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ًورُ تِ حرٍف:
رزیف

1

تارم

سؤاالذ

خاسد غحیح ٍ غلط را هطرع کٌیس:
الف)از هؼرٍفسریي ًَضسِ ّای جغرافیایی زایرُ الوؼارف تسرگ هؼجن الثلساى اسر.
ب)زر رٍش زارید ًگاری زرکیثی هَرخ ّوِ رٍایاذ را زر هَرز یک هَضَع شکر هی کٌس.

1

ج)هْوسریي اثر خیاهسگسسرش سرزهیٌی اسالم زر ػرغِ زیي ٍ فرٌّگ جلَُ گر ضس.
ز)تا رٍی کار آهسى ذاًساى تٌی اهیِ ضرایط ٍ اٍضاع سیاسی ٍ اجسواػی تِ ًفغ ایراًیاى زغییر کرز.
2

زر جاّای ذالی خاسد هٌاسة تٌَیسیس:
الف)فسَحاذ هسلواًاى زر هػر تیطسر زر ًسیجِ .....................هرزم آى سرزهیي زر تراتر سداُ اسالم تَز.

1

ب)هؼاٍیِ تا زؼییي ً...........................رسسیي گام زر جْر هَرٍثی کرزى ذالفر را ترزاضر.
ج)اهیراى ٍ سالطیي ترذی از سلسلِ ّا هاًٌس آل تَیِ ٍ ..........................ترخایسرر ػثاسیاى زسلط یافسٌس.
ز)حکَهر فاطویاى سراًجام زَسط..............................هٌقرؼ ضس.
3

هَارز زیر را تِ زقر ذَاًسُ ٍ ضوارُ گسیٌِ غحیح را از جسٍل سور چح اًسراب ًوَزُ ٍ زر جلَی ّر هَرز تٌَیسیس؟
اضراظ

هطرػاذ
الف) سرزسسِ هٌافقاى هسیٌِ

)1هؼاٍیِ

ب) تِ تْاًِ ذَى ذَاّی ػثواى تِ هرالفر تا حضرذ

)2طارق تي زیاز

ػلی(ع) خرزاذر.

)3سفاح

ج) از سرزاراى هسلواى فازح آسیا

)4حجاج تي یَسف ثقفی

ز)از ذلفای قسرزوٌس ػثاسیاى

)5هٌػَر

1

)6ػثساهلل اتي اتی
سَاالذ چْارگسیٌِ ای
4

الف) کساهیک از آثار زیر از هطَْر زریي زک ًگاری ّاهحسَب هی ضَز؟
)1فسَحاذ ضاّی

)2زارید تیْقی

)3ػالن آرای ػثاسی

)4زارید تلؼوی

ب)کساب زارید تیْقی زر زارید ....................از هطَْرزریي زارید ّای ...........................هی تاضس؟
)1سلجَقیاى -ػوَهی

)2غسًَیاى –سلسلِ ای

)3غسًَیاى -ػوَهی )4سلجَقیاى –سلسلِ ای

ج)هٌظَر قرآى از فسح ٍ خیرٍزی آضکار اسالم کسام ٍاقؼِ تَز؟
)1خیرٍزی زر تسر  )2فسح هکِ )3غلح حسیثیِ )4ضکسر یَْزیاى
ز)کسام یک از سرزهیي ّای ػرتی اهرٍز جس سرزهیي اغلی ایراى تَزًس ؟
)1تحریي  -ػواى )2یوي  -قطر)3تحریي – یوي )4ػواى – یوي
ازاهِ سؤاالذ زر غفحِ

2

1

رزیف ًام ٍ ًام ذاًَازگی:
5

تارم

رضسِ ٍ خایِ :یاززّن اًساًی ًام زرس :زارید  2زارید98/10/7:

زر هَرز اغطالحاذ زیر زَضیح زّیس:
الف)اّل غفِ:
2

ب)سال ٍفَز:
ج)هَالی:
ز)ضؼَتیاى:
سَاالذ خاسد کَزاُ(ّر هَرز ً 0.5ورُ)
الف)یک هَرز از اًگیسُ ّای اغلی ًَیسٌسگاى از ًگارش زارید ّای هحلی را تٌَیسیس؟
6
ب)هْوسریي ٍیژگی زارید ًگاری رٍایی چیسر؟

