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 زضؼ ٞفشٓ

 ػّٕٝ ٞبي نحيح ٚ غّظ ضا ٔكرم وٙيس

 فؿب٘ٝ ٚ اؾغٛضٜ آغبظ ٔي ٌطزز .سبضيد ثؿيبضي اظ الٛاْ ٚ ػٛأغ وٟٗ اظ ػّٕٝ سبضيد ايطاٖ ظٔيٗ ثب ا -1

 ٖ ٔٛفك ثٝ ذٛا٘سٖ ذظ ٔيري قس . زض ظٔبٖ ٔحٕس قبٜ لبػبض يه افؿط اٍّ٘يؿي ثٝ ٘بْ ؾط ٞٙطي ضاِٚيٙؿٛ -2

   زض نسض  ٕٞٝ ي آٟ٘ب لطاض زاضز. زض ٔيبٖ ٔٙبثغ  ٘ٛقشبضي غيط ايطا٘ي ،وشبة سٛضار  -3

 ٞبي وكٛضٞبي ذبضػي لطاض زاضز.  ٔشٗ انّي ذساي ٘بٔٝ ٞب ٚ سطػٕٝ ي ػطثي آٟ٘ب زض حبَ حبضط زض ٔٛظٜ -4

 ٌعيٙٝ ي نحيح ضا اظ ػسَٚ ؾٕز چخ ا٘شربة ٕ٘ٛزٜ ٚ زض ػّٛي ٞط ؾٛاَ ثٙٛيؿيس

 ؾّؿّٝ ي حىٛٔشي ايطاٖ ثبؾشبٖ سب زٚ لطٖ ديف زض سمؿيٕبر ٔٛضذبٖ ايطا٘ي ثٛز٘س.اِٚيٗ  -1

 

 زض ايٗ زٚضٜ سٕبيُ ٚ ػاللٝ اضٚدبييبٖ ثطاي ٔؿبفطر ثٝ ايطاٖ ثطاي قٙبذز سبضيد  ايطاٖ زٚ چٙساٖ قس. -2

 

 ٜ. ـ وبٚـ ٞبي ثبؾشبٖ قٙبؾي ايطاٖ زض ا٘حهبض آ٘بٖ ثٛز. 1316سب ؾبَ -3

 

 آ٘بٖ ٔغبِجي زضثبضٜ ي ٞربٔٙكيبٖ ٚ ثٝ ذهٛل زضثبضٜ ي وٛضـ ثعضي ٚػٛز زاضز. زض وشبة زيٙي -4

 اِف( نفٛيٝ

 ة( ٔؿيحيبٖ

 ح( إِٓب٘ي ٞب

 ر( ديكسازيبٖ

 ص( لبػبضيٝ

 ح( فطا٘ؿٛيبٖ

 خ(يٟٛزيبٖ

 ع( ويب٘يبٖ

 زض ؾئٛاالر چٟبض ٌعيٙٝ اي ظيط دبؾد نحيح ضا ٔكرم وٙيس. 

ٝ ٞبي ايطاٖ ثبؾشبٖ اظ سبضيد وساْ ؾّؿّٝ اعالع ٚ قٙبذز ٘ؿجشبً زض ذٛض سٛػٟي زاقشٙس؟   ٔٛضّذبٖ سب زٚ لطٖ ديف،زضٔيبٖ ؾّؿّ -1

  ر( ٞربٔٙكيبٖ                                        ح( ؾبؾب٘يبٖ                                             ة( ٔبزٞب                                       اِف(ويب٘يبٖ 

                                                                               ؾًٙ ٘ٛقشٝ زاضيٛـ وجيط زض ثيؿشٖٛ زض چٝ ظٔب٘ي ٚ سٛؾظ چٝ وؿي سطػٕٝ قس؟ -2

                               ط ٞٙطي ضاِٚيٙؿٖٛ ؾ –اض٘ؿز ٞطسؿفّس                                             ة( زض ظٔبٖ ضضب قبٜ  –اِف( زض ظٔبٖ ٔحٕس قبٜ لبػبض 

 آضسٛض دٛح آٔطيىبيي                                       –ر( زض ظٔبٖ ضضب قبٜ                                          ؾط ٞٙطي ضاِٚيٙؿٖٛ  –ح( زض ظٔبٖ ٔحٕس قبٜ لبػبض 

