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ًَبت دٍم 

 

 .جوالت درست ٍ ًادرست را هشخص کٌیذ-۱

 

 .ّالکَ پس اس فتح ایزاى، هزٍ را پایتخت خَد قزار داد (الف

ِ ای تزای تَلیذ کاال تِ هَادّ اٍّلیِ ًیاس دارد (ب  .ّز کارخاً

 .ًیوکزُ ی شوالی در تاالی خظّ استَا قزار دارد (ج

 . سالگی در شْز هذیٌِ، رحلت فزهَد۶۳پیاهثز اسالم در  (ت

 .در جاّای خالی ٍاصُ ی هٌاسة تٌَیسیذ-۲

 

 .هی گَیٌذ.............. تِ هجوَعِ افزادی کِ در یک جا سًذگی هی کٌٌذ،  (الف

 .هی گَیٌذ.............. تِ سزسهیٌی کِ اس سِ عزف تِ آب ٍ اس یک عزف تِ خشکی راُ دارد،  (ب

 .ٍ ًادرست اًذ.............. تعضی اس تزس ّا  (ج

 .هٌقزض شذ.............. تا ٍرٍد عزب ّای هسلواى تِ ایزاى، حکَهت  (ت

 .ّز کلوِ را تِ جولِ یا عثارت هزتَط تِ آى ٍصل کٌیذ-۳

 

 خَارسهشاّیاى                        لشکزکشی تِ ٌّذ (الف

                    تأسیس هذارس ًظاهیِهحوَدسلغاى  (ب   

ِ ی هغَل ّا (ج  ّالکَ خاى                             حول

ِ ی عثاسی (    ت  سلجَقیاى                     قتل آخزیي خلیف

 رٍد کارٍى اس کذام شْز هی گذرد ٍ تِ کذام رٍد هی ریشد؟-۴

 

ِ رٍد _اصفْاى   (              ب⬜ ارًٍذرٍد _اَّاس (الف  ⬜ سریٌ

ِ رٍد _اَّاس (ج  ⬜ ارًٍذرٍد _اصفْاى (                 د⬜ تلخ

 چِ کسی حاکن تَد؟ (ع)در سهاى اهاهت اهام حسیي -۵

 

 ⬜هعاٍیِ (              ب⬜اتَسفیاى (الف

 ⬜هأهَى (                        د⬜یشیذ (ج



 پَشش گیاّی در جٌگل ّای استَایی چگًَِ است؟-۶

 

 ⬜پَشش گیاّی فقیز استَا   (              ب⬜درختاى سَسًی تزگ   (الف

 ⬜درختچِ ّای کَتاُ      (                          د⬜درختاى پْي تزگ   (ج

 کذام دستِ اس کاال ّای سیز اس ٍاردات کشَر ها هی تاشٌذ؟-۷

 

 ⬜کاغذ، دارٍ، هاشیي آالت، ٍسایل تزقی   (              ب⬜قالی، خشکثار، هس، پتزٍشیوی  (الف

 ⬜هاشیي آالت، دارٍ، قالی، خشکثار   (              د⬜ًفت، گاس، کاغذ، هس     (ج

 .تِ سَاالت سیز پاسخ کَتاُ دّیذ-۸

 

 هْن تزیي راُ ارتثاط اًساى ّا تا یکذیگز چیست؟ (الف

ُ ّا ٍ ٍسایل حول ًٍقل تِ چٌذ دستِ تقسین هی شًَذ؟ ًام تثزیذ (ب  .تِ عَر کلّی، را

ِ گاًِ را ًام تثزیذ (ج  .قَای س

 .تثار ایزاى را ًام تثزیذتُزک سلسلِ ّای  (ت

 .تِ سَاالت سیز پاسخ دّیذ-۹

 

 ًصف الٌّْار چیست؟ (الف

 خصَصیات رّثز جاهعِ اسالهی چیست؟ (ب

 .چْار تي اس شاعزاى دٍرُ ّای هغَل ٍ تیوَری را ًام تثزیذ (ج
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  1401: سال تحصیلی

ًَبت دٍم 

 

 

 پاسخٌاهه

 

 درست( درست  ت(  درست ج(  ًادرست ب (الف-۱

ِ جا   ت( شثِ جشیزُ  ج( جوعیت ب (الف-۲  ساساًیاى( ًا ت

ِ ی هغَل ّا     ب (الف-۳ ِ ی عثاسی     ت( لشکزکشی تِ ٌّذ     ج( حول  تأسیس هذارس ًظاهیِ( قتل آخزیي خلیف

  ارًٍذرٍد_اَّاس  ۺ  (الفۺ گشیٌِ ی ۺ۴

 یشیذۺ  (جۺ گشیٌِ ی ۺ۵

 درختاى پْي تزگۺ  (جۺگشیٌِ ی ۺ۶

 کاغذ، دارٍ، هاشیي آالت، ٍسایل تزقیۺ  (بۺگشیٌِ ی ۺ۷

 (کالم)گفت ٍگَ (الف-۸

 .سهیٌی، َّایی، آتیۺ سِ دستِ (ب

ُ ی قضاییِ (ج ُ ی هجزیِ، قَّ ُ ی هقٌٌِ، قَّ  قَّ

 غشًَیاى، سلجَقیاى، خَارسهشاّیاى (ت

 .تِ خظ ّای فزضی کِ اس قغة شوال تا قغة جٌَب کشیذُ شذُ اًذ ًصف الٌّْار هی گَیٌذ (الف-۹

ِ ی یک هسلواى کاهل تاشذ (ب اٍ تایذ عالِن، عادل ٍ شجاع تاشذ، اس دستَر ّای اسالم پیزٍی کٌذ ٍ . رّثز جاهعِ اسالهی تایذ ًوًَ

 .اس اٍضاع جاهعِ تِ خَتی آگاُ تاشذ تا تتَاًذ جاهعِ را تِ تْتزیي شکل، ّذایت ٍ رّثزی کٌذ

 عغّار ًیشاتَری، هَلَی، سعذی، حافظ (ج

 

  


