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 ثبرم  ردیف

 : گسیٌِ صحيح را اًتخبة کٌيذ  الف

. اٍهبًيسن ریطِ در کذام فرٌّگ دارد  -1

 اسپبًيب ( د یًَبى ( ج ایتبليب (ة رٍم (الف

.  ػصر اقتذار ٍ ضكَفبیی حكَهت صَفيِ در زهبى کذام ضبُ ثَد  -2

 ضبُ حسيي صفَی (          د ضيخ صفی الذیي (        ج ضبُ ػجبس (  ة ضبُ اسوبػيل اٍل (الف
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 : جبّبی خبلی را ثب کلوبت هٌبست پر کٌيذ  ة

ثِ اٍج ................ ٍ .................... ٌّر رًسبًس ثب ظَْر سِ ٌّرهٌذ هطَْر ایتبليبیی یؼٌی لئًَبردٍ داٍیٌچی ٍ -1

 . پيطرفت ٍ ضكَفبیی رسيذ 

 .ثِ اٍج قذرت رسيذ ......................... هطَْر ثِ ............................ پبدضبّی فراًك ّب در زهبى  -2

 .ثِ زثبى ٍ ادة فبرسی تَجِ جذی داضتٌذ.................... ٍ..................... در ػصر تيوَری ٍ در زهبى  -3
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 . درستی یب ًبدرستی ػجبرات زیر را هطخص کٌيذ  ج

 . هيذاى ًقص جْبى تَسط ضبُ ػجبس اٍل سبختِ ضذ  -1

 . هيالدی فرٌّگ ٍ قرٍى ٍسطبیی ثر سراسر ارٍپب سيطرُ داضت 15در قرى  -2
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 . ثِ سؤاالت زیر پبسخ کَتبُ ثذّيذ  د

 .ثَرشٍاّب چِ کسبًی ثَدًذ  -1

 . خَضٌَیسبى دٍرُ صفَیِ را ًبم ثجریذ -2

 .َّالکَخبى پس از لطكر کطی ثِ ایراى چِ کبرّبیی را اًجبم داد  -3

 .پيبهذ خالفت طبّر ایراًی چِ ٍثذ  -4
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 : ثِ پرسص ّبی زیر پبسخ دّيذ  ّـ

 .رٍاثط حكَهت ػلَیبى طجرستبى ثب خالفت ػجبسی چگًَِ ثَد  -1

 .پيوكبى ػقجِ اٍل ٍ دٍم چِ ثَد  -2

 .در ارٍپبی غرثی ضذ  (زهيي داری )چِ ػَاهلی هَجت گسترش ًظبم فئَدالی  -3

 .چرا سفرًبهِ ّب از هٌبثغ هْن تبریخ ًگبری هحسَة هی ضًَذ -4

 .پيبهذ تطكيل ًْضت پرٍتستبى چِ ثَد -5

 .جٌگ ّبی صليجی را تؼریف کردُ رکر کٌيذ چرا ثِ ایي ًبم هؼرٍف ضذ  -6

 .ٌّر ثبفٌذگی در ػصر صفَیِ چِ ٍضؼيتی پيذا کرد  -7
 ( هَرد4).اقذاهبت ٍ اصطالحبت ضبُ ػجبس اٍل ثرای ًجبت کطَر از هسبئل ٍ هطكالت داخلی ٍ خبرجی را ًبم ثجریذ  -8

 .لَتر ثب چِ ًظریبتی ػليِ کليسب ٍ آهَزُ ّبی آى ثِ جٌگ ثرخَاست  -9

 .ػلل ثرٍز جٌگ ّبی ردُ را ثيبى کٌيذ  -10

 . دٍ هَرد از دالیل هَفقيت جٌجص ػجبسيبى را تَضيح دّيذ  -11

 .اقذام ّبی هْن هٌصَر ػجبسی را ثرای تحكين ٍ تثجيت خالفت ػجبسيبى فْرست ًوبیيذ  -12

 .دٍرُ ًب هسلوبًی هغَالى در ایراى را ضرح دّيذ  -13

 تبریخ ًگبری سلسلِ ای ( اقطبع         ج( سرف ّب          ة (الف. ّریك از هَارد زیر را تَضيح کبهل دّيذ  -14
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