
   

  ن پاسخ دهیذ.یکی را انتخاب کنیذ و به سؤاالت آاز دو بخش الف و ب،  

  عؤاالت درط ٞبی اَٚ تب عْٛ   )پٙذ ٕ٘زٜ(اِف(  

 5/0 ٔٙظٛر اس ٔىبٖ یب ٔحٛطٝ ثبعتب٘ی چیغت؟ 1

 1 دٚ ٕ٘ٛ٘ٝ اس ٚیضٌی ٞبی تبریخ ٘ٛیغی رذیذ را ثٙٛیغیذ. 2

 1 اَٚ، چیغت؟در پضٚٞؼ ٞبی تبریخی ٔٙظٛر اس ٔٙبثغ دعت  3

 1 دا٘ؼ رغزافیبی تبریخی چٍٛ٘ٝ ػّٕی اعت ٚ چٝ ٔٛضٛػبتی را ٔطبِؼٝ ٔی وٙذ؟ 4

 5/1 ٔزاحُ پضٚٞؼ در تبریخ را ثٝ تزتیت ثٙٛیغیذ. 5

  عؤاالت درط ٞبی چٟبرْ تب ٞؾتٓ    )پٙذ ٕ٘زٜ(ة(  

 1 ٟٔٓ تزیٗ رٚیذادٞبی ا٘مالة وؾبٚرسی در س٘ذٌی ا٘غبٖ را ثٙٛیغیذ. 6

 1 ربیٍبٜ حٕٛراثی در تبریخ ٔیبٖ دٚرٚد ثبعتبٖ را تٛصیف وٙیذ. 7

 1 ٘مؼ ؽی ٞٛاً٘ تی در تبریخ چیٗ را تٛضیح دٞیذ. 8

 1 دِٚت ؽٟزٞبی آتٗ ٚ اعپبرت را اس ٘ظز ػالئك، تبریخ ٚ فزًٞٙ ثب ٞٓ ٔمبیغٝ وٙیذ. 9

 1 ٚیضٌی ٞب ٚ اختصبصبت دیٙی ٚ اػتمبدی ایالْ ثبعتبٖ را تٛضیح دٞیذ. 10

  ارجبری اعت.ایٗ ثخؼ عٛاالت  ٕ٘زٜ( پبعخ ث15ٝٓ تب ٞیزذٞٓ )عٛاالت درط ٞبی ٟ٘د(  

 تأعیظ عپبٜ ربٚیذاٖ ٚ احذاث ربدٜ ؽبٞی اس الذأبت وذاْ پبدؽبٜ ٞخبٔٙؾی اعت؟ 11

 د(خؾبیبرؽب               د(داریٛػ یىٓ                  اِف(وٛرٚػ            ة(وٕجٛریٝ    

5/0 

 یىی اس خب٘ذاٖ ٞبی ثشري ایزا٘ی، خب٘ذاٖ ...................... در ٟ٘بٚ٘ذ ثٛد. 12

 د(ٔشدن                د(ٟٔزاٖ                       ة(وبرٖ              اِف(عٛرٖ     

5/0 

در دٚرٜ ......................... اس ٚری ؽذ ٚ ٝ ٘بْ.......................ٌزدآاٚعتب در دٚرٜ یىی اس پبدؽبٞبٖ اؽىب٘ی ث 13

 ٍ٘برػ یبفت.پبدؽبٞبٖ عبعب٘ی 

 ؽبپٛر اَٚ -اردؽیز                            ة(ٟٔزداد اَٚ-اِف(ٟٔزداد دْٚ

 خغزٚا٘ٛؽیزٚاٖ-ؽبپٛر دْٚ                           د(تیزداد-د(ثالػ یىٓ

5/0 

 ا٘یذ؟وتبثٟبی سیز چٝ ٔی دٔؤِف یب ٔٛضٛع درثبرٜ  14

 اِف(دیٙىزد:

 ة( ؽبپٛرٌبٖ:

5/0 

 1 چٍٍٛ٘ی تأعیظ حىٛٔت ٞخبٔٙؾی را تٛضیح دٞیذ. 15

 1 ٘مؼ ٟٔزداد یىٓ در تٛعؼٝ لذرت حىٛٔت اؽىب٘یبٖ را تٛضیح دٞیذ. 16

 1 دٚ ٕ٘ٛ٘ٝ اس ػٛأُ ٔؤحز در عمٛط عبعب٘یبٖ را ثٙٛیغیذ. 17
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 1 ثخؼ ٞب ثٛد؟ تٛضیح دٞیذ.تؾىیالت اداری ٔزوشی حىٛٔت ٞخبٔٙؾیبٖ ؽبُٔ وذاْ  18

