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 تارُ  ردیف

 : ىسیٖٚ صحيح را ّطخص مٖيذ  اٍف

ایٔ ضٜر مٚ در ّرمس جَيٚ خ٘زستآ قرار داضت در ٕتيجٚ ی٘رش آض٘ر تإيپاً تا خاك ینسآ ضذ  -1

 ٛيْتإٚ ( د ض٘ش (ج  سارد ( ب ایالُ  (اٍف

. چٚ مسی در زّآ ّحْذ ضاٙ قاجار ّ٘فق تٚ خ٘إذٓ خط ّيخی ضذٙ تٚ ایرآ آّذ  -2

 سِر ٖٛری راٍٖٗسي٘ٓ( عثذاٍحسئ زریٔ م٘ب       د (   ج آرت٘ر پ٘ج (ب ارٕست ٛرتسفَذ (اٍف
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 : جاٛای خاٍی را تا مَْات ّٖاسة پر مٖيذ  ب

 .در ٕي٘ی٘رك قرار دارد ..................... در پاریس ٗ ............................ ّ٘زٙ  -1

 .را ٕاُ ترد ....................... ٗ...................... از فيَس٘فآ تسره یٕ٘إی ّی ت٘آ  -2

 .در سيستآ تٚ ٗج٘د آّذٕذ ...................... در مرّآ ٗ ......................  ٛسار ساً پيص دٗ ضٜر 5حذٗد  -3

 .مطف ضذ  (ٖٛذٗستآ  )در پامستآ ............................ ٗ...........................تقایای ضٜرٛای پر جْعيت  -4
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 : ٛریل از ّ٘ارد زیر را ت٘ضيح دٛيذ  ج

 عَِ تاریخ ٗ ٛذف آٓ  -1

 ىاٙ ضْاری -2

  (إٓچٚ در راتطٚ اٗ ّی دإيذ رمر مٖيذ  )حْ٘راتی -3

 جٖو ٛای پَ٘پٕ٘سی  -4
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 :از ٛریل از ّ٘ارد زیر تٚ دٗ ّ٘رد آٓ اضارٙ ْٕایيذ  د

 .اتذاع مطاٗرزی چٚ پياّذٛای ّْٜی ترای تطر داضت  -1

 .دٗ ّ٘رد از ٕتایج ٗ دستاٗردٛای ماٗش ٛا ٗ تحقيقات جذیذ درتارٙ تاریخ ایرآ در عصر تاستآ را ت٘ضيح دٛيذ -2

 . تفاٗت ٛای تاریخ ٕياری ٕ٘یٔ را تا ٗقایع ٕياری ت٘ضيح دٛيذ  -3
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 : تٚ پرسص ٛای زیر پاسخ دٛيذ  ٛـ

 .ایرإيآ تا دٗیست ساً پيص چٚ درمی از تاریخ دٗرٙ تاستآ خ٘د داضتٖذ  -1

 .ٗضعيت دیٔ ٗ اعتقادات ایالّيآ را ضرح دٛيذ  -2

 .ِّٜ تریٔ اقذاُ ّ٘ثر حنّ٘ت ٛآ چٚ ت٘د  -3

 .ساختار حنّ٘ت رّٗيآ تر اساس قإ٘ٓ اساسی چيٕ٘ٚ ت٘د  -4

 .خذای ٕاّٚ چيست ٗ از ٕ٘ضتٚ ٛای مذاُ دٗرٙ تٚ حساب ّی آیذ  -5

 .آریایی ٛا چيٕ٘ٚ تر ٖٛذ ّسَط ضذٕذ  -6

 .چرا زّآ ٗ ّنآ دٗرمٔ عَِ تاریخ تٚ ضْار ّی رٕٗذ  -7

 . ّراحٌ مار تاستآ ضٖاسآ را تٚ ترتية تيآ مردٙ یل ّ٘رد از آٓ را ت٘ضيح دٛيذ  -8

ِّٜ تریٔ دستاٗردٛای سامٖآ فالت ایرآ در دٗرآ پيص از تاریخ در زّيٖٚ ٛای سفاٍيری ٗ فَس ماری چٚ  -9

 .ت٘دٙ است 
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  ّ٘فق تاضيذ 

 






