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 سٕٝ تؼاِیت                                                      

 ضشلی  ٕ٘ٛ٘ٝ سٛاالت استاٖ ضٙاسی آرستایجاٖ

 (دا٘ص)( 22/0 سٛاَ ٞش .)ذیوٙ پش ٔٙاسة وّٕات تا سای خاِی جاٞا -1

 دس فصل سشد سال ٍاسد استاى ضذُ ٍخاصیت تاساى صایی چٌذا ًی ًذاسد................... تَدُ َّا  -

 هی تاضذ. .................... تضسي تشیي دسیاچِ داخلی ٍ دائوی ایشاى -

  ضٌاختِ هی ضَد. "رخیشُ گاُ صیست وشُ"تیي الوللیِ تا ػٌَاى ََُُُُ ........................ هٌغمِ -
 .است ضذُ ٍالغ..............  ٍ...............  وَُ سضتِ دٍ تشخَسد هحل دس جاىیآرستا فالت -

  .داسد ًام..................  طَداؽیه للِ يیتش تلٌذ -

  .است ضذُ ٍالغ.................  ضْشستاى جٌَب دس واىیسل تخت -

  .است.............  استاى دسی تاسًذگ نیسط -

 ًام داسد. .......................  ضوالی تشیي ٍ تضسي تشیي ٍاحذ وَّستاًی استاى -

  ..................... استاى پشاوٌذُ ضذُ اًذ.سٍستاّاي دضتی ٍ جلگِ اي تیطتش دس  -

 گَیص هشدم هٌغمِ آرستایجاى دس دٍساى هادّا ٍّخاهٌطیاى صتاى  ................................  تَدُ است . -

 ًام گزاسي ضذُ است .»   ..................................... » دس تمَین ایشاى تیست ٍّفتن ضْشیَسهاُ سٍص  -

 ادتیات هشدم آرستایجاى ............................ ٍ  ............................  جایگاُ تسیاس هْوی داسًذ.دس  -

 تایاتی ّا ٍسیلِ اي تشاي تیاى ضادي ّا ،   .....................   ٍ .....................  هشدم آرستایجاى است -

اص .............. است وِ تشگشفتِ اص تَاًوٌذي ّاي اخاللی ، .............. ٍ  آثاس ٌّشي ٍاتذاػات فشٌّگی ّشلَهی ًوادي -
 .................. آى لَم است.

 ..... هی داًٌذ....... ٍاص ًظاد ......ساوٌاى اٍلیِ آرستایجاى سا هشدهی ..... ى ضٌاسیتشخی اص داًطوٌذاى دسواٍش ّاي تاستا -
 .............ًام داضت.رستایجاًی .....آسیاضی داى هطَْس  -

 دس آغاص ّضاسُ اٍل ق.م. دسُ ي .........ًٍاحیِ ي وًٌَی ............هتؼلك تِ لَم هتوذى دالیاى تَدُ است. -

 اصجولِ ضْذاي هْن پایگاُ دٍم ضىاسي تثشیض ضْیذ ...............است. -

 وتاب تفسیش الویضاى اثش ػالن گشاًمذس ................ است. -

 دسصذ واسگاُ ّاي صٌؼتی دس ضْشستاى ............................... هی تاضذ .   66توشوض  -

 )دا٘ص(ٞش ٔٛسد 22/0 .ٌضیٙٝ غحیح سا ا٘تخاب وٙیذ -2

 آهذُ است؟"ساتشاج "دس وذام هٌاتغ ًام آرستایجاى  -
 فاسسی لذین د(      ّخاهٌطی         ج(              ب( یًَاًی                         اسالهی  الف(      

 هسجذ وثَد هشتَط تِ وذام دٍسُ است؟ -
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 اتاتىاى د(               تشووٌاى  ج(          سلجَلیاى        ب(               هغَالى      الف(     
 هشتَط  تِ وذام دٍسُ است؟"آرسگطٌسة"اّویت آرستایجاى تِ خاعش آتطىذُ  -

 ّخاهٌطیاى د(                     ّاج( هاد           اضىاًیاى        (ب               ساساًیاى   الف(      

 دس صهاى خالفت حضشت ػلی )ع( چِ وسی ٍالی آرستایجاى تَد؟ -
 خزیفِ تي یواى د(           ج( یحیی تي خالذ  ب( هشٍاى تي هحوذ          سؼیذ اتي سادیِ      الف(      

 )داًص(تَد؟. پایتخت سٍادیاى دس آرستایجاى وجا -

 هشاغِ د(               هشًذ         ج(                     تثشیض   ب(           الف( هیاًِ               
 اد هی ضَد ؟ ی« فیشٍصُ ي جْاى اسالم»اص وذام یه اص آثاس هزّثی صیش تِ ػٌَاى  -

