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هذت اهتحاى 00 :دقيقه

ًورُ

ســــــــــــؤاالت

جاي خالي را تا کلوات هناسة پر کنيذ.
الف)تبريخ ًگبری ػوَهی يکی از ضبخِ ّبی تبريخ ًگبری در ايراى است کِ از لرى .......................آغبز ٍ تب اٍاخر

1/25

......................تذاٍم يبفت.
ة) ثرجستِ تريي هیراث اسالهی اًذلس در ػرصِ  .....................تجلی يبفت.
ح)هْن تريي الذام پیبهجر ظ ثرای تبسیس ًظبم اجتوبػی ٍ سیبسی هٌسجوی در چبرچَة ديي
اسالم...........................ثَد.
ت)هطرکبى در غسٍُ .....................................ثِ هَفمیتی ًسجی دست يبفتٌذ.
2

0/75

صحيح  /غلط را هشخص کنيذ.
الف)اًذرزًبهِ حبٍی اطالػبت سَدهٌذ در خصَظ ادارُ کطَر ٍ تطکیالت ٍ ًْبدّبی اداری است.
ة)کتبة فتَح الجلذاى ًَضتِ ثالرری از ًوًَِ ّبی ثرجستِ رٍش تبريخ ًگبری تحلیلی است.
ج)پس از هرگ ٍلیذ ثِ ػجذالولک از خلفبی ثٌی اهیِ فؼبلیت ضجکِ تجلیغبتی ػجبسیبى ثِ طرز چطوگیری افسايص يبفت.

3

1/5

اصطالحات زیر را تعریف کنيذ.
الف)اًصبر:
ة)اّل صفِ:
ج)هَالی:

4

سواالت چهار گسینه اي
)1کذام گسيٌِ از ٍيژگی ّبی تبريخ ًگبری ترکیجی است؟

1/25

الف)تبريخ ًگبر ّیچ گًَِ دخل ٍ تصرفی در رٍايت ّب ًوی کرد.
ة)تبريخ ًگبر ثِ ثررسی ػلل ٍ ػَاهل ظَْر آى حبدثِ هی پرداخت.
ج)تبريخ ًگبر ثِ گسيٌص ٍ اًتخبة است.
د)تبريخ ًگبراى ثؼذی ثب هجوَػِ اخجبر کًَبگَى هَاجِ هی ضًَذ.
 )2کذام ضیَُ ی تبريخ ًگبری در آغبز ثرای ثجت ٍ ضجط سخٌبى ٍ سیرُ ی پیبهجر ثِ کبر هی رفت؟
)1رٍايی

)2تحلیلی

)3هَضَع هحَر

)4ترکیجی

 )3هْوتريي اثر ٍ پیبهذ فتَحبت در چِ ػرصِ ای جلَُ گر ضذ؟
الف) التصبدی

ة) سیبسی

ج) ديي ٍ فرٌّگ

د) سیبسی  ،التصبدی

)4کذام الذام پیبهجر ظ ثِ فرهبى الْی ٍ در پی ثْبًِ جَيی يَْديبى اًجبم گرفت؟
)1تغییر لجلِ هسلوبًبى از ثیت الومذس ثِ سَی هکِ

)2لطکرکطی ٍهحبصرُ ًظبهی لجبيل يَْد

)3پبيبى دادى ثِ حضَر يَْديبى در هذيٌِ

)4ايجبد پیوبى ًبهِ ػوَهی هذيٌِ

1
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ًورُ

) 5کذام رٍيذاد زهیٌِ ی هسبػذی را ثرای رسَل خذا ثِ ٍجَد آٍردکِ ًفَر خَد راثر لجیلِ ّبی هٌطمِ حجبز گسترش
دّذ؟
)1پیوبى صلح حذيجیِ ثب هطرکبى هکِ
)2پیرٍزی در جٌگ ثذر ٍ کست غٌبين ثسیبر
)3ػمت ًطیٌی لريص در جٌگ خٌذق ٍ کبّص فؼبلیت ّبی ًظبهی آًبى
)4اخراج يَْديبى هذيٌِ ٍ کبّص تَطئِ ّبی آًبى
5

شواره هناسة را از ستوى سوت چپ انتخاب کنيذ و در جاي خالي تنویسيذ.
الف) تاریخ سلسله ای

 -1تاریخ بیهقی.

ب) تاریخ عمومی

 -2تاریخ رویان.

ج) تاریخ محلی

-3روضه الصفا

د) تک نگاری

 -4فتوحات شاهی

1

 -5ظفرنامه حمدا ...مستوفی

6

ســـــــواالت تشــریحـــي

1

تک ًگبری از چِ دٍرُ ای هرسَم ضذ؟ هطَْرتريي تک ًگبری ّب را ًبم ثجريیذ؟
7

سِ هَرد از ػلَهی کِ هسلوبًبى اًذلس در آى پیطرفت کردًذ را ًبم ثجريذ.

0/75

8

تفکر ججرگرايی اهَيبى ثِ چِ هؼٌبست؟ٍ ثب چِ ّذفی هطرح ضذ؟

1/5

9

سِ هَرد از ػلل دضوٌی هطرکبى هکِ را ثب پیبهجر ٍ اسالم ضرح دّیذ.

1/5

10

چرا سفرًبهِ ّب اطالػبت هفیذی ارائِ هی کٌٌذ کِ در هٌبثغ ديگر کن تر ديذُ هی ضَد؟

1

11

چرا پیوبى ػمجِ دٍم ،ػوك ًفَر ٍ گسترش اسالم را در يثرة ًطبى هی دّذ؟

1

12

هَرخبى سبل ًْن ّجری را چِ ًبهیذُ اًذ؟چرا؟

1/5

13

چرا هصريبى ًسجت ثِ حبکویت اهپراتَری رٍم ًبخطٌَد ثَدًذ؟

1/5
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14

فتح اسپبًیب (اًذلس) ثِ دست کذام سرداراى هسلوبى صَرت گرفت؟

0/5

15

ّذف هؼبٍيِ از تَسؼِ ًیرٍی دريبيی ٍ گسترش فتَحبت در دريب چِ ثَد؟

1

16

اصالحبت ٍ الذاهبت ػور ثي ػجذالؼسيس را ًبم ثجريیذ؟(چْبرهَرد)

2

17

پس از اهبم سجبد ػلیِ السالم اهبهبى ضیؼِ ػوذُ کَضص خَد را ثرچِ هسبئلی هتورکس کردًذ؟

1
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