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 صحیح یا غلط:سؤاالت 

 الف( نوع صحیح ـ غلط
 در آى ، تِ آتص وط٘ذُ ضذ.ّإ فلسفٖ  وتاتخأً هْن رٕ تَسف سلكاى هسؼَد غشًَٕ ٍ تِ تْأً ٍخَد وتاب

 ؽ       ظ                                                                                                                 

 ؽ     .      ظقغزل سلدَلٖ پس اس تػزف ً٘طاتَر اٗي ضْز را تِ ػٌَاى هزوش حىَهت خَٗص تزگشٗذ

 ؽ       ظ    در دٍرٓ سلدَلٖ رًٍك تدارت تِ رضذ ضْز ٍ ضْزًطٌٖ٘ هٌدز ضذ.                           

 ؽ       ظ    تزٗي هخالفاى خالفت ػثاس٘اى، غشًَٗاى ٍسلدَل٘اى، سادات ػلَٕ تَدًذ.                هْن 

 ؽ       ظ                                     تزٗي فؼال٘ت التػادٕ هزدم اٗزاى تدارت تَد. تزٗي ٍ اغلٖ هْن

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ؽ       . ظضَُ٘ ّإ تَل٘ذ ٍ تشٗ٘ي فلشوارٕ ػػز غشًَٕ تِ دل٘ل غٌإ خَد تؼذاً تِ سزسه٘ي ّإ غزب للوزٍ اسالهٖ اًتمال ٗافت

                                                                                                                                                                                                          ؽ     ظ  در ٌّگاهٔ ؾؼف ساهاً٘اى سثىتگ٘ي ًَٓ الثتى٘ي حىَهت هستمل غشًَٗاى را در غشًِ تٌا ًْاد.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ب(ًَع تلٖ ـ خ٘ز
 خ٘ز      تلٖ                 آٗا حوالت هحوَد غشًَٕ در گستزش ستاى فارسٖ در ٌّذ تأث٘ز داضت؟  

 خ٘ز      تلٖ ؟تزضوزد تَاى اس ػلل سمَـ حىَهت غشًَٗاى ّإ سلكاى هسؼَد را هٖ آٗا  لطگز وطٖ

 خ٘ز      تلٖ                   ز ؾؼف ٍ سٍال سلدَل٘اى تأث٘ز گذار تَد؟تآٗا هزي خَاخِ ًظام الوله 

  خ٘ز      تلٖ    آٗا غزافاى در تَسؼٔ تدارت خارخٖ در دٍرٓ سلدَلٖ ًمص داضتٌذ؟

 خ٘ز      تلٖ                    آٗا تالش دَٗاًساالراى اٗزاًٖ تأث٘زٕ تز تَسؼٔ ستاى فارسٖ داضتِ است؟

  خ٘ز      تلٖ                 گزفت؟ ًمَش اًساًٖ در سفالگزٕ دٍرٓ سلدَلٖ هَرد استفادُ لزار هٖآٗا 

 ج( نوع اصالحی:
                                                                                                                                              داًست.                                                                                                      خَد را هٌدٖ خالفت هٖ سلكالى هحوَد غشًَٕ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 تزٗي هزاوش سفالگزٕ در دٍرٓ ساهاًٖ تَدًذ. هْنً٘طاتَر ٍ واضاى 

 ٌّز سفالگزٕ تِ تذرٗح اس ضزق تِ هٌاقك هزوشٕ اٗزاى اًتمال ٗافت.           غشًَٕدر دٍرٓ 

 ای: د(نوع خوشه
                                                                                                                                                                                                          ؽ     ظ      .  ٔ حوالت هحوَد غشًَٕ تِ ٌّذ                 ستاى فارسٖ در ٌّذ گستزش ٗافتدر ًت٘د

 

                                                                                                                                                                                                          ؽ     ظ لثاٗل تزن تِ ٌّذ هْاخزت وزدًذ.                                                                        

                                  

                                                                                                                                                                                                          ؽ     ظ هؼاتذ ٌّذ غارت ضذ.                                                                                  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ؽ     ظ دٗي اسالم در ٌّذ گستزش ٗافت.                                                                            

                             

 



 جورکردنی:سؤاالت  2
 
 
 

راست درتارٓ اًَاع سه٘ي در اٗزاى است؛ پاسخ ّإ هزتَـ تِ ّز سؤال را اس سوت چپ اًتخاب ٍ در هماتل سؤاالت سوت گشٌِٗ ّإ سٗز 

 تٌَٗس٘ذ.