 همثشُ الطؼشا د(        ثشُ ي دٍ ووالهم ج(              گَي هسجذ   ب(         اسن ػلیطاُ  الف(      
 هطَْس است ؟«تْطت فسیلی ایشاى » وذام ضْش استاى تِ  -

 تثشیض  د(               هشاغِ                 ج(        هشًذ                          ب(             جلفا            الف(       
ي وسة اّذاف تَسؼِ دس وطَسّاي هختلف اهشي ضشٍسي للوذاد  وذاهیه اص تخص ّاي صیش تِ ػٌَاى تستشي تشا -

 هی ضَد ؟ 
 د( تخص آهَصش ٍ پشٍسش        الف( تخص التصادي          ب( تخص صٌؼت                    ج( تخص وطاٍسصي            

 ا٘ص( )د 22/0ٔطخع وٙیذ وذأیه اص ضٟشستاٖ ٞای صیش ٟٔاجشفشست ٚ وذأیه ٟٔاجشپزیش ٞستٙذ .  -3

  تثشیض).................... ( سشاب ).................... ( اّش ) .................... ( جلفا ) ........................(            

 (ٚ فٟٓ )دسن22/0ٞش ٔٛسد ٔٙاتغ ٚ٘اْ ٞای آرستایجاٖ  سا تٝ طٛس ٔٙاسة تٝ ٞٓ ستط دٞیذ. -4

 الف( ساتشاج                          هٌاتغ اسالهی                     ( 1

 ب( آرسآتادگاى              هٌاتغ یًَاًی                                  ( 2

 ج( آتشٍپاتي               هٌاتغ فاسسی لذین                            ( 3

 یجاىد(آرست             هٌاتغ ّخاهٌطی                                ( 4

 )دا٘ص( 22/0ٞش ٔٛسد  آثاس تاسیخی ٚدٚسٜ ٞای ایجاد آٖ سا تٝ طٛس ٔٙاسة تٝ ٞٓ ستط دٞیذ. -5

 الف(   هغَالى                      ( لذهگاُ                                   1
 ب( تشووٌاى             ( پل ًٍیاس                                           2
 ج( اسالهی               طاُ                                     ( اسي ػلی3
 د( اضىاًی            هسجذ وثَد                                          (4

 س(ّخاهٌطی                                                                      

 

  



3 

 

 )دسن ٚ فٟٓ( 2/0ا٘تض ، وذاْ است .دس جٕالت صیش ، وّٕٝ ٔٙاسة داخُ پش -6
 .  تاضذ هی(   ػلیطاُ اسي هسجذ –تضسي تشیي تٌاي اسالهی دس لشى ّطتن ّجشي دس استاى ) هسجذ وثَد  -
 . گیشد هی لشاس تشداسي تْشُ هَسد(  آتی –تیص تشیي دسصذ اساضی وطاٍسصي استاى تِ صَست ) دین  -

  )دسن ٚ فٟٓ(( 22/0 سٛاَ )ٞش .جٕالت صیش سا ٔطخع وٙیذ (ؽ) غّط ا( یظ) حیغح -7

      ؽ     ظ.  است ضذُ ٍالغ شاىیا ضوال دسی جاًطشلیآرستا استاى -

     ؽ     ظ. تاضذی ه آىی وَّستاً تیهَلؼ استاىي سٍدّا اىیعغ ػلت -

   ؽ     ظ. استی صٌؼتي ّا پساب ِیتخل استاى ستیص ظیهحی آلَدگ ػلل اصی ىی -

 ؽ     لی افمی است . ظًَع وَچ ػطایش استاى آرستایجاى ضش -

 ؽ     دس آرستایجاى سَهیي چْاسضٌثِ اسفٌذهاُ ّشسال سا تَپشاق چشضٌثِ سی)چْاسضٌثِ خان( هی ًاهٌذ. ظ   -
 ؽ     اص هٌاتغ هَسد استفادُ ػاضیك ّا ، داستاى ّاي حواسی وَساٍغلی ٍهٌظَهِ حیذس تاتایِ سالم ضْشیاس است. ظ   -

 ؽ     صتاى صًذُ دًیا تشجوِ ضذُ است . ظ 06تاوٌَى تِ  هٌظَهِ  حیذس تاتایِ سالم ضْشیاس -

