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 فحیح           غّط                                                                                                           

5/0 

 5/0 فحیح           غّط                      سی اعپبرت ثٝ پبیبٖ رعیذ.         جًٙ ٞبی پّٛپٛ٘شی عزا٘جبْ ثب پیزٚ 3

 5/0 فحیح           غّط             ٔفزؽ ٞبی ِزعتبٖ ثٟتزیٗ ٕ٘ٛ٘ٝ اس فٙؼت ٚ ٞٙز فّشوبری در ایزاٖ ٞغتٙذ.      4

  پزعؼ ٞبی چٙذ ٌشیٙٝ ای؛ ٌشیٙٝ درعت را ٔؾخـ وٙیذ. 

پٙج رٚس اضبفی ثٝ ٘بْ ............ را ثٝ آخز  ایزا٘یبٖدر ٌبٜ ؽٕبری ایزاٖ دٚرٜ عبعب٘یبٖ، عبَ ثٝ دٚاسدٜ ٔبٜ عی رٚسٜ تمغیٓ ٔی ؽذ.  5

 ٔبٜ دٚاسدٞٓ ٔی افشٚد٘ذ.           اِف(عپٙذاسٔذ          ة(عزٚػ        ج(دی ثٝ دیٗ       د(ا٘ذرٌبٜ 

5/0 

 تبٖ، ثٝ دِیُ  لبٖ٘ٛ ٘بٔٝ ای وٝ اس ٚی ثزجبی ٔب٘ذٜ اعت، دارای ؽٟزت ثغیبر اعت؟وذاْ حبوٓ ٔیبٖ دٚرٚد ثبع 6

 اِف(عبرٌُٗ اوذی       ة(حٕٛراثی        ج(عبِٕب٘غبر اَٚ          د( آؽٛر ثب٘ی پبَ

5/0 

 .ٔی ثبؽذٟٔٓ تزیٗ ٔٙبثغ ٘ٛؽتبری غیزایزا٘ی تبریخ ایزاٖ دٚرٜ ثبعتبٖ ............................ 7

 ج(آثبر ٔٛرخبٖ یٛ٘ب٘ی ٚ رٚٔی   د(آثبر ٔٛرخبٖ چیٙی     ٔب٘ٙذ تٛرات ت دیٙی یٟٛدیبٖة(وتاِف(آثبر ٞٙذی ٔب٘ٙذ ریً ٚدا  

5/0 

الذاْ ................در ........... وبٚػ ٞبی ثبعتبٖ ؽٙبعی ٘ؾبٖ ٔی دٞذ وٝ در حذٚد دٚاسدٜ ٞشار عبَ پیؼ عبوٙبٖ ٔحٛطٝ ثبعتب٘ی  8

 بٖ ٚ اّٞی ٕ٘ٛدٖ جب٘ٛراٖ وزدٜ ا٘ذ.ثٝ وؾت ٌیبٞ

 ایالْ-ٟٔبثبد       د(ّٞیالٖ -ج(ؽیٜٛ تٛ        خزاعبٖ -ٟٔزاٖ         ة(وؾف رٚد  -اِف(چُغب ٌُالٖ 

5/0 

ثب ٟٔبرت ٚ ظزافت تٕبْ  ..............در .............اؽیبء ٚ ظزٚف عًٙ فبثٛ٘ی تٛعط ٔزدْ عبوٗ در .....در ایزاٖ ثبعتبٖ  ثبعتبٖ  9

           عبختٝ ٔی ؽذ.

 لشٚیٗ-د(تپٝ ساغٝ              وبؽبٖ-ج(تپٝ عیَّه        وزٔبٖ-ة(جیزفت ٚ تپٝ یحیی      خٛسعتبٖ-اِف( ؽٛػ ٚ چُغبٔیؼ

5/0 

  پزعؼ ٞبی وٛتبٜ پبعخ 

 5/0 ٔٙظٛر اس ٔٙبثغ دعت اَٚ در پضٚٞؼ ٞبی تبریخی چیغت؟ 10

 5/0 عٗ آثبر ثبعتب٘ی اس وذاْ رٚػ ٞبی ػّٕی اعتفبدٜ ٔی ؽٛد؟ دٚ رٚػ را ٘بْ ثجزیذ.در تؼییٗ  11