 

 ٍلفٖ           (                                    0ّوَارُ در هؼزؼ هػادرُ فزهاًزٍاٗاى لزار داضت.الف( 

 الكاع (                                                    2س دٍراى تاستاى در اٗزاى رٍج داضت. اب(           

 ضخػٖ  (          3ضذ. ًظاهٖ ٍ غاحثاى هطاغل دَٗاًٖ ٍاگذار هٖتِ افزاد ج(           

 دٍلتٖ ٗا دَٗاًٖ(4          

 

 

 

   

 

 الة ارسالى (    0در ًثزد هالسگزد سپاُ اهپزاتَر رٍم ضزلٖ را ضىست داد.الف(

 قغزل (                                          2در ًثزد داًذاًماى هسؼَد غشًَٕ را ضىست داد.  ب(          

 تىص   (   3در ًثزدٕ آخزٗي سلكاى سلدَلٖ را ضىست داد.ج(            

 سلكاى هحوذ (4                                                                                                                       

 
 
 
 
 
 

 ای چنذگسینهسؤاالت  3

 :درست گسینهتنها  الف(نوع
 را تِ چِ وسٖ اػكا وزد؟ "سلكاى روي الذٗي "خل٘فِ لمة 

    د( سلكاى هحوذ                    ج( الة ارسالى                    ب( قغزل                الف(سلكاى هحوَد

 تؼلك داضت؟ٍس٘غ تزٗي للوزٍ در اٗزاى دٍراى اسالهٖ تِ وذام حىَهت 

    د( آل تَِٗ               ج( خَارسهطاّ٘اى                ب( سلدَل٘اى                       الف(غشًَٗاى 

 إ ضؼز فارسٖ  تِ اٍج خَد رس٘ذ؟  در چِ دٍرُ

    د(خَارسهطاّٖ                        ج(  آل تَِٗ                    ب( غشًَٕ                      الف(سلدَلٖ

 در دٍرٓ سلدَلٖ تَسؼٔ هؼوارٕ تِ رضذ ٍ رًٍك وذام ضاخٔ ٌّزٕ هٌتْٖ ضذ؟

    د( آخزوارٕ                    ج( واضٖ وارٕ                   ب( ًماضٖ                       الف(گچ تزٕ 

 در وذام دٍرُ ضْز ت٘زًٍٖ)رتؽ( گستزش ٗافت؟

    د(غشًَٗاى                      ج(  سلدَل٘اى                 ب( ساهاً٘اى                اىالف(خَارسهطاّ٘

 وذاه٘ه اس  ضْزّإ سٗز اس هزاوش ض٘ؼِ ًط٘ي در دٍرُ حىَهت تزواى تز اٗزاى ً٘ست؟

    د( اغفْاى                               ج(رٕ                     ب(سارٕ                             الف(تْ٘ك

 



 وذام ٗه اس ػالواى سٗز اس  تحػ٘لىزدگاى هذارس ًظاهِ٘ تَدُ است؟

    د( ضْاب الذٗي سْزٍردٕ                   ج(اهام هحوذ غشالٖ          ب(خَاخِ ًظام الوله   الف(اهام فخز راسٕ

 بهترین گسینه:ب(نوع 
 غشًَٕ تِ رٕ لطگزوطٖ وزد؟چزا سلكاى هحوَد 

 الف(تِ دل٘ل حاوو٘ت آل تَِٗ ض٘ؼٖ هذّة تز اٗي ضْز        ب( تِ دل٘ل اسواػ٘لٖ تَدى ػلوا ٍ هزدم اٗي ضْز

 ج( وسة حواٗت خل٘فٔ ػثاسٖ                                      د( ٍخَد وتاب ّإ فلسفٖ در وتاتخأً رٕ

 هماتلِ تا اه٘زاى ٍ ًظاه٘اى سلدَلٖ چِ تَد؟ّذف اغلٖ خَاخِ ًظام الوله اس 

 حىَهت هزوشٕ   د(افشاٗص لذرت اّل للن إ سلَل٘اى   ج( تمَٗت  الف( تمَٗت ًظام ادارٕ    ب(تؿؼ٘ف سٌت ّإ لث٘لِ

 ج(ًَع هٌفٖ:

 کذام گسینه  در مورد اقطاع صحیح نیست؟

 الف(  در دٍرٓ سلدَلٖ گستزش ٗافت.