 ؽ      اهشٍصُ گَیص هشدم آرستایجاى ، تشوی آرسي است . ظ -

               ؽ     ظضْش جلفا تِ ػٌَاى دسٍاصُ ي هطشق صهیي خَاًذُ هی ضَد .  -

 ( )دسن ٚ ف1ٟٓػٛأُ جزب ٌشدضٍش تٝ ٞش یه اص ٔٙاطك صیش دس استاٖ سا ٔطخع وٙیذ .  -8

 دسیاچِ ي اسٍهیِ  ..................................................................................... -

 ًَاحی وَّستاًی  ...................................................................................... -

 )دا٘ص (2/0ٔٛصٜ ٞای ضٟشٞای صیش سا روش وٙیذ .  تشیٗ ٔؼشٚف  -9

 (  (   د( هشاغِ )                    ج( تٌاب  )    (                    ب( سشاب )     (                   الف ( اّش )          

 )دسن ٚ فٟٓ(     2/0 ٔٛئش تٛدٜ است؟ داؽ لشٜی ضٕاِی ٞا دأٙٝ ذیضذ صیفشسا وذاْ ػأُ دس -11

 (تشویة)    2/0 چٝ پیطٟٙادی داسیذ )دٚ ٔٛسد( استاٖ دس صِضِٝخطش  اصی شیطٍیپی تشا -11

 )دسن ٚ فٟٓ(   2/0. چٝ ٔی دا٘یذ سا استاٖی ٞٛا ٚ آب تٙٛع ػّتٟٕٔتشیٗ  -12

 /    )دا٘ص(2( ٔٛسد 2.)ذیتثش ٘اْ سا استاٖی ٞٛا ٚ آب دس ٔٛثشی ٔحّ ػٛأُ ٗیتش ٟٔٓ -13

 )دسن ٚ فٟٓ(      0/ 2ٙذ؟ٙوی ٔ ٚاسدی طتشیت ةیآساص استاٖ  ی ٔٙاطم چٝ دس ٞا البیس -14

 )دسن ٚ فٟٓ(   2/0 ؟سا تٙٛیسیذ  استاٖی سٚدٞا اصی تشخی ضٛس ُیدالدٚ ٔٛسد اص  -15

 )دسن ٚ فٟٓ( 2/0 ؟سا تٙٛیسیذ دساستاٖی ٙیصٔ شیصی آتٟا سطح ذیضذ افت ػّت -16

 (تشویة/)2 ؟پیطٟٙاد وٙیذ دساستاٖ ٔشاتغ صیفشسا اصی شیجٌّٛی تشادٚ ساٜ  -17
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 (تحّیُ ٚ تجضیٝ)2/0 ؟سا تٙٛیسیذ ثاساٖاسسی جٍّٟٙای شیٌ ضىُ ٟٕٔتشیٗ ػّت -18

 )دسن ٚ فٟٓ  ( 2/0 ( ٔٛسد2) است؟ ضذٜ ضٟشی ٞٛای آِٛدٌ سثة چٍٛ٘ٝ ضیضٟشتثش شأٖٛیپ غیغٙا -19

 )دسن ٚ فٟٓ  (2/0.تٙٛیسیذ سا استاٖی ٞٛای آِٛدٌ واٞصی تشا ٔٛجٛدی ساٞىاسٞا اص ٔٛسد دٚ -21

 )دا٘ص(2/0 .تٙٛیسیذ سا استاٖ دسی آت ٔٙاتغی ٞا ٙذٜیآال ٗیتش ٟٔٓ -21

 (تشویة)2/0. وٙیذ ٔی پیطٟٙاد اسٚٔیٝ اچٝیدس جٌّٛیشی اص خطه ضذٖی تشا ٞایی حُ ساٜ چٝ -22

 )دسن ٚ فٟٓ  (2/0 تٙٛیسیذ؟ سا ٝیاسٚٔ اچٝیدس ضذٖ خطهی أذٞایاصپ ٔٛسد دٚ -23

 )واستشد(   .ضٟشستاٖ ٔحُ ص٘ذٌی ضٕا اص ٘ظش تمسیٕات سیاسی اص چٙذ تخص تطىیُ ضذٜ است -24

 ذٌی ضٕا اصچٙذ ضٟشستاٖ تطىیُ ضذٜ است.)تاسْ تا تٛجٝ تٝ جٛاب(   )واستشد(ضٟشستاٖ ٔحُ ص٘ -25

 ) دسن ٚ فٟٓ( 2/0استاٖ آرستایجاٖ ضشلی اص ٌزضتٝ دٚس جضء ٔشاوض ٟٔٓ وٛچ ٘طیٙی تٛدٜ است ،چشا ؟  -26

د اضاسٜ اصٟٔٓ تشیٗ ػٛأّی وٝ دس پشاوٙذٌی ٚ استمشا س سٚستاٞا دس استاٖ آرستایجاٖ ضشلی ٘مص داس٘ذ تٝ دٚ ٔٛس -27
 )دسن ٚفٟٓ(  2/0وٙیذ .