 1 ٘مؼ دثیزاٖ در عبختبر اداری ایزاٖ دٚرٜ عبعب٘ی را تٛضیح دٞیذ. 19

 1 چٝ ػٛأّی ثبػج تخجیت ٚ ٌغتزػ ٘ظبْ طجمبتی در ایزاٖ دٚرٜ عبعب٘ی ؽذ؟ 20

 اِف( ٔمبْ سٖ در ایزاٖ دٚرٜ ٞخبٔٙؾی را تٛصیف وٙیذ. 21

 عبعب٘ی را ثٙٛیغیذ. ة( دٚ ٕ٘ٛ٘ٝ اس حمٛق س٘بٖ در ایزاٖ دٚرٜ

1 

 1 در دٚرٜ عبعب٘ی، ٚاعتزیٛؽبٖ عبالر وٝ ثٛد ٚ چٝ ٚظیفٝ ای داؽت؟ 22

 1 ػٕذٜ تزیٗ ٔٙبثغ درآٔذ حىٛٔت در ایزاٖ ثبعتبٖ را ثٙٛیغیذ. 23

دٚ اتؾىذٜ ٟٔٓ دٚرٜ عبعب٘ی را ٘بْ ثجزیذ ٚ ثٙٛیغیذ وٝ ٞز اتؾىذٜ ثٝ وذاْ ٌزٜٚ یب طجمٝ اس ٔزدْ اختصبؿ  24

 داؽت؟

1 

 1 سثبٟ٘بی ایزا٘ی دٚرٜ ٔیب٘ٝ در وذاْ ٔٙبطك ٚ در چٝ دٚرٜ ای ٔٛرد اعتفبدٜ ثٛدٜ ا٘ذ؟ 25

 1 دٚ ٕ٘ٛ٘ٝ اس ٚیضٌی ٞبی ٟٔٓ ٞٙز ٚ ٔؼٕبری ػصز ٞخبٔٙؾی را تٛضیح دٞیذ. 26

 1 ٔحتٛا ٚ ٔضٕٖٛ ٘مؼ ثزرغتٝ ٞبی دٚرٜ عبعب٘ی چٝ ٔٛضٛػبتی را ؽبُٔ ٔی ؽٛد؟ 27



 





 



   

  پاسخ دهیذ.از دو بخش الف و ب، یکی را انتخاب کنیذ و به سؤاالت آن  

  اِف( عؤاالت درط ٞبی اَٚ تب چٟبرْ  )پٙذ ٕ٘زٜ( 

 1 عبختبر ٚ ٔحتٛای ٔتٖٛ تبریخ ػٕٛٔی را تٛصیف وٙیذ. 1

 1 ٔٛرخبٖ ثزای عٙزؼ اػتجبر ٚ ٘مذ یه ٌشارػ تبریخی آٖ را ثب چٝ ٔؼیبرٞبیی تطجیك ٔی دٞٙذ؟ 2

 1 اس تأِیفبت ایٗ رٚػ را ثٙٛیغیذ.ٚیضٌی ٞبی تبریخ ٍ٘بری تزویجی را ثٙٛیغیذ ٚ دٚ ٕ٘ٛ٘ٝ  3

 1 ٚضؼیت ػّٓ ٚ فزًٞٙ در ؽجٝ رشیزٜ ػزثغتبٖ، لجُ اس ظٟٛر اعالْ را تٛضیح دٞیذ. 4

 1 چزا پیبٔجز اعالْ)ؿ(، الذاْ ثٝ ثغتٗ پیٕبٖ ٘بٔٝ ػٕٛٔی ٔذیٙٝ وزد؟ 5

  )پٙذ ٕ٘زٜ(    عؤاالت درط ٞبی پٙزٓ تب ٞؾتٓ  ة(   

 1 خالفتؼ را تٛضیح دٞیذ.ٔؾىالت اثٛثىز در دٚرٜ  6

 1 را تٛضیح دٞیذ. -خّیفٝ أٛی-الذأبت اصالحی ػٕزثٗ ػجذاِؼشیش 7

 1 الذأبت ٟٔٓ ٔٙصٛر خّیفٝ ػجبعی را ثٙٛیغیذ. 8

 1 عیبعت ٔذٞجی خّفبی فبطٕی ٔصز را تٛضیح دٞیذ. 9

 1 ٟ٘ضت ؽؼٛثیٝ در دٚرٜ أٛی ٚ ػجبعی چٍٛ٘ٝ ؽىُ ٌزفت؟ 10

  ٕ٘زٜ( پبعخ ثٝ عٛاالت ایٗ ثخؼ ارجبری اعت.15ٟ٘ٓ تب ٞیزذٞٓ ) د( عٛاالت درط ٞبی 

 در دٚرٜ عّطٙت ........................، عّزٛلیبٖ در ٘جزد ٔالسٌزد، أپزاتٛری رْٚ ؽزلی را ؽىغت داد٘ذ. 11