 ٘ي در اٗزاى تَد.ب( ػوذُ تزٗي ضىل هالى٘ت سه

 ج( اس دالٗل ؾؼف ٍ سٍال سلدَل٘اى پس اس خَاخِ ًظام الوله تَد.

 ضذ. د( تِ افزاد ًظاهٖ ٍ غاحثاى هطاغل دَٗاًٖ ٍاگذار هٖ

 کذام گسینه دربارة مذارس نظامیه صحیح نیست؟     -

 دٌٖٗ در وطَرّإ غزتٖ ٍ دً٘إ اسالم تَد. -الف( الگَٕ تس٘ارٕ اس ًْادّإ آهَسضٖ

 ب( تِ تذرٗس فمِ ضافؼٖ ٍ داًص ٓإ ٍاتستِ تِ آى اختػاظ داضت.

 ج( آخزٗي هزوش آى  تا حولِ ّالوَ خاى در ً٘طاتَر فؼال تَد.

 د(هذٗزاى ٍ هذرساى آى تَسف سلكاى ٗا خل٘فِ تؼ٘٘ي هٖ ضذًذ.

 کوتاه پاسخ سؤاالت  4

 :پرسشینوع  الف(
 اتفاق افتاد؟حولٔ چٌگ٘ش خاى هغَل در سهاى وذام خَارسهطاُ 

 وذام خَارسهطاُ، قغزل سَم آخزٗي سلكاى سلدَلٖ را ضىست داد؟

 ب( نوع کامل کردنی:
 تا ضىست سلكاى هسؼَد اس سلدَل٘اى در ًثزد ................سلكٔ غشًَٗاى تِ خزاساى تِ سز رس٘ذ.

 ...............ًام داضت.ًثزدٕ وِ در آى الة ارسالى سپاُ اهپزاتَر رٍم ضزلٖ را ضىست داد 

 در دٍرٓ حاوو٘ت غشًَٗاى، سلدَل٘اى ٍ خَارسهطاّ٘اى هَلؼ٘ت التػادٕ ٍ اختواػٖ قثمٔ...............دچار سٍال ضذ.

 در ػػز ...................دَٗاى ٍسارت تِ ضىَّوٌذٕ تٖ ًظ٘زٕ رس٘ذ.

 رفت. ...................تِ ضوار هٖ گستزش للوزٍ ٍ حىَهت فزاگ٘ز اس ػَاهل رضذ ٌّز ٍ هؼوارٕ در دٍرٓ

 ج(نوع تشخیصی )تذاعی(:
 إ وِ در دٍرُ سلدَلٖ اّو٘ت تس٘ارٕ ٗافت)               ( قثمِ

 ػوذُ تزٗي ضىل هالى٘ت سه٘ي در اٗزاى)                       (

 اس خل٘فِ لمة سلكاى روي الذٗي را درٗافت وزد)               (

 الة ارسالى اهپزاتَر رٍم ضزلٖ را ضىست داد)               ( ًثزدٕ وِ در قٖ آى

 غَرٗاى ٍ لزاختائ٘اى تَسف اٗي خَارسهطاُ اس ت٘ي رفتٌذ)                      (

 اٍل٘ي هسدذ چْار اَٗاًٖ در اٗزاى)                                      (
 



 سؤاالت تشریحی: 5

 الف(محذود پاسخ:
 سهاى ٍسارت وذام ٍسٗز گستزش ٗافت ؟ چزا؟ دٍ دل٘ل را تٌَٗس٘ذ.ًظام الكاع در 

 اّذاف خَاخِ ًظام الوله اس تمَٗت ٍ تَسؼٔ ًظام ادارٕ چِ تَد؟ دٍ دل٘ل را تٌَٗس٘ذ.

 چزا سلكاى هحوذ خَارسهطاُ تِ سَٕ تغذاد لطگزوطٖ وزد؟ دالٗل ٍٕ را در دٍ سكز تزرسٖ وٌ٘ذ.

 ٕ هماتلِ تا ػثاس٘اى چِ تَد؟ دٍ الذام سلكاى هحوذ خَارسهطاُ تزا

 در سِ سكز رٍاتف سلكاى هحوَد ٍ خل٘فِ را تَؾ٘ح دّ٘ذ.

