
 

 

 

دفترچه مشاره 2
آزمـون اختصـاصی

165 دقيقه180

گروه آزمايشی علوم انسانی
آزمون اختصاصی )سراسری انسانی 1400 داخل کشورـ سازگارشده با نظام جديد(

تعداد مواد امتحانیردیف
سؤال

از 
شماره 

تا 
شماره 

مدت 
پاسخگویی

25 دقیقه20101120ریاضی1

10 دقیقه15121135اقتصاد2

زبان و ادبّیات3
30 دقیقه30136165فارسی

20 دقیقه20166185زبان عربی4

تعداد مواد امتحانیردیف
سؤال

از 
شماره 

تا 
شماره 

مدت 
پاسخگویی

15186200تاریخ5
25 دقیقه

15201215جغرافیا6

15 دقیقه20216235علوم اجتماعی7

25 دقیقه25236260فلسفه و منطق8

15 دقیقه20261280روان شناسی9
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Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

http://www.foxitsoftware.com/shopping


 

 

 

1 صفحهآزمون اختصاصی

درگاه شماری اوستایی دورءه ساسانی، اصطالح »اندرگاه« به کدام گزینه اشاره داشت؟0 186
1( پنج روزی که به آخر ماه دوازدهم افزوده می شد. 

2( ماه سیزدهم که هر سه سال یک بار به سال افزوده می شد. 
3( ماه سیزدهم که هر 120 سال یک بار به پایان سال اضافه می شد. 

4( روزی که هر چهار سال یک بار به هنگام کبیسه کردن به سال افزوده می شود. 
نخستین شهرهای فالت ایران که در حدود پنج هزار سال پیش ساخته شدند، به ترتیب، چغامیش، شهداد، سیلک در کدام مناطق امروزی 0 187

قرار دارند؟
4( خوزستان، خراسان، سیستان 3( خوزستان، کرمان، کاشان  2( کرمان، کاشان، خوزستان  1( سیستان، کرمان، کاشان 

چرا داریوش یکم هخامنشی به نواحی دوردست در شمال دریای سیاه و جنوب روسیءه کنونی لشکرکشی کرد؟0 188
1( دفع حمالت قبایل صحراگرد سکایی

2( ایجاد امنیت و آرامش در راه های تجاری
3( سرکوب گوماته مغ که یکی از مدعیان اصلی سلطنت بود. 

4( فرونشاندن شورش دولت شهرهایی که توسط یونانی ها تحریک شده بودند. 
در دورءه کدام سلسله  های باستانی در ایران سکه  های نقره ای و مسی در مبادالت تجاری در منطقءه وسیعی رایج بود؟0 189

4( هخامنشیان و اشکانیان 3( هخامنشیان و سلوکیان  2( اشکانیان و ساسانیان  1( سلوکیان و ساسانیان 
گشایش جادءه موسوم به ابریشم، هم زمان با حکومت کدام سلسله ها در چین و ایران بود؟0 190

4( هان ـ اشکانی 3( هان ـ ساسانی  2( چه این ـ اشکانی  1( چه این ـ ساسانی 
دلیل تغییر قبلءه مسلمانان از بیت المقدس به مکه به فرمان الهی چه بود؟0 191

2( کارشکنی رؤسای سه قبیلءه بزرگ یهود 1( بهانه جویی های یهودیان در مدینه  
4( احترام به سنت ابراهیمی حج و درخواست گروه حنفا 3( پاسخ به بهانه جویی گروه های مسیحی ساکن یثرب 

کدام گزینه، دربارءه َحکَم بن ابی العاص درست است؟0 192
1( پیامبر )ص( وی را به طائف تبعید کرد و خلیفءه دوم وی را به مدینه بازگرداند. 
2( پیامبر )ص( وی را به طائف تبعید کرد و خلیفءه سوم وی را به مدینه بازگرداند. 

3( در دورءه پیامبر )ص( به یمن تبعید شد و در زمان خالفت عمر به مدینه بازگشت.
4( در دورءه پیامبر )ص( به یمن تبعید شد و در زمان خالفت عثمان به مدینه بازگشت. 

