
 

   

  پاسخ دهیذ.از دو بخش الف و ب، یکی را انتخاب کنیذ و به سؤاالت آن  

  الف( عؤاالت درط ّبی اٍل تب چْبرم  )پٌج ًوزُ( 

 1 عبختبر ٍ هحتَای هتَى تبریخ عوَهی را تَصیف کٌیذ. 1

 1 هَرخبى ثزای عٌجؼ اعتجبر ٍ ًقذ یک گشارػ تبریخی آى را ثب چِ هعیبرّبیی تطجیق هی دٌّذ؟ 2

 1 اس تألیفبت ایي رٍػ را ثٌَیغیذ.ٍیضگی ّبی تبریخ ًگبری تزکیجی را ثٌَیغیذ ٍ دٍ ًوًَِ  3

 1 ٍضعیت علن ٍ فزٌّگ در ؽجِ جشیزُ عزثغتبى، قجل اس ظَْر اعالم را تَضیح دّیذ. 4

 1 چزا پیبهجز اعالم)ؿ(، اقذام ثِ ثغتي پیوبى ًبهِ عوَهی هذیٌِ کزد؟ 5

  )پٌج ًوزُ(    عؤاالت درط ّبی پٌجن تب ّؾتن  ة(   

 1 خالفتؼ را تَضیح دّیذ.هؾکالت اثَثکز در دٍرُ  6

 1 را تَضیح دّیذ. -خلیفِ اهَی-اقذاهبت اصالحی عوزثي عجذالعشیش 7

 1 اقذاهبت هْن هٌصَر خلیفِ عجبعی را ثٌَیغیذ. 8

 1 عیبعت هذّجی خلفبی فبطوی هصز را تَضیح دّیذ. 9

 1 ًْضت ؽعَثیِ در دٍرُ اهَی ٍ عجبعی چگًَِ ؽکل گزفت؟ 10

  ًوزُ( پبعخ ثِ عَاالت ایي ثخؼ اججبری اعت.15ًْن تب ّیجذّن ) ج( عَاالت درط ّبی 

 در دٍرُ علطٌت ........................، علجَقیبى در ًجزد هالسگزد، اهپزاتَری رٍم ؽزقی را ؽکغت دادًذ. 11

 ة(هلکؾبُ                                          الف(آلت ارعالى      

 د(طغزل                                 ج(علطبى عٌجز    
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 عصز تیوَری، ؽبٌّبهِ ........................... اعت. ردفبخزتزیي ًوًَِ ؽبٌّبهِ هصَرؽذُ  12

 ة( ؽبٌّبهِ ّزات                                      الف(ؽبٌّبهِ دهَت    

 د(ؽبٌّبهِ ثبیقزا                            ج(ؽبٌّبهِ ثبیغٌقزی     
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 گ ؽبُ تْوبعت اٍل صفَی ثِ تزتیت....................... ٍ .......................... ثِ علطٌت رعیذًذ.زپظ اس ه 13

 صفی اٍل-ة(عجبط اٍل          اعوبعیل دٍم        -الف(هحوذ خذاثٌذُ

 عجبط اٍل -د(صفی اٍل       هحوذخذاثٌذُ                -ج(اعوبعیل دٍم
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/5 چِ ثَد؟در ٌّز ًقبؽی هْن تزیي ًَآٍری آقبرضب عجبعی ًقبػ دٍرُ صفَی  14
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 1 راثطِ اهیزاى دٍ علغلِ طبّزی ٍ عبهبًی ثب خالفت عجبعی چگًَِ ثَد؟ تَضیح دّیذ. 15

 1 اقذاهبت علطبى طغزل در تأعیظ حکَهت علجَقیبى را تَضیح دّیذ. 16

 1 ایزاى دٍرُ علجَقیبى، اقطبع ثِ چِ چیشی اؽبرُ داؽت؟ تَضیح دّیذ.در تبریخ  17

 1 عَاهل هؤثز ثز رؽذ ٌّز ٍ هعوبری دٍرُ علجَقی را ثٌَیغیذ. 18

 1 پیبهذّبی اجتوبعی ٍ اقتصبدی حولِ هغَل ثِ ایزاى را ثٌَیغیذ. 19

 1 حکَهت ایلخبًبى در ایزاى چگًَِ تأعیظ ؽذ؟ 20

 1 ایزاى در دٍرُ ایلخبًبى ٍ تیوَریبى را تَضیح دّیذ. ٍضعیت تبریخ ًگبری 21

 1 طزیقت صفَیبى در قزى ًْن، دچبر چِ تغییز ٍ تحَالتی ؽذ؟ 22

 1 چْبر ًوًَِ اس اقذاهبت ؽبُ عجبط اٍل صفَی ثزای اصالح اٍضبع کؾَر را ثٌَیغیذ. 23

 1 کبرکزدّب ٍ ٍیضگی ّبی هیذاى ًقؼ جْبى در دٍرُ صفَی را ثٌَیغیذ. 24

 1 اختیبرات فئَدالْب ٍ هَقعیت آًْب در ارٍپبی قزٍى ٍعطب را تَضیح دّیذ. 25

 1 کلیغب در قزٍى ٍعطب ثزای هقبثلِ ثب ثذدیٌی اس چِ رٍػ ّبیی اعتفبدُ هی کزد؟ 26

 1 ثَرصٍاّب چِ کغبًی ثَدًذ؟ عالئق ٍ ًقؼ آًْب در تبریخ ارٍپبی عصز رًغبًظ را تَضیح دّیذ. 27



 





 

 