 دٍ ػاهل هؤثز تز رًٍك ٍ تَسؼٔ ستاى ٍ ادت٘ات فارسٖ در دٍرٓ سلدَلٖ چِ تَد؟

 ماٗسِ وٌ٘ذ. ٍؾؼ٘ت رضذ ٍ تؼالٖ ػلَم دٌٖٗ ًسثت تِ فلسفِ ٍ ػلَم قث٘ؼٖ را در دٍرُ غشًَٕ، سلدَلٖ ٍ خَراسهطاّٖ در دٍ سكز ه

 ػَاهل هؤثز تز گستزش ػلَم دٌٖٗ را در دٍرُ ّإ غشًَٕ ٍ سلدَلٖ تٌَٗس٘ذ.

 ٌّز فلشوارٕ در دٍرٓ سلدَلٖ چِ رًٍذٕ را قٖ وزد؟

 ب(گسترده پاسخ:
 إ ٍ هذّثٖ ضًَذ؟ ّإ فزلِ تَاًستٌذ هاًغ اس ضىل گ٘زٕ درگ٘ز سالق٘ي غشًَٕ ٍ سلدَلٖ چگًَِ هٖ

 رضذ تدارت در دٍرٓ سلدَلٖ وذام ػاهل تأث٘ز ت٘طتزٕ داضتِ است؟تِ ًظز ضوا اس ه٘اى ػلل 

 ٍخِ اضتزان ػولىزد سلكاى هحوَد غشًَٕ ٍ قغزل در راتكٔ تا خل٘فِ ػثاسٖ چِ تَد؟

 هماٗسِ وٌ٘ذ.سلكاى هحوَد غشًَٕ ٍ قغزل ّزٗه تزإ تِ دست آٍردى تَخِ خل٘فِ چِ وزدًذ؟

 َاهل داخلٖ ٍ خارخٖ دستِ تٌذٕ وزدُ ٍ تٌَٗس٘ذ.ػَاهل ؾؼف ٍ سمَـ سلدَل٘اى را در دٍ گزٍُ ػ

 تأث٘ز حوالت خارخٖ تز سمَـ غشًَٗاى ٍ خَارسهطاّ٘اى را ارسٗاتٖ وٌ٘ذ.

 ّدَم الَام تزن چِ تأث٘زٕ تز سمَـ غشًَٗاى ٍ سلدَل٘اى داضت؟ هماٗسِ وٌ٘ذ.

 تأث٘ز الذاهات قغزل ٍ الة ارسالى را تز حىَهت سلدَلٖ هماٗسِ وٌ٘ذ.

 ًظاهٖ هْن دٍرُ غشًَٕ را تز رٍٕ آى هطخع وٌ٘ذ. –تزس٘ن وزدُ ٍ رٍٗذادّإ س٘اسٖ  ٗه خف سهاى

 ًظاهٖ دٍرُ سلدَلٖ را تز رٍٕ آى هطخع وٌ٘ذ. –ٗه خف سهاى تزس٘ن ًوَدُ ٍ هْن تزٗي رٍٗذادّإ س٘اسٖ 

 خف سهاًٖ تزس٘ن ًوَدُ ٍ رٍٗذادّإ هْن دٍرُ خَارسهطاّ٘اى را تز رٍٕ آى هطخع وٌ٘ذ.

 هىالوِ)دٗالَي ( سٗز تزداضتٖ اس وتاب س٘است ًاهٔ خَاخِ ًظام الوله است.  

 .ًٖخَاخِ ًظام الوله: سلكاًا ٍاخة است وِ اس احَال رػ٘ت ٍ لطگز ٍ دٍر ٍ ًشدٗه، ّز چِ اتفاق افتذ چِ ون ٗا سٗاد را تذا 

 هلىطاُ: چزا؟ 

  تز غفلت ٍ خَارٕ ٍستوىارٕ]تَ[ حول وٌٌذ»ػ٘ة داًٌذ ٍ خَاخِ ًظام الوله: تزإ اٗي وِ اگز تِ غ٘ز اس اٗي تاضذ هزدم » ٍ

وٌذ ...ظالن  داًذ ٍ تذاروٖ ٍ هٌؼٖ ًوٖ داًذ؛ اگز هٖ داًذ ٗا ًوٖ رٍد ٗا پادضاُ هٖ فساد ٍ دراسدستٖ وِ در هولىت هٖ» هٖ گٌَٗذ