4
ج)خایسرر ػثاسیاى کسام ضْر تَز ٍ تر اساس کسام سٌر ضْر سازی ساذسِ ضسُ تَز؟
ش)هَرذاى گسارش ّا ٍ ًَضسِ ّای ذَز را تِ چٌس رٍش زٌظین هی کرزًس؟
ش)ّسف اساسی فاطویاى از ایجاز هراکس ػلوی ٍ آهَزضی چِ تَز؟
ج)ّسف هؼاٍیِ از زَسؼِ ًیرٍی زریایی ٍ گسسرش فسَحاذ چِ تَز؟
چ)ّسف از هْاجرذ قثیلِ ّای ػرب تِ ایراى زر قرى اٍل ّجری چِ تَز؟
ُ)هٌاتغ زرآهس حکَهر اسالهی زر زهاى خیاهثر را ًام تثریس؟
7

رٍیساز ّای زیر را تر رٍی ذط زهاى ًطاى زّیس(ٍالزذ خیاهثر(غلی ا...ػلیِ ٍآلِ)،غسٍُ تسر،فسح هکِ،حجِ الَزاع)
ّ11جری

ّ10جری

ّ9جری

ّ8جری

ّ7جری

ّ6جری

ّ5جری

ّ4جری

ّ3جری

ّ 2جری

.570م

1

سَاالزسطریحی
8

سیاسر ًاهِ ٍ اًسرز ًاهِ ّا را از ًظر هحسَا تا ّن هقایسِ کٌیس؟

9

تِ چِ زالیلی هػریاى ًسثر تِ حاکویر اهدرازَری رٍم تر سرزهیي ذَیص ًاذطٌَز تَزًس؟

1

1.5

ازاهِ سؤاالذ زر غفحِ 3

رزیف ًام ٍ ًام ذاًَازگی:

رضسِ ٍ خایِ :یاززّن اًساًی ًام زرس :زارید  2زارید98/10/7:

10

زٍ هَرز اززالیل اغلی هرالفر ٍ زضوٌی سراى قریص زر هکِ را تا اسالم ٍ خیاهثر (غلی ا...ػلیِ ٍآلِ)تٌَیسیس ؟

11

ضیَُ زقسین ٍ زَزیغ تیر الوال زَسط حضرذ ػلی (ػلیِ السالم ) را تا زٍ ذلیفِ خیص از ایطاى (ػور ٍ ػثواى) هقایسِ

تارم
1

1

کٌیس؟

12

هْوسریي فؼالیر ّای اهاهاى ضیؼِ (ػلیِ السالم) خس از اهام سجاز (ػلیِ السالم) زر چِ زهیٌِ ّایی تَز؟

1

13

سِ هَرز از ػلل ضکَفایی ػلوی ٍ فرٌّگی زوسى اسالهی را زر قرٍى چْارم ٍ خٌجن ّجری تٌَیسیس؟

1.5

14

چرا رًٍس گرٍش ایراًیاى تِ اسالم زرسسُ ًرسر ّجری کٌس تَز؟(تا شکر زلیل)

15

اٍضاع اجسواػی ایراى زر آسساًِ حولِ اػراب چگًَِ تَز ؟

1

1

با آرزوی موفقیت

تسوِ تعالی
اداسُ آهَصش ٍ پشٍسش هٌغمِ  8تْشاى
دتیشستاى دختشاًِ تضویِ ضاّذ
ًام دتیش :تیاًی

ًام دسس :تاسیخ 1

سضتِ:اًساًی

پایِ:دّن

تاسیخ اهتحاى98/10/7 :

هذت اهتحاى 80:دلیمِ

ساعت ضشٍع8:

تعذاد صفحِ 2 :صفحِ

هْش ٍ اهضاءآهَصضگاُ:

سدیف

سؤاالت

ب)غ ج)صذ) غ

ضواسن

1

ّش هَسد 0.25

1

الف)ظ

2

الف) عذم هماٍهت

3

الف)6ب) 1ج) 4د)ّ5ش هَسد 0.25

1

4

الف ) 1ب)2ج) 3د)1

1

5

الف)هْاجشاى تی تضاعتذس جَاس هسجذ الاهت گضیذًذ.

1

1

ب)ٍلیعْذج)سلجَلیاًذ)صالحالذیي ایَتی ّش هَسد 0.25

ب) سال ًْن ّجشی یا سال اسالم آٍسدى لثیلِ ّا
ج)تِ هسلواًاى غیش عشب هی گفتٌذ.
د) عذُ ای تا همایسِ صًذگی ایشاًیاى تاستاى تا اعشاب جاّلی تِ تحمیش لَم عشب پشداختٌذ .
6

الف)روش سٍیذاد ّای تاسیخی – تیاى ٍیژگی ّای جغشافیایی ٍ التصادی ٍ ًگاسش صًذگی ًاهِ هفاخش ٍ هطاّیش هحلی اًگیضُ

