
 (1 تاریخ ایران و جهان)ـ  186سوال 

 2پاسخ: گزینه 

زیگورات چغازنبیل را نشان می دهد که به صورت پلیکانی ساخته شده است که این معبد در  44تصویر صفحه 

 دوره ایالم به تقلید از بناهای مذهبی میان رودان ساخته شده است.

 (1)تاریخ ایران و جهان  ـ187

 3پاسخ:گزینه 

زمامداری سلجوقیان به همت عمید الملک کندری، وزیر طغرل، فارسی زبان رسمی و اداری شد و در ابتدای 

 زیان فارسی بدون نفی زبان های دیگر در سرتاسر قلمرو پهناور سلجوقیان گسترش یافت.

 تشریح گزینه های دیگر:

 مربوط به دوران حاکمیت مغوالن و تیموریان است.«: 1»گزینه 

ن از قشرهای اجتماعی سده های نخست هجری نقش زیادی در حفظ و تداوم سنت ها،آداب دهقانا«: 2»گزینه 

 و رسوم و فرهنگ ایرانی داشتند.

 سامانیان زبان فارسی دری را به عنوان زبان علم و دین کردند.«: 4»گزینه 

 (60ـ صفحه 6درس  ،1ـ )تاریخ ایران و جهان 188

 4پاسخ: گزینه 

 پازیریک، در دوره هخامنشیان در ایران بافته شده است.بنا بر روایات مشهور فرش 

 (114، صفحه12، درس1ـ )تاریخ ایران و جهان  189

 1گزینه 
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در طول سال های درگیری امام با مخالفان و دشمنان عدالت، عده ای نفع خویش را در کناره گیری و انزواطلبی 

روه که در تاریخ به قاعدین )برجای نشستگان( دیدند و در جدال حق و باطل سکوت کردند. گوشه گیری این گ

 و اشرافیت مال اندوز را تقویت و جبهه حق را تضعیف کرد.معروف شدند، در واقع جبهه امتیازطلبان 

 (211و  210، صفحه22ـ درس  1ـ )تاریخ ایران و جهان  190

 2پاسخ: 

ای جدیدی برای جدال مسیحیان با نزدیک شدن به سال هزار میالدی )اواسط قرون وسطا( کم کم زمینه ه

 اروپایی با جهان اسالم به وجود آمد. این زمینه ها عبارت اند از:

پیشرفت مسیحیان در  -3افزایش جمعیت و بروز مشکالت اجتماعی  -2انتظار ظهور عیسی )ع(  -1

 نبرد مالزگرد -4اندلس

 ـ درس ، صفحه( 2ـ )تاریخ ایران و جهان 191

 4پاسخ: گزینه 

پاشا پس از جلب رضایت سلطان عثمانی برای تاسیس سلسله خدیوان، اصالحاتی در کشور انجام داد. محمد علی 

از جمله امور مالی کشور را تنظیم کرد، راه های ارتباطی را توسعه داد و گروهی از جوانان مصری را برای 

 فراگیری علوم جدید به اروپا فرستاد.

 تشریح گزینه های دیگر:

 علی پاشا مانع دست اندازی انگلیسی ها بر مصر شد. محمد«: 1»گزینه 

 با احداث کانال سوئز مخالفت کرد.«: 2»گزینه

 فرانسویان را از مصر بیرون راند.«: 3»گزینه

 (91، صفحه11، درس2ـ )تاریخ ایران و جهان  192

 2پاسخ گزینه 
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فرماندهان آلمانی و ژاپنی به عنوان جنایتکار در کنفرانس یالتا روس ها خواهان محاکمه و اعدام تمامی سران و 

 جنگی بودند که با مخالفت امریکا و انگلیس قرار گرفت.

 (13، درس 110، صفحه2ـ )تاریخ ایران و جهان  193

 3پاسخ گزینه 

 شیخ بهایی کتاب جامع عباسی در عصر صفوی را نگاشت.

