطٛر در دٚرٜ  24

 1 ٚضعیت س٘ذٌی تٛدٜ ٔزدْ در دٚرٜ اضىا٘ی چٍٛ٘ٝ بٛد؟ تٛضیح دٞیذ. 25

 1 رایزاٖ دٚرٜ ساسا٘ی را تطزیح وٙیذ.جایٍاٜ ٚ ٔماْ سٖ د 26

 1 در ساختار حىٛٔتی ایزاٖ دٚرٜ ساسا٘ی، ٚاستزیٛضاٖ ساالر چٝ جایٍاٜ ٚ ٚظایفی داضت؟  27

 1 عٕذٜ تزیٗ ٔٙابع درآٔذ حىٛٔت ٞا در ایزاٖ باستاٖ را بٙٛیسیذ. 28

 1 تٛضیح دٞیذ ٔادٞا پیزٚ چٝ دیٗ یا آییٙی بٛدٜ ا٘ذ؟ 29

 1 سباٟ٘ای ایزا٘ی ٔیا٘ٝ در وذاْ ٔٙاعك ٚ در دٚرٜ وذاْ حىٛٔت ٞا ٔٛرد استفادٜ بٛدٜ ا٘ذ؟ 30

 1 ٞخأٙطی را تٛضیح دٞیذ.ٌی ٞای ٟٔٓ ٞٙز ٚ ٔعٕاری دٚرٜ دٚ ٔٛرد اس ٚیژ 31

 

 

 

 

  

  





 



 