4

اصلی ًَیسٌذگاى تاسیخ ّای هحلی(روش یه هَسد)
ب)تاسیخ ًگاساى ّیچ دخل ٍ تصشفی دس سٍایات ًوی وشدًذ.
ج)تغذاد  ،ضْش ّای ایشاى تاستاى
ت)سالطواسی ٍ هَضَعی
ث)تشتیت عالواى ٍ داعیاى هسلظ تا تعالین هزّة اسواعیلی
ج)تسلظ تش دسیای هذیتشاًِ ٍ ضىست اهپشاعَسی سٍم ضشلی
چ)هستحىن وشدى پایِ ّای حىَهت هسلواًاى تش ایشاى
ُ)جضیِ –صوات –غٌائن جٌگی
7

ّ11جشی

ّ10جشی
حجِ الَداع

ّ9جشی

ّ8جشی

ّ7جشی

ّ6جشی

ّ5جشی

ّ4جشی

ّ3جشی

فتح هىِ

ّ 2جشی

.570م

غضٍُ تذس

ٍالدتپیاهثش

1

( ظ)

8

سیاست ًاهِ ّا دستاسُ ی ضیَُ وطَس داسیَ هٌاسثات حىَهت ٍ هشدهٌذ ٍ0.5لی اًذسص ًاهِ ّا تِ اخالق وطَس داسی ٍ

1

هٌاسثات اخاللی فشهاًشٍا ٍ هشدم هی پشداصًذ0.5 .
9

)1هالیات ّای سٌگیٌی سا تِ سٍهیاى هی پشداختٌذ  )2اجاصُ ًذاضتٌذتِ هماهات عالی تشسٌذ )3هسیحیاى هصش اختالفات

1

هزّثی ضذیذی تا سٍهیاى داضتٌذ  )4عذم حوایت اهپشاعَسی سٍم اص یَْدیاى دستشاتش هسیحیاى
10

)1احساسات دیٌی ٍاعتماد سشاى هطشن تِ تت ّا )2اص تیي سفتي هَلعیت سیاسی تجاسی هىِ ٍ هحشٍم ضذى تاصسگاًاى

1

لشیص اص سَد ٌّگفتی وِ اص تجاست تذست هی آٍسدًذ)3سلاتت لثیلِ ای ٍ حسادت عایفِ ای (دٍ هَسد)
11

اهام علی (ع) دس دٍساى خالفتص تالش وشد وِ عذالت ٍ هساٍات اسالهی سا اجشا وٌذ اص ایي سٍ ،تیت الوال سا تغَس هساٍی
تیي توام هسلواًاى اعن اص عشب ٍ غیش عشب ٍ  ....تمسین وشد
اداهِ ولیذ سؤاالت دس صفحِ 2

1

سدیف ًام دتیش :تیاًی
12

سضتِ ٍ پایِ :دّن اًساًی

ًام دسس :تاسیخ 1

تاسیخ98/10/7 :

عوذُ وَضص خَد سا صشف تشٍیج اسالم ،هثاسصُ تا جشیاى ّای فىشی هٌحشف  ٍ 0.5تشتیت ضاگشداى تَاًوٌذ وشدًذ وِ

ضواسن
1

هجوَعِ ای اص هعاسف اسالهی سا تا عٌَاى هىتة اّل تیت تِ ٍجَد آٍسدًذ 0.5 .
13

)1آهَصُ ّای لشآى ٍ احادیج پیاهثش  )2خشٍج هسلواًاى اص عشتستاى ٍ فتح سشصهیي ّای هتوذى صهیٌِ استثاط فىشی

1.5

فشٌّگی هیاى هسلواًاى تا دیگش فشٌّگ ّا سا وِ تاعج تشجوِ آحاس علوی تِ صتاى عشتی ضذ)3 .تشٍص اختالفات دیٌی
دسهیاى هسلواًاى وِ هَجة ضىل گیشی فشلِ ّای اسالهی ٍ گستشش علن والم ضذ )4 .حوایت هادی ٍ هعٌَی خلفا ...
(سِ هَسد)
14

سفتاس غیش اسالهی تشخی اص حاوواى اهَی  0.5هحذٍدیت ّایی سا تش سش ساُ گشٍش تِ اسالم ایجاد وشد لشاس دادى هسلواًاى

1

غیش عشب دس سدیف هَالی ٍ0.5 ......
15

)1فاصلِ عثماًی )2اختالفات هزّثی )3سشوَب هخالفاى دیي سسوی )4تٌگ ًظشی هَتذاى ٍ دخالت آًاى دس اهَس هختلف

1

وطَس ........

هَفك تاضیذ.

20

