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 تِ ًام خذا                                                                                                              :                                                     ًام ًٍام خاًَادگٖ 

 هذٗرٗت آهَزش ٍپرٍرش اردستاى:                                                           ًام پذر

 : ضْ٘ذ هصطفٖ خوٌٖ٘ ً٘س٘اى                           تارٗخ اهتحاى: دت٘رستاى       (2)ارزض٘اتٖ درس ضطن جاهؼِ ضٌاسٖ 

:                                       ادت٘ات ٍػلَم اًساًٖ                        هذت آزهَى:سال ٗازدّن  رضتِ :                                     ضوارُ داًص آهَزٕ 

  ًور10ًُساجٖ                                                              تراساس : طراح 

 تارم سواالت ردٗف

 .صح٘ح ٗاغلط تَدى ػثارات زٗر راهطخص کٌ٘ذ 1

اقتصادٕ در سذُ ّإ ًَزدّن ٍ ت٘ستن، جَاهغ غرتٖ تِ صَرت جَاهغ هرکسٕ ٍ   هطاتق سازهاًذّٖ س٘اسٖ ٍ (الف

 . دٗگر جَاهغ تِ صَرت جَاهغ پ٘راهًَٖ سر تر آٍردًذ 

 .هغَالى تا حولِ تِ  خاك چ٘ي  هَفق ضذًذ فرٌّگ خَد را تراٗي کطَر تحو٘ل کٌٌذ(ب

 ..تا زٍال تذرٗجٖ قذرت کل٘سا،کٌت ّا ٍلردّا از داٗرٓ حاکو٘ت خارج ضذًذ  (ج

 . استؼوار، هْن ترٗي ػاهل ادغام جَاهغ غ٘ر غرتٖ در ًظام ًَٗي جْاًٖ تَد  (ت

1 

 .ػثارات زٗر راتاکلوات هٌاسة کاهل کٌ٘ذ 2

 .ٍ تِ آى رٍٕ آٍردًذ تا فرٌّگ اسالهٖ آضٌا ضذًذ   ......................    هسلواًاى آس٘إ جٌَب ضرقٖ از طرٗق :الف

 .تِ صَرت هرکس ٍساٗرجَاهغ تِ صَرت پ٘راهَى در آهذًذ......................  در ًظام ًَٗي جْاًٖ   :ب

1 

 .گسٌِٗ صح٘ح رااًتخاب کٌ٘ذ 3

 ًطر ٍگسترش اسالم هرَّى چِ تَد؟-  1

  قَت ٍقذرت فرٌّگٖ - گسترٓ جغراف٘اٖٗ د– فتَحات ًظاهٖ    ج–            ب قذرت س٘اسٖ-الف

 کذام دستِ از کطَرّإ زٗر در ضراٗط استؼوار کاهل تِ سر هٖ تردًذ؟- 2
 ػثواًٖ،الجساٗر،هصر:ٌّذ، اًذًٍسٕ، الجساٗر        د: چ٘ي ، اٗراى، ػثواًٖ           ج: ٌّذ، چ٘ي، الجساٗر   ب: الف

1 

 .پاسخ کَتاُ دّ٘ذ 4

در ًظام ًَٗي جْاًٖ، کطَرّإ غرتٖ ترإ درّن ضكستي  هقاٍهت فرٌّگٖ اقَام  ٍاػوال سلطِ، در ٍّلٔ : الف

 ًخست از چِ چ٘س استفادُ هٖ کردًذ؟

 

2 

ػَاهل ٍهقتض٘اتٖ را کِ زهٌِ٘ ساز پًَ٘ذ قذرت تا تجارت،سرهاِٗ ٍصٌؼت  در فراٌٗذ تكَٗي ًظام ًَٗي جْاًٖ  5

 ضذ،تَض٘ح دّ٘ذ

 

 

2 

 هٌظَر از ضراٗط ً٘وِ استؼوارٕ چ٘ست؟ 6

 
  

1 

 : جذٍل زٗر را کاهل کٌ٘ذ 7

  حالت هختلف جاهؼٔ جْاًٖ

 (جاهؼٔ جْاًٖ تراساس ٍٗژگٖ فرٌّگ غالة )

  ًوًَِ پ٘اهذ ٍ ًَع چالص

  درٍى فرٌّگٖ 

   ت٘ي فرٌّگٖ ٍتوذًٖ 
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