 )دا٘ص( 2/0اص ٔٙاطك ییاللی دس استاٖ تٝ دٚ ٔٛسد اضاسٜ وٙیذ . -28

 ) دسن ٚ فٟٓ ( 2/0دس ضىُ ٌیشی ٚ تٛسؼٝ ضٟش غٛفیاٖ وذاْ ػأُ ٔٛثش تٛدٜ است ؟    -29

 ) دسن ٚ فٟٓ (   2/0ضىُ ٚ چٟشٜ ضٟشٞای استاٖ تشٌشفتٝ اص چٝ ػٛأّی است ؟ دٚ ٔٛسد  -31

 ) واستشد (  2/0ٔطىالت ضٟشٞای تضسي استاٖ دٚ ٔٛسد تیاٖ وٙیذ . اص ٟٔٓ تشیٗ -31

 ) دا٘ص (  2/0تیطتشیٗ ٚ وٕتشیٗ جٕؼیت استاٖ سا تٝ تشتیة وذاْ ضٟشستاٖ ٞا دس خٛد جای دادٜ ا٘ذ ؟ -32

 ) دسن ٚفٟٓ ( 2/0ضىُ ٌیشی ٔشاوض جٕؼیتی ٚ سضذ تٛسؼٝ آٟ٘ا اص ٘ظش ا٘سا٘ی تٝ چٝ ضشایطی تستٍی   داسد؟ -33

 )دسن ٚ فٟٓ (   2/0ٞای ٌزضتٝ تاصی ٞای ٔحّی دسٔٙاطك ٔختّف آرستایجاٖ چٝ فٛایذی داضت دٚ ٔٛسد ؟ دس صٔاٖ -34

 )اسصضیاتی(2/0تٝ ٘ظشضٕا، چشا اص دیشتاص الالیی ٞا دسفشًٞٙ ػأیا٘ٝ ٔشدْ آرستایجاٖ جایٍاٜ ٟٕٔی داضتٝ است ؟  -35

 )دسن ٚ فٟٓ (  2/0ا تٙٛیسیذ.یه ٔٛسد اص دالیُ سٚاج ٚ تٛسؼٝ صتاٖ تشوی دس ٔٙطمٝ آرستایجاٖ س -36

 )دسن ٚ فٟٓ (    2/0سا تٙٛیسیذ. « حیذس تاتایٝ سالْ » یه ٔٛسد اص دالیُ ضاٞىاس تٛدٖ ٔٙظٛٔٝ  -37

 )دسن ٚ فٟٓ( 2/0اص ا٘ٛاع تاصی ٞا دس ٔحُ ص٘ذٌی خٛد تٝ دٚ ٔٛسد اضاسٜ وٙیذ. -38

 فٟٓ( )دسن 2/0ٚٚاٖ دس آرستایجاٖ تیاٍ٘ش چٝ چیضی است؟اوطف لثشٞا ٚتپٝ ٞای فش -39
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 )دا٘ص( 2/0؟دس آغاص ٞضاسٜ ی اَٚ ق.ْ .دسٜ ی آجی چای ٚتثشیض ٔتؼّك تٝ وذاْ لْٛ ٔتٕذٖ تٛد -41

 )دا٘ص( 2/0صٔاٖ چٝ وسی تثشیض پایتخت سیاسی دِٚت ٔغَٛ ضذ؟سد -41

 )دا٘ص( 2/0ٔسجذ وثٛد اص آثاس وذاْ دٚسٜ ٚوذاْ پادضاٜ است؟ -42

 ن ٚ فٟٓ()دس 2/0ٜ.ش ٔشدْ تثشیضچٝ تٛد؟ 1321تٟٕٗ  22إٞیت لیاْ  -43

 )دسن ٚ فٟٓ( 2/0اضاسٜ وٙیذ.دٚٔٛسدتٝ ٚجٝ تسٕیٝ ی آرستایجاٖ  اص -44

 )دسن ٚ فٟٓ(2/0آرستایجاٖ ٔٛسد تٛجٝ الٛاْ دأذاس، وٛچ سٚ تٛدٜ است؟ اچش -45

 )دسن ٚ فٟٓ(2/0چیست؟ تیاٍ٘شمالب تا تٝ أشٚص ٘ٔشدْ آرستایجاٖ تؼذ اص پیشٚصی ا تالش ا٘مالتی -46