کدام یک از سلسله های حکومتی ایران بعد از اسالم در قرن های 3 و 4 هجری، خاستگاه و منشأ دهقانی داشتند؟0 193
4( طاهریان ـ سامانیان 3( صفاریان ـ آل بویه  2( سامانیان ـ آل بویه  1( طاهریان ـ صفاریان 

شاهنامءه مصّور مشهور به دموت، از دورءه کدام سلسله در ایران به یادگار مانده است؟0 194
4( ایلخانان 3( تیموریان  2( صفویان  1( زندیان  

ویژگی  های شاخص دو مسجد شیخ لطف اهلل و مسجد جامع عباسی )مسجد امام( کدام است؟0 195
1( شکوه و عظمت و کاربردهای متنوع آن ها

2( هماهنگی رنگ ها و طراحی بی نظیر آن دو مسجد
3( عظمت بنای این دو مسجد اعجاب آور و تحسین برانگیز است. 

4( کاشی کاری هنرمندانه که تحسین و شگفتی هر بیننده ای را برمی انگیزد. 
کدام موارد از اهداف امیرکبیر در تأسیس مدرسه دارالفنون است؟0 196

الف( انتشار و ترویج افکار نو به ویژه تفکر مشروطه خواهی و ضد استبدادی
ب( فراهم آوردن شرایط برای سوادآموزی به فرزندان تمام قشرهای مختلف جامعه

ج( آموزش دانش نظامی جدید و اشاعءه آن و تقویت توان جنگی و دفاعی کشور
د( آموزش علوم جدید به دانشجویان ایرانی در داخل کشور و نظارت بر محتوا، اساتید و روش های تدریس

4( ج ـ د 3( ب ـ ج  2( الف ـ ج  1( الف ـ ب 
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2 صفحهآزمون اختصاصی

کدام گزینه، از نتایج قرارداد 1919 که در دورءه نخست وزیری وثوق الدوله با انگلستان منعقد شد، می باشد؟0 197
1( انگلستان با کمک سید ضیاءالدین طباطبایی، از وابستگان خود، رضاخان را به نخست وزیری رساند. 

2( انگلیسی ها هم صدا با رضاخان خواستار برقراری نظام جمهوری به جای حکومت سلطنتی شدند. 
3( انگلستان برای رسیدن به اهدافش درصدد تغییر حکومت در ایران برآمد. 

4( انگلیسی ها با آماده شدن اذهان مردم به سود رضاخان، وی را به سلطنت نشاندند. 
مهم ترین مانع در راه تصویب طرح ملی شدن صنعت نفت ایران کدام بود و این مانع چگونه برداشته شد؟0 198

1( اتخاذ سیاست موازنءه مثبت در مجلس شورای ملی ـ پیشنهاد طرح سیاست موازنءه منفی توسط دکتر مصدق
2( انعقاد قرارداد الحاقی معروف به قرارداد گس ـ گلشائیان ـ نطق طوالنی حسین مکی در مجلس پانزدهم

3( مخالفت شدید سپهبد حاجعلی رزم آرا با این طرح ـ اعدام انقالبی رزم آرا توسط خلیل طهماسبی
4( روی کار آمدن احمد قوام السلطنه ـ قیام مردمی 30 تیر 1331 به رهبری آیت اهلل کاشانی

حضرت امام خمینی )ره( کدام رویداد را »از الطاف خفیءه الهی برای انقالب اسالمی« خوانده اند؟0 199
1( تظاهرات میلیونی مردم تهران در تاسوعا و عاشورای سال 1357 ش. در دورءه نخست وزیری ازهاری

2( قیام خونین مردم تهران در روز جمعه 17 شهریور 1357 در میدان شهدا )ژالءه سابق(
لَم در ماجرای تصویب نامءه انجمن های ایالتی و والیتی 3( عقب نشینی خفت بار دولت َع

4( رحلت فرزند ارشدشان »حاج آقا مصطفی خمینی« در سال 1356 ش.
کدام گزینه، دربارءه اقدامات اعضای گروهک تروریستی فرقان درست نیست؟0 200

1( شخصیت های برجستءه انقالبی و مبارزان سرشناس را هدف قرار می دادند. 
2( تمرکز فعالیت های تروریستی آن ها بر مسئوالن نظام جمهوری اسالمی و مردم عادی بود. 
3( سپهبد ولی اهلل قرنی، حاج مهدی عراقی و آیت اهلل قاضی طباطبایی را به شهادت رساندند. 