 تشریح گزینه های دیگر:

 را در قالب تازه ای احیا کرد. میرداماد فلسفه ابن سینا«: 1»گزینه

 عالمه مجلسی مجموعه عظیم بحار االنوار را نگاشت.«: 2»گزینه

 مالصدرای شیرازی، فلسفه و حکمت را رونق بخشید. «:3»گزینه

 ، درس، صفحه(2ـ )تاریخ ایران و جهان 194

 4پاسخ: گزینه

امتیاز خرید و فروش توتون و تنباکوی ایران  در سفر سوم ناصرالدین شاه به اروپا، فردی انگلیسی به نام تالبوت،

را با دادن هدایای بسیار به شاه و همراهان اوبه دست آورد.ایت اهلل سید علی اکبر فال اسیری در شیراز، ایت اهلل 

 جواد اقا مجتهد در تبریزو میرزا حسن آشتیانی در تهران در مخالفت با واگذاری امتیاز قیام کردند.

 (232، صفحه25، درس2ن و جهان ـ )تاریخ ایرا195

کسانی مانند سرلشکر قرنی، آیت االه مطهری، دکتر مفتح، حاج مهدی عراقی، آیت اهلل قاضی ظباظبایی و حاج 

 تقی طرخانی توسط گروهک فرقان به شهادت رسیدند و آقای هاشمی رفسنجانی و ربانی شیرازی مجروح شدند.

 (19، صفحه2ـ )تاریخ شناسی، درس196

 4 پاسخ:
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بسیاری از محققان معتقدند که در اوایل حکومت داریوش یکم گاه شماری شمسی قمری بابلی منسوخ و گاه 

 شماری اوستایی به جای آن رایج شد.

 (46، صفحه4ـ )تاریخ شناسی ، درس197

 1پاسخ: گزینه

ق  1200در حدود  در هند باستان پس از آن که چندین قرن افسانه ها و اعتقادات مردم سینه به سینه نقل شد

 . م به صورت مکتوب درآمد که به آنها کتاب های ودا می گویند.

 (13، صفحه159ـ )تاریخ شناسی، درس198

 1پاسخ: گزینه 

در شیوه تاریخ نگاری سنتی، کار مورخ بیشتر ارائه اطالعات درباره فرمانروا، شرح جنگ ها و روابط سیاسی با 

 دیگر دولت ها بود.

 دیگر: تشریح گزینه های

تاریخ نویسان عهد تیموریان و ترکمانان ، تاریخ های عمومی و شرح حال فرمانروایان را مبنای کار «: 2»گزینه 

 خود قرار دادند و دسته ای دیگر به تاریخ شهر ها پرداختند. به عبارت دیگر تاریخ های محلی را نوشتند.

به نگریستن مورخ به گذشته به یاری تمامی مواردی در تاریخ نویسی جدید، مهم ترین اصل، همه جان«: 3»گزینه

 است که او را در کار بازسازی خردمندانه گذشته، یاری دهند.

 تاریخ نویسان دوران قاجار، به طور گسترده به زندگی مردم و تکاپوهای آنان توجه کردند.«: 4»گزینه 

 (85، صفحه7)تاریخ شناسی، درس -199

 3پاسخ: گزینه

هزار سال قبل باز می گردد. این آثار در دل  20ترین نقاشی های شناخته شده به حدود  زمان افرینش کهن

 تاریک ترین نقاط غار هایی در اسپانیا و فرانسه ترسیم شده اند.
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 (119، صفحه9)تاریخ شناسی، درس -200

 2پاسخ: گزینه 

هدف از اینگونه سفرها دست یابی سفرها انواع مختلفی دارند یکی از آنها سفر های علمی)دانش اندرزی( است و 

 بسیاری از طالبان علوم برای بهره گیری از دانش  عالمان دینی بود.

www.konkur.in

forum.konkur.in