 5/0 جبیٍبٜ وبرٌشار وُ وؾٛر در ٔقز ثبعتبٖ را تٛضیح دٞیذ. 12

  پزعؼ ٞبی ثّٙذ پبعخ 

 1 ٚیضٌی ٞبی تبریخ ٘ٛیغی جذیذ را ثٙٛیغیذ.)دٚ ٔٛرد( 13

 1 ثٙٛیغیذ.ثٝ تزتیت ٔزاحُ پضٚٞؼ در تبریخ را ٘خغت چٟبر ٔزحّٝ  14

 1 اس چٝ ٘ٛع ٌبٜ ؽٕبری اعتفبدٜ ٔی ؽذ؟ ٚیضٌی ٞب ٚ اختقبفبت ایٗ ٌبٜ ؽٕبری را ثٙٛیغیذ.ثبعتبٖ)ٔیبٖ رٚداٖ(ِ در ثیٗ اِٟٙزیٗ 15

 1 دا٘ؼ جغزافیبی تبریخی چٍٛ٘ٝ ػّٕی اعت ٚ چٝ ٔٛضٛػبتی را ٔطبِؼٝ ٔی وٙذ؟ 16

 1 چیغت؟ ثبعتبٖ ؽٙبط ویغت؟ثبعتبٖ ؽٙبعی  17

 1 راثطٝ ثبعتبٖ ؽٙبعی ٚ ػّٓ تبریخ را تٛضیح دٞیذ. 18

 دانش آموز عسیس شما می توانیذ پاسخنامه امتحان را  دو ساعت پس از پایان امتحان در پورتال مذرسه مالحظه نمائیذ.

www.bagheralolum.sch.ir 

 تاریخ ایران و جهان                                                                                                                          

 251-951011                80                                         انسانیدهم                                                       



 1 ا٘مالة وؾبٚرسی چٝ پیبٔذٞبی ٟٕٔی ثزای ثؾز داؽت؟ 19

 1 ٘مؼ ؽی ٞٛاً٘ تی در تبریخ چیٗ ثبعتبٖ را تٛضیح دٞیذ. 20

 1 چٙذ ٕ٘ٛ٘ٝ اس تؼبِیٓ ٚ ثبٚرٞبی ثٛدا را ثٙٛیغیذ. 21

 1 یٛ٘ب٘ی آتٗ  ٚ اعپبرت را اس ٘ظز ػالئك، تبریخ ٚ فزًٞٙ ثب ٞٓ ٔمبیغٝ وٙیذ. دٚ دِٚت ؽٟز 22

 1 عبختبر حىٛٔت رْٚ در دٚرٜ جٕٟٛری را تٛفیف وٙیذ. 23

 1 دِیُ ضؼف عٙت تبریخٍٙبری در ایزاٖ ثبعتبٖ را تٛضیح دٞیذ. 24
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 ٘ٛیغی جذیذ سٔیٙٝ ا، دالیُ، ٘تبیج ٚ اثبر ٌٛ٘بٌٖٛ رٚیذادٞبی تبریخی را ثزرعی ٚ تجشیٝ ٚ تحّیُ ٔی وٙذ......
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 1 آٚری ٚ تٙظیٓ اطالػبت(ٌزد4(ؽٙبعبیی ٔٙبثغ 3(تذٚیٗ پزعؼ ٞبی تحمیك 2(ا٘تخبة ٔٛضٛع 1 14

 12لٕزی اعتفبدٜ ٔی ؽذ. در ایٗ ٌبٜ ؽٕبری عبَ ثٝ -ٚ ثٝ ٚیضٜ ثبثُ اس ٌبٜ ؽٕبر خٛرؽیذیثبعتبٖ )ٔیبٖ رٚداٖ(  در ثیٗ اِٟٙزیِٗ 15

ٚ یه چٟبرْ ؽجب٘ٝ رٚس اعت،  365ؽجب٘ٝ رٚس ٚ عبَ خٛرؽیذی 354جب وٝ عبَ لٕزی رٚسٜ تمغیٓ ٔی ؽذ. اس آ29٘یب30زی ٔبٜ لٕ

