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 "زٍعر هي تا یاز ذسا آغاس کي ٍ ذَز را تاٍر زاؽسِ تاػ "

                                    /.(25)ّزهَرز. هؾرـ ًواییسزر جسٍل را  رهَارز زرعر یا ًازرع 1

کوک  اى جٌگ ّای خلَخًَش، هرفیاًِ تِ رٍمحکَهر ّراهٌؾیاى زر جزی-الف

 هالی هی کزز.

ؾسز عٌر یایزاى زر ػقز تاعساى خذیزػ ت یکی اس زالیل ضؼف زارید ًگاری–ب 

 اعر.  ؽفاّیتز عٌر  هکسَب

ی زر کْي ززیي آثار اس حضَر اًغاى زر ایزاى هزتَط تِ زٍراى خاریٌِ عٌگ - ج

 چغاگالى تَزُ اعر.

 ًازرعر زرعر
 الف ف ال

 ب ب 

 پ پ

75./ 

 /.(25)ّزهَرزتٌَیغیس.  عور چح اًسراب ًوَزُ ٍ زرجای ذالی ؽوارُ گشیٌِ فحیح را اس جسٍل 2

 )   (. ج –ب )    (  –الف )    (      
 الساهاذ اؽراؿ

 اعدارزاکَط -1

 خزیکلظ  -2

 آگَعسَط  -3

 اکساٍیاى -4

 عیاعسوسار ٍ آسازیرَاُ یًَاى -الف

 ر ًظام حکَهسی جوَْری رمایجاز زغییزاذ ز –ب 

 ق.م 73رّثز لیام تززگاى زر عال  – ج

 

75./ 

 /.(25)ّزهَرزتِ عَاالذ گشیٌِ ای سیز خاعد زّیس:  3

 اعر؟ زرعرزر جْاى کسام هَرز  « گاُ ؽواری» زر راتغِ تا   –الف 

 زر تیي الٌْزیي گاُ ؽواری ذَرؽیسی رٍاج زاؽر. -1

 ِ زرر ًؾغسي ّز خازؽاُ تَزُ اعر.هثساء گاُ ؽواری ت اؽکاًیاىزر زٍرُ   -2

 گاُ ؽواری جاللی یکی اس زلیك ززیي گاُ ؽواری ّا زر جْاى اعر. -3

 .علَکی ٍ اٍعسایی رٍاج زاؽرگاُ ؽواری تاتلی،  عاعاًیزر زٍرُ  -4

  ػاذ زٍراى ًَعٌگی تَزُ اعر؟کسام گشیٌِ اس اتسا –ب 

 اتساع ذظ ٍ ًگارػ -2       عاذر اتشار اس اعسرَاى -1

 گغسزػ فیس آتشیاى ٍ خزًسگاى -4     آغاس عفالگزی                -3

 ؟وی آیسًتِ ؽوار  اٍل ًَؽساریکساهیک اس هٌاتغ سیز جشء هٌاتغ زعر   –ج

 ایزاى تاعساىهمالِ  -4             عالٌاهِ ّا -3       کساب زارید ّزٍزذ -2       عٌگ ًَؽسِ ّا -1

75./ 

 /.(25)ّز هَرز ضٍّؼ زارید را زکویل کٌیس.هزاحل خ زاًؼ آهَس ػشیش  4

 

1 

 " بسمه تعالی"   " به نام خدا " 

 انتخاب موضوع

1 



 

 /.(5)ّزهَرز هسي سیز را تِ زلر هغالؼِ ًوَزُ ٍ عدظ تِ عَاالذ هزتَعِ خاعد زّیس.  زٍعر هي ،  5

 زارای حکَهرزر ًاحیِ ای زر  جٌَب تیي الٌْزیي ًرغسیي ؽْزّای جْاى خسیس آهس کِ ایي ؽْز ّا 

ذسایاى هسؼسز را هی خزعسیسًس.الَام هسؼسزی تز ایي هٌغمِ حاکن هغسمل تَزًس. هززم ایي هٌغمِ 

ؽسًس اس جولِ اکسی ّا ٍ اهَری ّا کِ زر تیي آًاى خازؽاّاى هؼزٍفی هاًٌس حوَراتی تِ لسرذ 

 رعیسًس.

