
داخل کشور 0011پاسخ تشریحی درس تاریخ کنکور   

6گزینه  -681سوال   

)پَنجه( به « اندرگاه»روزه تقسیم می شد. سپس پنج روز اضافی را به نام  03ماه خورشیدی  61در گاه شماری اوستایی، سال به 

.آخرِ ماه دوازدهم می افزودند  

(61، تاریخ شناسی، صفحة 6)تاریخ   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0گزینة  -681سوال   

هزار سال پیش، نخستین شهرها در فالت ایران به وجود آمد. شوش و چغامیش در خوزستان؛ شهداد و و جیرفت در  1در حدود 

 کرمان؛ شهر سوخته در سیستان و سیَلک در کاشان از جملة این شهرها بودند.

(11، ایران در عصر باستان، صفحة 6)تاریخ   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6گزینة  -688سوال   

ب روسیة به مناطق دوردستی در شمال دریای سیاه و جنوهخامنشی به منظور دفع حمالت قبایل صحراگرد سکایی، یکم داریوش 

 کنونی لشکرکشی کرد.

(81ن در عصر باستان، صفحة ، ایرا6)تاریخ   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1گزینه  -681سوال   

بادالت در دوران اشکانیان و به ویژه ساسانیان کاربرد پول به خصوص در شهرها گسترش یافت و سکه های نقره ای و مسی در م

 تجاری در منطقة وسیعی به جریان افتاد.

(610، ایران در عصر باستان، صفحة 6)تاریخ   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4گزینة  -613سوال   

جاده ای که در قرون جدید به عنوان جادة ابریشم شهرت یافته و چین را از طریق ایران به اروپا متصل می کرد، در دورة هان 

 گشایش یافت.

یان ل مهم رونق جریانِ داد و ستد به خصوص بازرگانی خارجی در دورة اشکانیان، برقراری روابط سیاسی و تجاری میکی از عوام

 ایران و چین، و در پی آن گشایش جادة معروف ابریشم بود.

( 661و  48، ترکیبی، صفحه های 6)تاریخ   
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6گزینة  -616سوال   

ودیان انجام یکی از اقداماتی بود که به فرمان الهی و در پی بهانه جویی یه تغییر قبلة مسلمانان از بیت المقدس به سوی مکه،

 گرفت.

(08، ظهور اسالم حرکتی تازه در تاریخ بشر، صفحة 1)تاریخ   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1گزینة  -611سوال   

عاص را که نسبت به خلفای پیش از خود در پیش گرفت. او حَکَم بن ابی ال عثمان بن عفّان به عنوان خلیفة سوم روش متفاوتی

 پیامبر به طائف تبعید کرده بود، به مدینه بازگرداند.

(41، ظهور اسالم حرکتی تازه در تاریخ بشر، صفحة 1)تاریخ   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4گزینة  -610سوال   

هجری، ریشه در خاندان  4و  0سلسله های طاهریان و سامانیان، به عنوان سلسله های حکومتی ایران بعد از اسالم در قرن های 

 های کهن دهقانیِ منطقة خراسان و ماوراء النهر داشتند.

(13، ایران از ورود اسالم تا پایان صفویه، صفحة 1)تاریخ   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

4گزینة  -614سوال   

ت.ایلخانان مغول از مشوقان پدید آوردن شاهنامه های مصور به شمار می روند. نمونة باقی ماندة آن، شاهنامة مشهور به دموت اس  

(618، ایران از ورود اسالم تا پایان صفویه، صفحة 1)تاریخ   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

4گزینة  -611سوال   

از آثار  مسجد شیخ لطف اهلل به لحاظ وسعت و ابعاد، کوچک تر از مسجد جامع عباسی است، اما از نظر فن معماری و زیباشناسی

 بی نظیر معماری ایران به شمار می رود. از ویژگی های شاخص هر دو مسجد، کاشی کاری هنرمندانه ای است که تحسین و

 شگفتی هر بیننده ای را برمی انگیزد.

(610، ایران از ورود اسالم تا پایان صفویه، صفحة 1)تاریخ   
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4گزینة  -611سوال   

ده و دارالفنون یکی از مدارسی بود که با هدف آموزش علوم مختلف و فنون جدید به دانشجویان ایرانی، در داخل کشور و با ای

ه خارج کند تا از یر قصد داشت تا آموزش دانشجو در داخل کشور را جایگزین فرستادن آنها بپیگیری امیرکبیر، تأسیس شد. امیرکب

 این طریق، بتواند بر محتوا و اساتید و روش های تدریس، نظارت بیشتری داشته باشد.

نگی و تقویت توان جیکی دیگر از مقاصد امیرکبیر از تأسیس مدرسة دارالفنون، آموختن دانش نظامی جدید و اشاعة آن و نیز 

 دفاعی کشور بود.

(14و  43، تاریخ ایران در قرون جدید و معاصر، صفحه های 0)تاریخ   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0گزینة  -611سوال   

فته خصوص بعد از ماجرای مشروطه باال راین نکته را به انگلیسی ها یادآور شد که آگاهی مردم به  6161بی نتیجه ماندن قرارداد 

تند تا شخص و نمی تواند مانند هندوستان، ایران را به خاک بریتانیا اضافه کند. در نتیجه مأموران انگلستان در ایران تصمیم گرف

ه کنند.مورد اعتماد خود را به حکومت رسانند تا از طریق او بتوانند به صورت غیرمستقیم اهداف خود را در ایران پیاد  

(11، تاریخ ایران در قرون جدید و معاصر، صفحة 0)تاریخ   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0گزینة  -618سوال   

معیت مهم ترین مانع بر سر راه ملی شدن صنعت نفت، پس از اعدام انقالبی رزم آرا به دست خلیل طهماسبی یکی از اعضای ج

اسالم برداشته شد. فداییان  

(613، تاریخ ایران در قرون جدید و معاصر، صفحة 0)تاریخ   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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4گزینة  -611سوال   

می  ید کهدرگذشت حاج آقا مصطفی، فرزند ارشد امام خمینی، چنان تالطم و موجی به وجود آورد و جان تازه ای به مبارزات بخش

خواند.« از الطاف خفیه الهی برای انقالب اسالمی»توان فهمید چرا حضرت امام )ره(، رحلت او را   

(604، انقالب اسالمی، صفحة 0)تاریخ   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1گزینة  -133سوال   

سپهبد ولی  تروریستی فرقان برخی از شخصیت های برجستة انقالبی مانند مدت کوتاهی پس از پیروزی انقالب اسالمی، گروهک

نی، دکتر اهلل قرنی، رئیس ستاد مشترک ارتش، آیت اهلل استاد مطهری عضو سرشناس شورای انقالب و از یاران نزدیک امام خمی

سالم شهادت رساند و به جان حجت اال مفتح، حاج مهدی عراقی و آیت اهلل قاضی طباطبایی را که از مبارزان سرشناس بودند، به

 اکبر هاشمی رفسنجانی و آیت اهلل ربانی شیرازی نیز، که از شخصیت های مبارز به شمار می رفتند، سوء قصد کرد.

(641، انقالب اسالمی، صفحة 0)تاریخ   

 

مسئول درس تاریخ –میالد هوشیار   
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