ّخاهٌشیاى در كذام گسیٌِ آهذُ است؟                                                                                        هْن تریي هٌابع ًَشتاری ایراًی یرای دٍرُ  -3

                                                                         ِٛح ٞبي ٌّية( ؾًٙ ٘ٛقشٝ ٞب ٚ                                                                                             سٛضار –اِف( سبضيد ٞطٚزٚر 

 ضٚٔي -ر( وشبة ٞبي ٔٛضذبٖ يٛ٘ب٘ي      آسكىسٜ ٞب                                                                                             –ح(  وبخ ٞب 

دٙغ ؾشٖٛ اظ ؾًٙ ٘ٛقشٝ ثيؿشٖٛ وٝ زض حميمز ٌعاضقي سبضيري ٔحؿٛة ٔي قٛز، ٔطثٛط ثٝ زٚضاٖ وساْ دبزقبٜ ايطاٖ ٔي ثبقس؟   -4

 ٛقيطٚاٖح( زاضيٛـ ثعضي                                       ر( ا٘              اِف( قبدٛض يىٓ                        ة( وٛضٚـ ثعضي                  

                                    اظ ٟٔٓ سطيٗ ٘ٛقشٝ ٞبي سبضيري زٚضٜ ي ؾبؾب٘ي ......................  ثٝ قٕبض ٔي ضٚ٘س.                                           -5

 ح(سٛضار                                           ر( ذساي ٘بٔٝ ٞب     اِف( ؾًٙ ٘ٛقشٝ ٞب                         ة( ِٛح ٞبي ٌّي                            
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    ٔحؿٛة ٕ٘ي قٛز؟                                                                                                                هٌابع دست دٍم تاریخی وساْ يه اظ ٔٛاضز ظيط ػعء -6

 ح( عطح ٞبي دػٚٞكي                         ر(ؾبِٙبٔٝ ٞب                بِٝ ٞب                                   ة( دبيبٖ ٘بٔٝ ٞبي سحهيّي          اِف( ٔم

 

 ػبٞبي ذبِي ضا ثب وّٕبر ٔٙبؾت وبُٔ وٙيس

...... ثٛز.        آٌبٞي ٚ زضن ايطا٘يبٖ اظ ازٚاض وٟٗ سبضيد ٚ سٕسٖ ذٛز، سب ديف اظ ضٔعٌكبيي ذظ ٔيري ثط دبيٝ ..................... ٚ .............. -1

َٛ قس٘س.                             ثبؾشبٖ قٙبؾبٖ فطا٘ؿٛي وٝ ثٝ ايطاٖ آٔس٘س زض ٔحٛعٝ ي ثبؾشب٘ي ............................ ثٝ حفبضي ٚ وبٚ ٔكغ -2

ـ ، وبٚـ ٞبي ثبؾشبٖ قٙبؾي اظ ا٘حهبض فطا٘ؿٛيبٖ ذبضع قس ٚ ثبؾشبٖ قٙبؾبٖ ثطػؿشٝ اي اظ وكٛضٞبي ٔرشّف  1316زض ؾبَ -3

                                                                                           ٔب٘ٙس .............................. ٚ ...........................  قطٚع ثٝ فؼبِيز ٕ٘ٛز٘س.                  

.                    ٔٙبثغ سحميك سبضيد ثٝ زٚ  زؾشٝ ي ٔٙبثغ زؾز اَٚ يب .................... ٚ ٔٙبثغ زؾز زْٚ يب .......................سمؿيٓ ٔي قٛ٘س -4

.      قشبضي غيط ايطا٘ي ،سبضيد ايطاٖ ثبؾشبٖ ضا وشبة ٞبي ٔٛضذبٖ ......................... ٚ ........................... سكىيُ ٔي زٞٙسػٕسٜ ٔٙبثغ ٘ٛ -5

زٜ اؾز.     ٚػٛز .......................... ثؿيبض ٔمجَٛ سط ٚ دؿٙسيسٜ سط اظ ؾٙز وشبثز ثٛ یکی از دالیل ضعف  تاریخ ًگاری در ایراى باستاى -6

 ؾًٙ ٘ٛقشٝ ي قبدٛض يىٓ زض وؼجٝ ي ظضسكز زض ٘مف ضؾشٓ، قطح ....................................ثبظٌٛ ٔي ٕ٘بيس. -7