4( نتیجءه کار آن ها شهادت برخی شخصیت  های برجستءه انقالبی و مبارزان سرشناس و چند سوء قصد نافرجام بود.
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که 0 186 اوستایی  گاه شماری  ساسانیان،  دورءه  در   
گاه شماری دینی زرتشتیان محسوب می شد، در ایران رایج گردید. در این 
گاه شماری، سال به 12 ماه خورشیدی 30 روزه تقسیم می شد، سپس 
پنج روز اضافی را به نام اندرگاه )پنجه( به آخر ماه دوازدهم می افزودند. 

چغامیش: خوزستان، شهداد: کرمان، سیلک: کاشان0 187  

قبایل 0 188 حمالت  دفع  منظور  به  یکم  داریوش   
و  سیاه  دریای  شمال  در  دوردستی  مناطق  به  سکایی،  صحراگرد 

جنوب روسیءه کنونی لشکرکشی کرد.

کاربرد 0 189 ساسانیان  به ویژه  و  اشکانیان  دوران  در   
پول به خصوص در شهرها گسترش یافت و سکه های نقره ای و مسی 

در مبادالت تجاری در منطقءه وسیعی به جریان افتاد.

جاده ای که در قرون جدید به عنوان جادءه ابریشم 0 190  
شهرت یافته و چین را از طریق ایران به اروپا متصل می کرد، در دورءه 
هان گشایش یافت. یکی از عوامل مهم رونق در دورءه اشکانی، برقراری 
روابط سیاسی و تجاری میان ایران و چین و در پی آن گشایش جادءه 

معروف ابریشم بود.

تغییر قبلءه مسلمانان از بیت المقدس به سوی مکه 0 191  
به فرمان الهی و در پی بهانه جویی یهودیان انجام گرفت.

خلیفءه سوم )عثمان( حََکم بن ابی العاص را که 0 192  
پیامبر به طائف تبعید کرده بود، به مدینه بازگرداند.

در 0 193 ریشه  سامانیان،  و  طاهریان  سلسله های   
خاندان های کهن دهقانِی منطقءه خراسان و ماوراءالنهر داشتند.

ایلخانان مغول از مشوقان پدیدآوردن شاهنامه های 0 194  
مصّور به شمار می روند. نمونءه باقی ماندءه آن، شاهنامءه مشهور به دموت 

است.

از ویژگی های شاخص هر دو مسجد، کاشی کاری 0 195  
هنرمندانه ای است که تحسین و شگفتی هر بیننده ای را برمی انگیزد.

دارالفنون یکی از مدارسی بود که با هدف آموزش 0 196  
علوم مختلف و فنون جدید به دانشجویان ایرانی، در داخل کشور و با ایده 
و پیگیری امیرکبیر، تأسیس شد. امیرکبیر قصد داشت تا آموزش دانشجو 
در داخل کشور را جایگزین فرستادن آن ها به خارج کند تا از این طریق، 
داشته  بیشتری  نظارت  تدریس،  و روش های  اساتید  و  بر محتوا  بتواند 
باشد. یکی دیگر از مقاصد او آموختن دانش نظامی جدید و اشاعءه آن و 

نیز تقویت توان جنگی و دفاعی کشور بود. 

به 0 197 را  نکته  این   1919 قرارداد  بی نتیجه ماندن   
ماجرای  از  بعد  به خصوص  مردم  آگاهی  که  شد  یادآور  انگلیسی ها 
مشروطه باال رفته و نمی تواند مانند هندوستان، ایران را به خاک بریتانیا 
تا  گرفتند  تصمیم  ایران  در  انگلستان  مأموران  نتیجه  در  کند.  اضافه 
شخص مورد اعتماد خود را به حکومت برسانند تا از  طریق او بتوانند 

به صورت غیرمستقیم اهداف خود را در ایران پیاده کنند.