 )دسن ٚ فٟٓ(2/0اٖ ٞطت ساَ دفاع ٔمذس چٝ تٛد؟٘مص ٟٔٓ ٔشدْ آرستایجاٖ دس جشی -47

 )دا٘ص( 2/0سشداساٖ تضسي  ٚضٟیذ ِطىش ػاضٛسا ی آرستایجاٖ سا ٘اْ تثشیذ.دٚ ٔٛسد اص  -48

 )دا٘ص( 2/0ٔٛسد ٘اْ تثشیذ.دٚ اص ٔطاٞیش آرستایجاٖ ضشلی  -49

 فٟٓ( )دسن ٚ 2/0.دٚٔٛسداستاٖ آرستایجاٖ ضشلی اص استاٖ ٞای ٔستؼذ ٌشدضٍشی وطٛسٔاٖ استچشا  -51

 )دسن ٚ فٟٓ(2/0.دٚ ٔٛسداِٚیٗ ٞا ضٟش تثشیض تٝ اص ػُّ ضٟشت ضٟش -51

 )دا٘ص(  2/0ٔٛسد ( دٚوذاْ ػٛأُ تاػث ضذٜ وٝ آرستایجاٖ ضشلی ػأُ پیٛ٘ذ د٘یای غشب  ٚ ضشق تاضذ ؟ )  -52

 2/0؟  تِٛیذات تاغی وطٛس سا داساست 8سطح تاؽ ٞای وطٛس ، ستثٝ  2چشا استاٖ آرستایجاٖ ضشلی تا داضتٗ ستثٝ  -53

  )تجضیٝ ٚ تحّیُ(                

 )دسن ٚ فٟٓ( 2/0ٔٛسد ( دٚچشا آرستایجاٖ ضشلی ٔٛلؼیت ٚیژٜ ای دس التػاد وطٛسٔاٖ داسد ؟ )  -54

 )تجضیٝ ٚ تحّیُ(؟  2/0دس التػاد وطٛس ٚ استاٖ داسد تخص ٔؼذٖ استاٖ چٝ إٞیت ٚیژٜ ای -55

اٖ ٔٛلؼیت غٙؼتی ٔٙاسثی تٝ ٚیژٜ دس غشب ٚ ضٕاَ غشب ٕ٘ٛ٘ٝ ٞایی اص غٙایغ استاٖ وٝ تاػث ضذٜ است ایٗ است -56
 )دا٘ص(سا ٘اْ تثشیذ .  ٔٛسد دٚوطٛس تیاتذ 

 )دسن ٚ فٟٓ(إٞیت ضٟشن ٞای غٙؼتی استاٖ دس چیست ؟  -57

تخص وطاٚسصی ساصٔاٖ یافتٝ ٚ یىپاسچٝ تٝ تٟثٛد چٝ ٔٛاسدی دس وطٛس ٔی تٛا٘ذ وٕه وٙذ ؟ )روش دٚ ٔٛسد وافی  -58
 ٓ () دسن ٚف2/0ٟاست ( 

استاٖ آرستایجاٖ ضشلی تٝ چٝ دِیُ دس ساَ ٞای اخیش ٔٛلؼیت ٔٙاسثی دس التػاد وطٛس تٝ ٚیژٜ دس ضٕاَ غشب ایشاٖ  -59
 ) دسن ٚفٟٓ ( 2/0داسد؟
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 ) دسن ٚ فٟٓ  2/0سا  تٙٛیسیذ .دٚ ٔٛسد آرستایجاٖ ضشلیاستاٖ  ٔحیط صیستچطٓ ا٘ذاص تیست ساِٝ  -61

 2/0چطٓ ا٘ذاص تیست ساِٝ دس ٘ظش ٌشفتٝ ضذٜ است سا تٙٛیسیذ؟ وٝ دسه ٔٛسد اص تش٘أٝ ٞای ٔٙاتغ طثیؼی ی -61

 )دا٘ص(            

اص تالش ٞای آٔٛصش ٚ پشٚسش استاٖ دس جٟت تٟثٛد ٚ تٛسؼٝ وٕی ٚ ویفی آٔٛصش ٚ پشٚسش دٚ ٔٛسد سا روش  -62
 ) دا٘ص ( 2/0وٙیذ.

 

 .یس ضَدوتاب جغشافیاي استاى آرستایجاى ضشلی تایذ ّوضهاى تا جغشافیاي ػوَهی تذس .1

 ًوشُ( هی تاضذ. 5ًوشُ( ٍ استاى ضٌاسی آرستایجاى ضشلی)15جغشافیاي ػوَهی) .2

 


