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 بارم  ردیف

 درستي يا نادرستي عبارت های زير را مشخص كنيدالف( 

 . )    (لم تاریخ صرفا به ثبت و نقل رویداد های گذشته بسنده میکندع-1

 )   (.تای نگه داری حفاظت مرمت و طبقه بندی و آماده سازی برای استفاده ی محققان اسموزه محلی بر-2

 (   ) .ی بازرگان اهمیت یافتی و توسعه مناسبات شهری طبقهنشیندلیل رشد شهر در دوره ی سلجوقی به -3

 )   (.در بزرگ چنگیز خان بودمنگوقاآن برا-4

 ()     .نان استفاده کندآاه عباس گروهی از ارامنه را در قزوین مستقر کرد تا از دانش های ش-5

 

 .جاهای خالي را با كلمات مناسب پركنيدب( 

 .ود که بشر توانست ابزار هایی مثل ساعت آفتابی بسازدنیاز به................ب یدر نتیجه -1

 .......بودی که امیرکبیر بای رشد آگاهی های سیاسی مردم منتشر کرد....................انام روزنامه -2

 .به قتل رساندز تصرف ری بسیاری از علما و مردم را به بهانه ی ..........................غزنویان پس ا-3

 .یمور...........................بودپایتخت ت-4

 .ر دوره ی صفویه دامداران مبالغی تحت عنوان .....................میپرداختندد-5

 

 تعريف كنيدج( 

 گاه شماری-1

 نشریه-2

 اقطاع-3

 تزوکات-4

 

 پاسخ كوتاه دهيدد( 

 .ببریدی صفویه بودند را نام  هر هایی که کانون پارچه های زری بافت در دورهش-1

 ریخ گزیده اثر چه کسانی هستند؟تاریخ جهانگشا و تا-2

 فالگری درعصر سلجوقی چگونه بود؟هنر س -3

 .نحطاط سلجوقیان را بنویسیداسه مورد از عوامل ضعف و -4

 

 پاسخ كامل دهيدهـ(  

 .خ چیست؟دو معنای آن را بنویسیدتاری-1

 .نوی را بنویسیدقدامات محمود غزدو مورد از ا-2

 .مسلمانی مغوالن را توضیح دهید ی دوره-3

 .یکی را توضیح دهید نام برده و اقدامات شاه اسماعیل را-4

 ؟ن حسین و دوران او چه میدانیددر مورد شاه سلطا-5

 

  موفق باشید 
 