 زای رفغ ایٗ اختالف، ٞز عٝ عبَ یه ٔبٜ ثٝ عبَ ٔی افشٚد٘ذ.ث
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ٌذؽتٝ ٔی پزداسد ٚ تأثیز ٔحغط طجیؼی ٚ ػٛأُ جغزافیبیی  ردطبِؼٝ ٔٙبطك ٚ عزسٔیٗ ٞبی ٔختّف دا٘ؼ جغزافیبی تبریخی ثٝ ٔ 16

ٞب ٚ ؽٟزٞب ٚ ایجبد  ٍبٜعىٛ٘ت زٚسی ٞب ٚ ؽىغت ٞب، ثزپبییثز رٚیذادٞبی تبریخی ٔب٘ٙذ ؽىُ ٌیزی تٕذٖ ٞب، ٟٔبجزت ٞب، پی

 ٚ ٌغتزػ راٜ ٞب را ٔطبِؼٝ ٔی وٙذ.
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ثبر ثبعتب٘ی ٚ تبریخی را ثٝ ٔٙظٛر ؽٙبخت فزًٞٙ ٚ ؽیٜٛ س٘ذٌی ا٘غبٖ ٞب ٚ وٝ آ : ثبعتبٖ ؽٙبعی ػّٕی اعتثبعتبٖ ؽٙبعی  17

 جٛأغ ٌذؽتٝ ثزرعی ٚ ٔطبِؼٝ ٔی وٙذ.

آثبر ثبلی ٔب٘ذٜ اس ثؾز، ٌذؽتٝ ا٘غبٖ ٞب ٚ جٛأغ ثٝ ٚیشٜ تغییزات فزٍٞٙی  ثبعتبٖ ؽٙبط: ثبعتبٖ ؽٙبط وغی اعت وٝ ثزاعبط 

 آٟ٘ب را در طَٛ سٔبٖ ثزرعی ٚ تحّیُ ٔی وٙذ.
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راثطٝ ای دٚعٛیٝ دار٘ذ. اس یه عٛ ثبعتبٖ ؽٙبعبٖ اس ٘ٛؽتٝ ٞبی ٔٛرخبٖ ثزای ؽٙبعبیی، وؾف ٚ ثبعتبٖ ؽٙبعی ٚ ػّٓ تبریخ  18

تب٘ی ثٟزٜ ٔی ثز٘ذ ٚ اس عٛی دیٍز ٘تبیج وبٚػ ٞبی ثبعتبٖ ؽٙبعبٖ ٔٙجغ ارسؽٕٙذی ثزای تحمیمبت ٔطبِؼٝ آثبر ٚ ٔىبٖ ٞبی ثبع

1 



ٔٛرخبٖ ثٝ ؽٕبر ٔی رٚد. وبٚػ ٞبی ثبعتبٖ ؽٙبعی ٚ یبفتٝ ٞبی ػّٕی ثبعتبٖ ؽٙبعبٖ ثٝ ٔٛرخبٖ وٕه ٔی وٙذ اثؼبد ٔختّف 

 یخی را ثٟتز ثؾٙبعٙذ. س٘ذٌی اجتٕبػی، التقبدی، ػّٕی ٚ فزٍٞٙی ٔزدْ ٚ جٛأغ دٚرٜ تبر

ٞبی دائٓ  ٍبٜٝ ػٙٛاٖ عىٛ٘تث (وؾبٚرساٖ اس دٚرٜ ٌزدی دعت ثزداؽتٙذ ٚ ٘خغتیٗ رٚعتبٞب را1ٟٔٓ تزیٗ پیبٔذٞبی وؾبٚرسی:  19

(ثٝ دِیُ اضبفٝ تِٛیذ ثز ٘یبس، ػذٜ ای ثٝ فؼبِیت ٞبی دیٍز غیز اس تِٛیذ خٛران ٔب٘ٙذ اثشارعبسی، عفبٍِزی ٚ 2ایجبد وزد٘ذ.

