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 شما طرح شده است به دلخواه خود  یبرا ینمره ا 5از بخش اول كتاب دوبسته سوال  زیدانش آموزان عز

 .دیب( را انتخاب نموده و پاسخ ده ایبسته)الف  کی

 

 
 بارم تسواال                                                         یفرد
  بسته الف 

 1 داشت؟ يتینمود چه اهم نیتدو نهیدر مد امبریكه پ ينامه عموم مانیپ 1

 5/0 چه بود؟ یيروا ینگار خیتار يژگیو نیمهم تر 2

 است؟ يخیتار یآثار جزء كدام نمونه كتا بها نیهر كدام از ا 3

            يهقیب خیب(تار                                                        ستانیس  خی( تارالف

 یطبر خید(تار                                      مورینوائب ت يالمقدور ف بیج(عجا 

1 

 5/0 كردند؟ يوارائه م میخود را به چند روش تنظ یگزارش ها ونوشته ها يمورخان در دوران اسالم 4

 .دیده حیرا توض ریز لیموارد ذ 5

 ب(حنفا                            ج( اهل صفه                                  هی(جزالف

5/1 

 5/0 هاشم چه بود؟ يبن یو اقتصاد يهدف مشركان از محاصره اجتماع 6

  بسته ب 

 1 .دیسیدر دوران خالفتش را بنو یامو زیدومورد از اقدامات عمر بن عبدالعز 1

 1 .دیآنهارا نام ببر يو دومركز علمبزرگ چه بود يوآموزش يمراكز علم جادیمصر از ا انیحکومت فاطم يهدف اساس 2

 5/0 افت؟یدر كدام دوره شدت  رانیسلطه مسلمانان برا میبا هدف تحک رانیعرب به ا یها لهیمهاجرت قب 3

 1 ناخشنود بودند؟ شیخو نیروم بر سرزم یامپراتور تینسبت به حاكم يلیبه چه دال انیمصر 4

 5/0 ،خالفت آنها پس از مامون دچار هرج ومرج شد؟ انیبرحکومت عباس یيباتسلط چه گروه ها 5

 1 بروز نمود؟ يچه نام داشت و به چه صورت یسلطه  خالفت امو هیعل انیرانیا يفرهنگ _ ياجتماع یجنبش ها 6

  بسته ج 

 .                                                        دیرا مشخص كن ریز یو غلط بودن عبارت ها حیصح 1

 برخوردار بود.                             یشتریاز اقبال وتوجه ب ينیعلوم د انیموری( در دوره تالف

 .                     افتیادامه  یوتک نگار يعموم خیدر حوزه تار هیدر دوره صفو ینگار خی(تارب

 سنت اقطاع را توسعه  داد.        انیدوره سلجوق ردریک باهدف نظارت براهل شمش(نظام الملج

 است. یدوره صفو ياسینقش جهان نمادقدرت س دانیم(د

 .شکست خورد مالزگردنبرد در انیازسلجوق یمسعود غزنوو( 
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 .دیمناسب را انتخاب كن نهیگز 2

 بود؟ تیكدا م شخص هیاصفهان در  عصر صفو ینگارگرموسس مکتب هنر  -الف

 رکیم نی(جالل الد3بهزاد                                                   نی(كمال الد1

 یهرو يعل ری( م4                                                    ي(آقار رضا عباس2

 کردند؟یم فایا ياز دوره باستان به دوره اسالم يرانیدر حفظ وانتقال فرهنگ ا يب(كدام گروه نقش مهم

 (بازرگانان4( اهل قلم                            3                         ری( اهل شمش2(دهقانان                  1

 موثر بود؟ انیموریوت لخانانیا  یيدر دوران فرمانروا يفارس ینگار خی( كدام عامل بر رشد تارج

 دوره          نیكاغذ در ا ي(فراوان2                                   يرانیرجال ا ي(خود آگاه1

 فراوان یها ی(كشور گشا4(اقبال وتوجه عامه مردم                                    3

 كدام گروه بودند؟ يوسلجوق یودوحکومت غزنو يمخالفان خالفت عباس نی(مهم ترد

 (همه موارد4            هیلیمذهب اسماع روانی(پ3              يامام12 عیتش روانی(پ2تسنن            روانی(پ1

 چه بود؟ انیدر عصر صفو يرانیا ی(علت شکوفا شدن معمارو

 (همه موارد4پادشاهان         تی(حما3           یموری(تجارب عصر ت2دوره                نیا تی(ثبات وامن1

5/2 

 .دیكن لیراتکم يخال یجاها 3

 گذاشت. یبر همه ابعاد جامعه عصر صفو يقیعم راتیتاث...............واستقرار مذهب ........ افتنی تیرسم-الف

 ...............................بود.درس خواند ودرس داد.. هیكه در مدارس نظام يعالمان  نیومعروفتر نیاز مهم تر - ب

 از زمان...........................................................شروع شد. رانیمغولها در ا يدوره مسلمان -ج

 اختالف داشتند. گریکدیهند بر سر مسئله ..............................با  انیموریوت هیدولت صفو -د

 رشد........................................... بود. انیموریوت لخانانیاز تحوالت مهم دوران ا يکی -و

 .افتیبود گسترش  جیرا هیباعنوان ...........................كه در دوره آل بو یدار نیاز زم يشکل يم(درعصر سلجوق

3 

 .دیپاسخ كوتاه ده ریبه سواالت ز 4

 چه بود؟ انیروابط دوستانه با اروپائ جادی(اهداف شاه عباس از االف

 .دیببر دندنامیتركمان به قدرت رس ی(در دوره شاهرخ كدام حکومتهاب

 چه بود؟ رانیبرا يعباس یدر دوره خلفا  يرانیا یظهور حکومت ها ياسیس امدیپ نی(مهم ترج

 مربوط به كدام دوره است؟ رانیدر ا يپارچه باف یي(عصرطالد

 چه بود؟ ي)ربض( در عصر سلجوق يرونیگسترش شهر ب لی( دلو

 افت؟یدست  یریكم نظ  یيبه عظمت وشکوفا یموریت یيدر دوره كدام فرمانروا يرانیا ی(معماره

 عصر صاحب نظر بود ؟ يعیوطب يوعقل  ينیدرهمه علوم د هی(كدام عالم برجسته عصر صفوی
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 1 .دیسیرا بنو رانیبه ا يالكو خان  مغول  بعد از لشکر كشدو اقدام هو 5

 5/1 .دیسیاقدامات  واصالحات  شاه عباس اول را بنو نیسه مورد ازمهم تر 6

 1 .دیكن سهیمقا ياز نظر رابطه باخالفت عباس هیرا با سلسله آل بو انیحکومت  طاهر 7

 تنت به ناز طبیان نیازمند مباد                                                                                                         

                                                                                                     

20

 نمره

 