  را تٌَیغیس.ی اس ًرغسیي ؽْزّای جٌَب تیي الٌْزیي یکًام  -الف

 ِ ًاهیسُ هی ؽس؟ایي هٌغمِ چ جٌَتی حکَهر ًرغسیي عاکٌاىًَع  -ب

 هْوسزیي السام عارگي چِ تَز؟ –ج 

 ػلر ؽْزذ حوَراتی چیغر؟ –ذ 

2 

 ًوایؼ زّیس.سیز  «ًوَزار ذظ سهاى» جای ذالی  زرچْار علغلِ چیي تاعساى را  6

 

1 

 زؼاریف ٍ افالحاذ: 7

 گاُ ؽواری : -الف

 

 کزًٍَلَصی: –ب 

 

 تاعساى ؽٌاعی: –ج 

 

 هحَعِ تاعساًی: –ذ 

 

2 

8 

 
 زقاٍیز فَق زر سهیٌِ زاثیز جغزافیا تز رٍیسازّای زاریری عِ زلیل تیاٍریس. تا زَجِ تِ

1-  

2-  

3-  

5/1 

  زاًؼ آهَس ػشیش : تِ عَاالذ سیز خاعد کَزاُ زّیس 

 /.5  ّسف ػلن زارید چیغر؟ 9

 /.5 یکی اس هزاحل حغاط ٍ هْن کار تاعساى ؽٌاط کسام اعر؟ 10
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  *****   هَرزی ****    عَاالذ 

 /.5 رز اس فَایس ٍ کارکززّای هغالؼِ زارید را تٌَیغیس. یک هَ 11

 /.5 یک هَرز اس هْن ززیي خیاهسّای کؾاٍرسی را تٌَیغیس. 12

 زٍ هَرز اس ٍیضگی ّای رٍیسازّای زاریری را تٌَیغیس. 13

1- 

2- 

1 

 عر؟ کززُ ا«زٍرُ زاریری»زٍ زلیل تیاٍریس کِ چگًَِ تاعساى ؽٌاعی کوک ؽایاًی تِ هغالؼِ  14

1- 

2- 

1 

  ****    عَاالذ گغسززُ خاعد   ***** 

 زٍ آییي کٌفغیَط ٍ  تَزا را اس ًظز ؽزایظ ظَْر ، زؼالین ٍ اًسیؾِ ّا همایغِ کٌیس. 15

 

 

1 

چِ ػَاهلی ًمؼ تغشایی زر زَجِ ٍ گزایؼ هَرذاى ایزاًی ٍ غیز ایزاًی تِ زارید ایزاى زٍراى تاعساى  16

 زاؽسِ اعر؟

 

 

1 

ا تزرعی ًمَػ ٍ خیکزُ ّای تزجای هاًسُ اس زٍرُ ایالهی چگًَِ هی زَاًیس ٍضؼیر سًاى ایزاًی را ت 17

 ؽزح زّیس.

 

 

1 

 ؽزایظ جاهؼِ آزي ٍ اعدارذ را تا یکسیگز همایغِ کٌیس. 18

 

 

1 

هؼواری هقز تاعساى ٍ ایالم را تا یکسیگز همایغِ ًواییس.) اس ًظز هقالح تِ کار رفسِ  ٍ زاًؼ  19

 سًسگاى ٍ هْن ززیي تٌا (عا

 

 

25/1 

تا زَجِ تِ رٍاتغی کِ هیاى ایزاى تا یًَاى ٍ رٍم زر زٍراى تاعساى ٍجَز زاؽسِ اعر، اعسسالل کٌیس  20

کِ چزا یک هَرخ ٍ هحمك ًثایس زوام ًَؽسِ ّای هَرذاى یًَاًی ٍ رٍهی زر تارُ ایزاى را تی چَى ٍ 

 چزا تدذیزیس؟

1 

 

 

 
جوغ 

 ُزًو20

 
 3 موفق و سرافراز باشید