 «داًذ تس غافل است ٍ ون داى. است ٍ تِ ظلن رؾا دادُ است ٍ اگز ًوٖ

 جه نظام الملک از نوشتن این کتاب چه بوده است؟به نظر شما هذف خوا 

 گفتگَ)دٗالَي( سٗز را تخَاً٘ذ ٍ تٌَٗس٘ذ:

 الف (اٗي هىالوِ ت٘ي چِ وساًٖ غَرت گزفتِ است؟

 ب( هزتَـ تِ وذام رٍٗذاد تارٗخٖ است؟ 

اهپزاتَر آى سزسهٌ٘ن ٍ درست است هي اس تَ ضىست خَردُ ام ٍ آى تِ خاقز ضداػت  ٍ دالٍرٕ سزتاساى تَ تَدُ، اها هي  -

 هزدهاًن تِ هي ً٘اس دارًذ. آٗا هزا آساد خَاّٖ وزد؟

اوٌَى وِ آس٘إ غغ٘ز را فتح ًوَدُ  ٍ آسَدُ خاقز گطتِ ام تَ را آساد خَاّن وزد تِ ضزـ آى وِ دٗگز چطن داضتٖ تِ اٗي  -

 هٌكمِ ًذاضتِ تاضٖ ٍ ًثزدٕ دٗگز تزپا ًطَد.

 



 

 وِ تا خف چ٘ي  تزرٍٕ ًمطِ هطخع ضذُ است( ًمص سلدَل٘اى را در تَسؼٔ هزسّإ اٗزاى تزرسٖ وٌ٘ذ.تا تَخِ تِ ًمطِ اٗزاى اهزٍسٕ)

 

 
 

تز هٌاقمٖ وِ تَسف سلكاى هحوذ خَارسهطاُ تِ للوزٍ خَارسضاّ٘اى افشٍدُ ضذ را تا ػالهت  َخِ  تِ اقالػات خَٗص دٍ هَرد اسا تت

 رٍٕ ًمطِ هطخع وٌ٘ذ
 

 
 
 

 
 

 



 ، ًمص ٍ تأث٘ز غشًَٗاى ٍ سلدَل٘اى تز تَسؼٔ هزسّإ اٗزاى را هماٗسِ وٌ٘ذ. تا تَخِ تِ ًمطِ 
 

  

 غزنویان سلجوقیان
 

تز رٍٕ ًمطِ هطخع وزدُ ٍ درتارُ ّز  ضْزّا ٗا هٌاقمٖ وِ هحل ٍلَع رٍٗذادّإ هْن در دٍرُ سلدَلٖ تَدُ است را تا ػالهت  

 ٗه تَؾ٘ح دّ٘ذ.

  

 
 

 سٗز، وذام ٗه در دٍرٓ سلدَلٖ تَل٘ذ ضذُ است؟ دل٘ل خَد را تٌَٗس٘ذ.تا تَخِ تِ ًمَش ظزٍف 

   
 

1 2 3 



 

َخِ تِ اساهٖ سٗز ٍ اقالػات خَد درتارُ داًطوٌذاى ٍ ضؼزإ دٍرُ غشًَٕ، سلدَلٖ ٍ خَارسهطاّٖ، تٌَٗس٘ذ آثار سٗز تِ هتؼلك تِ تا ت

هحوذ -اسواػ٘ل خزخاًٖس٘ذ  -ػكار -ضْاب الذٗي سْزٍردٕ -اتَالؼثاس لَوزٕ -فاراتٖ -اتي سٌ٘ا -اتَرٗحاى ت٘زًٍٖچِ وساًٖ است؟)

 (رٍدوٖ-سوزٗإ راسٕ

 

 

 تِ تػاٍٗز سٗز ًگاُ وٌ٘ذ ٍ پاسخ سَاالت هزتَـ تِ آى را تٌَٗس٘ذ.

  الف(تٌاّا هتؼلك تِ چِ دٍرُ إ است؟

 استفادُ ضذُ است؟ ب(در تشٗ٘ي تٌاّا اس چِ ٌّزّاٖٗ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  اثز............................   اثز................................
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 وتاتٖ است تِ ضؼز 

هَؾَع اٗي وتاب خغزاف٘ا) ٍ 

 تارٗخ( است 

سهٌِ٘ پشضىٖ در 

 ًَضتِ ضذُ است

در سهٌِ٘ فلسفِ 

 ًَضتِ ضذُ 


