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تبریخ:

الف) در هر مورد گسینه ی صحیح را ثب عالمت  انتخبة کنیذ.
 -1اِّٚیٗ ابضاس ا٘ساٖ ٞا  ،بیش تش اص جٙس  ............بٛد ٜاست.
اِف) چٛب

ب) س ًٙ

د) استخٛاٖ

ج) فّض

 -2سشصٔیٗ بیٗ اِٟٙشیٗ  ،بیٗ د ٚسٚد  .............. ٚ ..............لشاس داشت.
اِف) دجّ ٚ ٝفشات

ج) دجّ ٚ ٝواسٖٚ

ب) واس ٚ ٖٚفشات

د) ٘یُ  ٚفشات

 -3اِٚیٗ ٔشحّ ٝی واس یه باستاٖ شٙاس وذاْ است؟
اِف) حفاسی ٔحُ

ب) شٙاسایی ٔحُ

ج) بیش ٖٚآٚسدٖ اشیا اص دَ خان

د) آصٔایش ٔ ٚطاِع ٝی اشیا

٘ -4ماشی سٚی دیٛاس غاسٞای لذیٕی ٘ ،شاٖ دٙٞذ ٜی إٞیت  ................دس ص٘ذٌی ٔشدْ غاس٘شیٗ بٛد ٜاست.
اِف) شىاس

ب) آتش

ج) ابضاس ٚ ٚسایُ

د) غزا

ة) جبهبی خبلی را ثب کلمبت منبست کبمل کنیذ.
 -1ب ٝوسا٘ی و ٝدسباس ٜی ص٘ذٌی ا٘ساٖ ٞا  ٚآٖ چ ٝدس ٌزشت ٝاتّفاق افتاد ٜاست ،تحمیك ٔی وٙٙذ ٔ ٚی ٘ٛیسٙذٔ ...............،ی ٌٛیٙذ.
 -2تٕذّٖ ایالْ حذٚد چٟاس تا پٙج ٞضاس ساَ پیش دس ٘احی ٝای و ٝأشٚص ٘ ..........................اْ داسد ،پذیذ آٔذ.
ٔ -3عٕٛالً اشیا  ٚآثاس تاسیخی  ٚباستا٘ی سا دس  ٍٝ٘ ………………………..داسی ٔی وٙٙذ.
 -4پیش اص اختشاع خطّ ٔیخی ،ایالٔی ٞا اص خطّ  .......................استفادٔ ٜی وشد٘ذ.
ج) جمالت صحیح و غلط را ثب عالمت  مشخص کنیذ.
 -1دس ٌزشتٞ ٝای بسیاس دٚس ،یىی اص ٔشىالت ا٘ساٖ فشا ٓٞوشدٖ غزا بٛد.

صحیح

غّط

 -2دا٘ش تاسیخ بٔ ٝا وٕه ٔی وٙذ تا اص چٍٍ٘ٛی ص٘ذٌی ٔشدْ دس ٔىاٖ ٞای ٔختّف آشٙا شٛیٓ.

صحیح

غّط
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د) ثه سئواالت زیر پبسخ دهیذ.
 -1چشا وشف آتش ص٘ذٌی ا٘ساٖ ٞا سا تغییش داد؟

 -2چ ٝعٛأّی ب ٝا٘ساٖ ٞا وٕه وشد تا بش سختی ٞا پیشٚص شٛد؟

 -3اّٞی وشدٖ حیٛا٘ات  ،بشای ا٘ساٖ چ ٝفایذٞ ٜایی داشت؟ دٛٔ ٚسد سا بٛٙیسیذ.

 -4ب٘ ٝظش شٕا داد  ٚستذ ب ٝصٛست ٔبادِ ٝی واال با واال چٔ ٝشىالتی سا بٚ ٝجٛد آٚسد؟ بعذٞا بشای حُّ ایٗ ٔشىالت چٚ ٝسایّی
اختشاع شذ؟

 -5تٕذّٖ ٞای بضسي چٚ ٝیژٌی ٞایی داشتٙذ؟ چٟاس ٔٛسد سا روش وٙیذ.

 -6چ ٝچیضٞایی صٔی ٝٙسا بشای اختشاع خط فشا ٓٞوشد؟

خیلی خوب 

خوب 

قابل قبول 
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