


 

 

 

  ( اص ثعثت پیبٔجش اسالْ تب پبیبٖ غفٛیٝ             2تبسیخ ) 

 * اص سؤاالت دٚ ثخص اِف ٚ ة یىی سا ا٘تخبة وٙیذ ٚ ثٝ آٟ٘ب پبسخ دٞیذ.                      *

 * ٕ٘ش5ٜ(                     4تب1ثخص اِف )سؤاالت دسس ٞبی  *

 1 سبختبس ٚ ٔحتٛای ٔتٖٛ تبسیخ عٕٛٔی سا تٛغیف وٙیذ. 1

 1 أع ٚخٛد داسد؟دس ٔتٖٛ خغشافیبیی چٝ اطالعبتی دسثبسٜ سشصٔیٗ ٞب ٚ خٛ 2

 1 ٔٛسخبٖ ثشای سٙدص اعتجبس ٚ ٘مذ یه ٌضاسش تبسیخی آٖ سا ثب چٝ چیضٞبیی تطجیك ٔی دٞٙذ؟ )چٟبس ٔٛسد( 3

 1 ٚیژٌی ٞبی تبسیخ ٍ٘بسی تشویجی سا ثٙٛیسیذ. 4

 1 چشا پیبٔجش اسالْ)ظ( الذاْ ثٝ ثستٗ پیٕبٖ ٘بٔٝ عٕٛٔی ٔذیٙٝ وشد؟ 5

 * ٕ٘ش5ٜ(               8تب5 ثخص ة     )سؤاالت دسس ٞبی *

 1 ضیٜٛ حىٛٔت أبْ عّی)ع( دس دٚسٜ خالفت پٙح سبِٝ آٖ حضشت سا تٛضیح دٞیذ 6

 1 ٟٔٓ تشیٗ سٚیذادٞبی دٚسٜ خالفت عٕش سا ثٙٛیسیذ. 7

 1 اٚضبع التػبدی خبٔعٝ اسالٔی دس عػش خّفبی ٘خستیٗ سا تٛضیح دٞیذ. 8

 1 أپشاتٛسی سْٚ سا ثٙٛیسیذ.دالیُ ٘بسضبیتی ٔػشیبٖ اص حبوٕیت  9

 1 ٟ٘ضت ضعٛثیٝ چٍٛ٘ٝ ضىُ ٌشفت ٚ ضعٛثی ٞب ثٝ چٝ ٔٛضٛعبتی تٛخٝ ٔی وشد٘ذ؟ 10

 * ٕ٘ش15ٜپبسخ ثٝ سؤاالت ایٗ ثخص اخجبسی است.           16تب9ثخص ح/ سؤاالت دسس ٞبی  *

 1 دسست یب ٘بدسست ثٛدٖ عجبسات صیش سا ٔطخع وٙیذ. *

  سىٝ ٞبی سایح دس ایشاٖ دٚسٜ غض٘ٛی ثٛد.                              دسست         ٘بدسستغبصثىٝ یىی اص  11

  دس دٚسٜ غفٛی، دأذاساٖ ٔجبِغی ٔبِیبت تحت عٙٛاٖ چٛپبٖ ثیٍی ٔی پشداختٙذ.   دسست          ٘بدسست 12

 ذ ثٝ الیب٘ٛس ٞٙذ ٚ خّیح فبسس سسیذ٘ذ.اسپب٘یبیی ٞب اِٚیٗ اسٚپبییب٘ی ثٛد٘ذ وٝ اص طشیك ساٜ ٞبی دسیبیی خذی 13

 دسست          ٘بدسست                                                                                                 

 

 دس دٚسٜ تیٕٛسیبٖ، ٞٙش لبِی ثبفی ایشا٘ی اص حبِت سٚستبیی ٚ عطبیشی ثٝ غٛست یه غٙعت ّٔی دسآٔذ. 14

 دسست          ٘بدسست                                                                                                

 

 2 ٌضیٙٝ دسست سا ا٘تخبة وٙیذ. *

 وذاْ حبوٓ ٔیٟٗ دٚست ٚ عاللٝ ٔٙذ ثٝ فشًٞٙ ایشا٘ی، ضبعشاٖ سا ثٝ سشٚدٖ ضعش فبسسی تطٛیك ٔی وشد؟ 15

 غفبسی        ة(یعمٛة ِیث         ج(طبٞش رٚاِیٕیٙیٗ         د(عجذاهلل ثٗ طبٞشاِف(عٕشِٚیث 

 

 2 تاریخ                                                                                                                
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