 (در ٘تیجٝ تِٛیذ ٔبساد ثز ٘یبس، داد ٚ عتذ ٔیب3ٖرچٝ ثبفی رٚی آٚرد٘ذ ٚ در تِٛیذ ایٗ ٔحقٛالت ٟٔبرت ٚ تخقـ یبفتٙذ. پب

داة ٚ رعْٛ، ٟٔبرت ٞب ٚ ٙٝ آؽٙبیی ٔزدْ ٔٙبطك ٔختّف ثب آغبس ؽذ. رٚ٘ك داد ٚ عتذ، سٔیرٚعتبٞبی دٚر ٚ ٘شدیه ثٝ تذریج آ

 ا٘ذیؾٝ ٞبی یىذیٍز را فزاٞٓ آٚرد.

ثٝ ؽىُ ٕ٘ٛدار: وؾبٚرسی ٚ دأذاری//یىجب٘ؾیٙی ٚ ثٝ ٚجٛد آٔذٖ رٚعتبٞب// تِٛیذ ٔبساد ثز ٘یبس//تخققی ؽذٖ وبر//ؽىُ 

 ٌیزی تجبرت//ؽىُ ٌیزی ؽٟزٞب ٚ ایجبد تٕذٖ

1 

ی چیٗ پبیبٖ داد. صًِ٘ اس فزٔب٘زٚایبٖ عّغّٝ چٝ ایٗ ثٛد ٚ ثب پیزٚسی ثز حبوٕبٖ ٔحّی ٚ اؽزاف سٔیٙذار ثٝ تفزلٝ ٚ تجشیٝ عیبع 20

ٛد ثزٌشیذ. ؽی ٞٛاً٘ تی، خ ٚی ػٙٛاٖ ؽی ٞٛاً٘ تی )أپزاتٛر اَٚ(وٝ ٔخقٛؿ خذایبٖ ٚ لٟزٔب٘بٖ اعبطیزی ثٛد را ثزای

٘ٛعبسی وزد ٚ ؽجىٝ ٌغتزدٜ ای اس راٜ ٞب عبخت. ٚی ثزای رٚ٘ك تجبرت، ٔمیبط ٚسٖ ٞب ٚ ا٘ذاسٜ  تؾىیالت ٔبِیبتی ٚ اداری را 

 ٚ ػیبر عىٝ ٞب را یىغبٖ وزد. اس دیٍز الذأبت ؽی ٞٛاً٘ تی، تىٕیُ دیٛار ثشري چیٗ ثٛد.  

1 

ٝ ایٗ درد، آرسٚ ٚ خٛاعتٗ (عزچؾ2ٕ(س٘ذٌی عزاعز ر٘ج ٚ درد ثی پبیبٖ اعت1ثٛدا اس چٟبر حمیمت ػبِی عخٗ ٔی ٌفت:  21

٘یزٚا٘ب رعیذ. ایٗ  (اس ٞؾت را ٔمذط ٔی تٛاٖ ث4ٝ(تٟٙب ثب رعیذٖ ثٝ ٘یزٚا٘ب ٔی تٛاٖ ثز ثز آرسٚ ٚ خٛاعتٗ غّجٝ وزد. 3اعت. 

 ٞؾت راٜ ؽبُٔ فذالت ٚرسی در ایٕبٖ، ٘یت، ٌفتبر، وزدار، س٘ذٌب٘ی، وٛؽؼ، پٙذار ٚ ٔزالجٝ ٔی ؽذ.

1 

فّغفی، ػّٕی ٚ ٞٙزی ٚ سادٌبٜ ٔزدْ عبالری )دٔٛوزاعی( ثٝ ؽٕبر ٔی رفت أب اعپبرت جبٔؼٝ ای ٘ظبٔی  آتٗ ٔزوش فؼبِیت ٞبی 22

 ٌزا ٚ جٍٙبٚر ثٛد وٝ ثٝ أٛر فزٍٞٙی ٚ ٞٙزی چٙذاٖ ػاللٝ ای ٘ذاؽت. 