 ة(ّٔىؾبٜ                                          اِف(آِت ارعالٖ      

 د(طغزَ                                 د(عّطبٖ عٙزز    

5/

0 

 ػصز تیٕٛری، ؽبٞٙبٔٝ ........................... اعت. ردفبخزتزیٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ؽبٞٙبٔٝ ٔصٛرؽذٜ  12

 ة( ؽبٞٙبٔٝ ٞزات                                      اِف(ؽبٞٙبٔٝ دٔٛت    

 د(ؽبٞٙبٔٝ ثبیمزا                            د(ؽبٞٙبٔٝ ثبیغٙمزی     

5/

0 

 ي ؽبٜ تٟٕبعت اَٚ صفٛی ثٝ تزتیت....................... ٚ .......................... ثٝ عّطٙت رعیذ٘ذ.زپظ اس ٔ 13

 صفی اَٚ-ة(ػجبط اَٚ          اعٕبػیُ دْٚ        -اِف(ٔحٕذ خذاثٙذٜ

 ػجبط اَٚ -د(صفی اَٚ       ٔحٕذخذاثٙذٜ                -د(اعٕبػیُ دْٚ

5/

0 

/5 چٝ ثٛد؟در ٞٙز ٘مبؽی ٟٔٓ تزیٗ ٘ٛآٚری آلبرضب ػجبعی ٘مبػ دٚرٜ صفٛی  14
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 1 راثطٝ أیزاٖ دٚ عّغّٝ طبٞزی ٚ عبٔب٘ی ثب خالفت ػجبعی چٍٛ٘ٝ ثٛد؟ تٛضیح دٞیذ. 15

 1 الذأبت عّطبٖ طغزَ در تأعیظ حىٛٔت عّزٛلیبٖ را تٛضیح دٞیذ. 16

 1 ایزاٖ دٚرٜ عّزٛلیبٖ، الطبع ثٝ چٝ چیشی اؽبرٜ داؽت؟ تٛضیح دٞیذ.در تبریخ  17

 1 ػٛأُ ٔؤحز ثز رؽذ ٞٙز ٚ ٔؼٕبری دٚرٜ عّزٛلی را ثٙٛیغیذ. 18

 1 پیبٔذٞبی ارتٕبػی ٚ التصبدی حّٕٝ ٔغَٛ ثٝ ایزاٖ را ثٙٛیغیذ. 19

 1 حىٛٔت ایّخب٘بٖ در ایزاٖ چٍٛ٘ٝ تأعیظ ؽذ؟ 20

 1 ایزاٖ در دٚرٜ ایّخب٘بٖ ٚ تیٕٛریبٖ را تٛضیح دٞیذ. ٚضؼیت تبریخ ٍ٘بری 21

 1 طزیمت صفٛیبٖ در لزٖ ٟ٘ٓ، دچبر چٝ تغییز ٚ تحٛالتی ؽذ؟ 22

 1 چٟبر ٕ٘ٛ٘ٝ اس الذأبت ؽبٜ ػجبط اَٚ صفٛی ثزای اصالح اٚضبع وؾٛر را ثٙٛیغیذ. 23

 1 وبروزدٞب ٚ ٚیضٌی ٞبی ٔیذاٖ ٘مؼ رٟبٖ در دٚرٜ صفٛی را ثٙٛیغیذ. 24

 1 اختیبرات فئٛداِٟب ٚ ٔٛلؼیت آٟ٘ب در ارٚپبی لزٖٚ ٚعطب را تٛضیح دٞیذ. 25

 1 وّیغب در لزٖٚ ٚعطب ثزای ٔمبثّٝ ثب ثذدیٙی اس چٝ رٚػ ٞبیی اعتفبدٜ ٔی وزد؟ 26

 1 ثٛرصٚاٞب چٝ وغب٘ی ثٛد٘ذ؟ ػالئك ٚ ٘مؼ آٟ٘ب در تبریخ ارٚپبی ػصز ر٘غب٘ظ را تٛضیح دٞیذ. 27