خلیل 0 198 دست  به  رزم آرا  انقالبی  اعدام  از  پس   
اسفند   16 در  اسالم(  فداییان  جمعیت  اعضای  از  )یکی  طهماسبی 
1329 مهم ترین مانع بر سر راه ملی شدن صنعت نفت برداشته شد. 

امام خمینی درگذشت فرزند ارشد خود )حاج آقا 0 199  
مصطفی خمینی( را از الطاف خفیءه الهی برای انقالب اسالمی خواند.

سازمان0 200 فرقان،  گروه  اعضای  دستگیری  از  پس   
مجاهدینخلق)منافقین( ترور را آغاز کردند و عدءه زیادی از مسئوالن 
و شمار کثیری از مردمعادی را در کوچه و بازار به شهادت رساندند.
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1 صفحهآزمون اختصاصی

کدام گزینه، توصیف درستی از وقایع نگاری ها پیش از ظهور تاریخ نگاری نوین به دست داده است؟0 186
1(	به	بیان	حوادث	سیاسی	و	نظامی	و	شرح	حال	فرمانروایان	و	وجوه	گوناگون	حیات	جامعه	توجه	می	شد.	

2(	تمام	آثار	نتیجءه	سفرها	و	مشاهدات	و	شنیده	های	مستقیم	و	بالواسطءه	وقایع	نویسان	است.	
3(	برای	ثبت	و	نوشتن	وقایع	تاریخی	از	اسناد	دولتی	و	یافته		های	سایر	علوم	استفاده	می	شد.	

4(	در	ثبت	و	نگارش	برخی	رویدادها،	از	اسناد	و	مدارک	دولتی	استفاده	می	شد.	
فلسفءه یونان بر کدام فیلسوف و دانشمند ایرانی تأثیر زیادی گذاشته است؟0 187

4(	ابن	مسکویه	رازی 3(	امام	فخر	رازی	 2(	امام	محمد	غزالی	 1(	ابن	سینا	
کدام گزینه، دربارءه »تاریخ طبری و بخش تاریخ ایران باستان آن« درست است؟0 188

1(	یک	تاریخ	عمومی	است	و	طبری	برای	نگارش	این	بخش،	از	ترجمءه	عربی	خدای	نامه	ها	استفاده	کرده	است.	
2(	یک	تاریخ	روایی	است	و	مؤلف	برای	نگارش	بخش	مذکور،	از	متن	پهلوی	خدای	نامه	های	دورءه	ساسانی	بهره	برده	است.	

3(	یک	تاریخ	عمومی	است	و	طبری	از	متن	پهلوی	خدای	نامه	های	دورءه	ساسانی	برای	نگارش	بخش	مذکور	بهره	برده	است.	
4(	یک	تاریخ	روایی	است	و	مؤلف،	از	شاهنامه	و	ترجمءه	عربی	دینوری	از	خدای	نامه	ها	برای	نگارش	این	بخش	مذکور	بهره	برده	است.	

در دورءه اشکانی از نیروی کار اسیران جنگی در کدام زمینه ها استفاده می شد؟0 189
1(	فعالیت	های	عمرانی،	تولیدات	کارگاهی،	راه	سازی،	گله	داری	و	خدمات	خانگی

2(	فعالیت	های	کشاورزی،	ساختمان	سازی،	معادن	شاهی	و	خدمات	خانگی
3(	معادن	شاهی،	فعالیت	های	کشاورزی	و	دامداری،	انجام	خدمات	عمومی	و	عام	المنفعه

4(	انجام	خدمات	عمومی	و	عام	المنفعه،	راه	سازی،	تولیدات	کارگاهی،	کار	در	معادن	شاهی
کدام گزینه، دربارءه باورها و آموزه های زرتشت درست است؟0 190

2(	پارسایی	و	استقالل	را	دو	ویژگی	زن	خوب	می	شمرد.	 1(	پرداختن	به	کشاورزی	و	قربانی	کردن	گاو	را	نهی	می	کرد.		
4(	مردم	را	به	کشت	و	کار	تشویق	می	کرد. 3(	مشوق	زندگی	کوچ	نشینی	و	اقتصاد	شبانی	بود.	