1 

لبٖ٘ٛ اعبعی رْ، عبختبر حىٛٔت ؽبُٔ چٙذ ٔجّظ ٚ ؽٕبری ٔمبْ ٞبی اجزایی ثٛد. اؽزاف ثٝ ٚاعطٝ ٔجّظ عٙب ٚ ػبٔٝ  ثز اعبط 23

ٔزدْ اس طزیك ٔجٕغ ٕ٘بیٙذٌبٖ خٛد در ادارٜ أٛر وؾٛر ٔؾبروت ٔی وزد٘ذ. ریبعت لٜٛ اجزایی ثٝ دٚ وٙغَٛ دادٜ ٔی ؽذ وٝ 

ٖ تىزار ا٘تخبة ٔی ؽذ٘ذ. ٚلتی یىی اس ایٗ وٙغَٛ ٞب در ٔیذاٖ جًٙ ٘یزٚٞبی اس ٔیبٖ اػضبی عٙب ثزای دٚرٜ ای یىغبِٝ ثذٚ

 جٕٟٛری را ٞذایت ٔی وزد، وٙغَٛ دیٍز ادارٜ أٛر داخُ را ثزػٟذٜ ٔی ٌزفت.

1 

ؽبیذ یىی اس دالیُ ضؼف تبریخٍٙبری در ایزاٖ ثبعتبٖ، ٔمجَٛ ٚ پغٙذیذٜ ثٛدٖ عٙت ؽفبٞی ٘غجت ثٝ عٙت وتبثت ثٛدٜ ثبؽذ.  24

ػاللٝ ٚ ػبدت ثٝ حفظ عیٙٝ ثٝ عیٙٝ ٔطبِت در لزٖ ٞب ٚ حتی ٞشارٜ ٞب، ِشْٚ ثجت ٚ ٍ٘برػ آٟ٘ب را در درجٝ وٕتزی اس إٞیت 

 لزار دادٜ اعت.

1 

خذای ٘بٔٝ ٞب اس ٟٔٓ تزیٗ ٘ٛؽتٝ ٞبی تبریخی دٚرٜ عبعب٘ی ثٝ ؽٕبر ٔی رٚ٘ذ ٚ در ٚالغ تبریخ ػٕٛٔی عزسٔیٗ ٚ ٔزدْ ایزاٖ اس  25

رٜ ٜ ٚ ٔطبِت دٚزیٙؼ تب اٚاخز حىٛٔت عبعب٘ی ثٛد٘ذ. ٔحتٛای خذای ٘بٔٝ ٞب، آٔیختٝ ثب افغب٘ٝ ٞب ٚ لقٝ ٞبی وٟٗ ثٛدآغبس آف

. ٔٛرخبٖ ٔغّٕبٖ ایزاٖ )طجزی، دیٙٛری ٚ.....( در دٚرٜ اعالٔی ثب اعتفبدٜ اس عبعب٘ی در آٟ٘ب ثب ٚالؼیبت تبریخی ا٘طجبق دارد

یٗ ٔٛرخبٖ تب دٚیغت عبَ پیؼ ٔٙجغ افّی ٔطبِؼٝ ٚ ٞبی ایخ ایزاٖ ثبعتبٖ پزداختٙذ. ٘ٛؽتٝ تزجٕٝ ػزثی خذای ٘بْ ثٝ ٍ٘برػ تبر

 ؽٙبخت تبریخ ایزاٖ ثبعتبٖ ثٝ ؽٕبر ٔی آٔذ.

1 

دٜ ٚ ٔٛجت ؽذٜ ثٛد ایزا٘یبٖ زٔٛلؼیت جغزافیبیی ایزاٖ را ثٝ وبٖ٘ٛ ٔجبدالت فزٍٞٙی، ٞٙزی ٚ التقبدی در جٟبٖ ثبعتبٖ تجذیُ و 26

ثٝ دِیُ ٔٛلؼیت جغزافیبیی خٛد، پیبپی در ٔؼزك  ٖ ثز ػٟذٜ ٌیز٘ذ. ایزاٖٚ ٔؤثز در ا٘تؾبر ٚ ٌغتزػ فزًٞٙ ٚ تٕذ٘مؾی فؼبَ 

ٟٔبجزت ٞب ٚ ٞجْٛ الٛاْ ٔختّف ٚ حّٕٝ ٞبی ٘ظبٔی حىٛٔت ٞبی خبرجی لزار داؽت. ایٗ ٟٔبجزت ٞب ٚ ٞجْٛ ٞب تأثیز فٛق 

 ٕبػی، فىزی، فزٍٞٙی ٚ التقبدی ایزا٘یبٖ در طَٛ تبریخ ٌذاؽتٝ اعت.اِؼبدٜ ای ثز جٙجٝ ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ س٘ذٌی عیبعی، اجت

1 

 

 