 ثٝ ؾٛاالر ظيط دبؾد وٛسبٜ زٞيس

                                           أطٚظٜ وساْ  ؾّؿّٝ ٞبي ثبؾشب٘ي ايطاٖ ثٝ ػٙٛاٖ زٚضاٖ افؿب٘ٝ اي سبضيد ايطاٖ قٙبذشٝ ٔي قٛ٘س؟             -1

      ٚاغٜ ٞبيي ٔب٘ٙس افؿب٘ٝ، لهٝ، زاؾشبٖ ٚ اؾغٛضٜ، ٌصقشٝ اظ ٔؼٙبي ِغٛي ٞط وساْ، ثٝ چٝ ٔفٟٛٔي سّمي ٔي قٛ٘س؟                         -2

شٙس؟                                                          ؾبَ ديف، ٔٛضذبٖ اظ وساْ ؾّؿّٝ ٞبي ايطاٖ ثبؾشبٖ قٙبذز چٙسا٘ي ٘ساق 211سب حسٚز  -3

ؾبَ ديف، ٔٛضذبٖ  آطبض ٞربٔٙكيبٖ ٔب٘ٙس دطؾذِٛيؽ ٚ دبؾبضٌبز ٚ آضأٍبٜ وٛضـ وجيط ضا ثٝ چٝ ٘بٔي ٔي قٙبذشٙس؟   211سب حسٚز  -4

ثبظزيس ٔي وطز٘س؟                                                     زض زٚضٜ ي لبػبض ثبظزيسوٙٙسٌبٖ ذبضػي اظ وساْ آطبض ٚ ٔىبٖ ٞبي سبضيري ظيبز -5

                           ٔٙبثغ زؾز اَٚ يب انّي سبضيد ايطاٖ ثبؾشب٘جٝ چٙس زؾشٝ سمؿيٓ ٔي قٛ٘س؟                                                            -6

ػهط ثبؾشبٖ ثٝ چٙس زؾشٝ سمؿيٓ ٔي قٛز؟                                                                                       ٔٙبثغ ٘ٛقشبضي سبضيد ايطاٖ زض  -7

 وساْ ٔٛضذبٖ ٔؿّٕبٖ ايطا٘ي ٚ ثب اؾشفبزٜ اظ چٝ ٔٙبثؼي الساْ ثٝ ٍ٘بضـ سبضيد ايطاٖ ثبؾشبٖ وطز٘س؟ -8

 ثٝ ؾٛاالر ظيط دبؾد وبُٔ زٞيس

ؾبَ ديف، ٔٛضذبٖ سبضيد ايطاٖ ضا ثٝ چٙس زٚضٜ سمؿيٓ ٔي وطز٘س؟ ٚ ؾغح  ٔغبِت زٚضٜ ٞبي ٔرشّف چٍٛ٘ٝ ثٛز؟               211ٚز سب حس -1

                                                                  زض زٚضٜ ي لبػبضيٝ اضٚدبييبٖ ثب چٝ ػٙٛا٘ي ثٝ ايطاٖ ٔي آٔس٘س؟                                                                   -2

                                 چٍٍٛ٘ي ظٔيٙٝ ي ا٘ؼبْ وبٚـ ٞبي ثبؾشبٖ قٙبؾي زض ايطاٖ  سٛؾظ اضٚدبييبٖ ضا قطح زٞيس.                                              -3

                   ٖ ثبؾشبٖ  حبٚي چٝ اعالػبسي ٞؿشٙس؟                                                                                            ٔٙبثغ غيط ٘ٛقشبضي زؾز اَٚ سبضيد ايطا -4

                                                                    ثطػؿشٝ سطيٗ ٔٙبثغ ٘ٛقشبضي سبضيد ايطاٖ ثبؾشبٖ ضا ٘بْ ثجطيس.                                                    -5

                             ِٛح ٞبي ٌّي وكف قسٜ زض سرز ػٕكيس، زض چٝ ٔٛاضزي اعالػبر ٔي زٞٙس؟                                                               -6

         ٓ سبضيد زٚضٜ ؾبؾب٘ي ثٝ حؿبة ٔي آيٙس؟                                                                                         چطا ذساي ٘بٔٝ ٞب اظ ٔٙبثغ ٟٔ -7

 ٔٙبثغ زؾز زْٚ يب سحميمبر قبُٔ چٝ ٘ٛع ٔٙبثؼي ٞؿشٙس؟ -8
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