کدام گزینه، کمک زیادی به شناخت فرهنگ، آداب و رسوم و سنت ها، در دوره های مختلف تاریخی می کند؟0 191
4(	تابلوهای	نقاشی 3(	اساطیر	اقوام	 2(	بناهای	تاریخی	 1(	شهرهای	تاریخی	

کدام خلیفءه اموی، نیروی دریایی را توسعه داد و هدف وی از این اقدام چه بود؟0 192
1(	معاویه	ـ	تسلط	بر	دریاهای	سرخ	و	مدیترانه	و	حفاظت	از	بازرگانی	دریایی	جهان	اسالم
2(	معاویه	ـ	فتح	جزایر	دریای	مدیترانه	و	پایان	دادن	به	حاکمیت	مطلق	رومیان	بر	آن	دریا

3(	عبدالملک	بن	مروان	ـ	فتح	جزایر	دریای	مدیترانه	و	پایان	دادن	به	حاکمیت	مطلق	رومیان	بر	آن	دریا
4(	عبدالملک	بن	مروان	ـ	تسلط	بر	دریاهای	سرخ	و	مدیترانه	و	حفاظت	از	بازرگانی	دریایی	جهان	اسالم

مأمون خلیفءه عباسی پس از سه سال خالفت با تغییر شرایط سیاسی، به کدام اقدام دست زد؟0 193
2(	مشارکت	ایرانیان	در	ادارءه	امور	را	به	حداقل	رساند.	 1(	پایتخت	خود	را	از	مرو	به	بغداد	منتقل	کرد.		

4(	برای	مهار	قیام	علویان،	امام	رضا	)ع(	را	از	مدینه	به	مرو	منتقل	نمود. 3(	بیت	الحکمه	را	برای	ترجمه	و	تألیف	کتاب	تأسیس	نمود.	
کدام گزینه، از دالیل ضعف و زوال حکومت سلجوقیان پس از مرگ ملکشاه و خواجه نظام الملک توسی نیست؟0 194

1(	هجوم	اقوام	مهاجم	و	از	دست	رفتن	ماوراءالنهر
2(	قدرت	یابی	اتابکان	در	نواحی	زیر	سلطءه	سلجوقیان

3(	مبارزات	اسماعیلیان	و	رقابت	و	کشمکش	بر	سر	قدرت
4(	مهاجرت	قبایل	ترک	به	آسیای	صغیر	و	تغییر	وضعیت	سیاسی	این	ناحیه

در کدام گزینه، عوامل مؤثر بر رشد اندیشءه ملی گرایی )ناسیونالیسم( در اروپا در عصر جدید و دورءه معاصر به درستی بیان شده است؟0 195
2(	آغاز	و	گسترش	رقابت		های	استعماری،	انقالب	کبیر	فرانسه 1(	نهضت	پروتستان،	انقالب	کبیر	فرانسه	

4(	اکتشافات	جغرافیایی،	گسترش	استعمار	و	ظهور	انقالب	صنعتی 3(	نهضت	پروتستان،	تشدید	رقابت	های	استعماری	در	قرن	19 
برای نخستین بار مدرسءه دوشیزگان برای تحصیل دختران به وسیلءه بی بی خانم استرآبادی در کدام شهر تأسیس گردید؟0 196

4(	شیراز 3(	تهران	 2(	تبریز	 1(	رشت	
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2 صفحهآزمون اختصاصی

کدام گزینه، از نتایج عمدءه مهار کردن نیروهای رزمی عشایر و اسکان اجباری آنان به وسیلءه رضاشاه است؟0 197
2(	کسب	رضایت	طبقات	مختلف	مردم	به	ویژه	شهرنشینان 1(	مجبور	شدن	عشایر	به	فروش	زمین	های	خود	به	دولت	

4(	کاهش	رونق	دامداری	و	نیازمند	شدن	کشور	از	نظر	دامی	به	بیگانگان 3(	برانگیخته	شدن	خشم	عمومی	در	سطوح	مختلف	از	اقدامات	شاه	
اخراج کدام کشور از جامعءه ملل، موجب بی اعتباری این نهاد بین المللی گردید؟0 198

4(	ایتالیا 3(	آلمان	 2(	شوروی	 1(	ترکیه	
کدام پادشاه قاجار امتیاز کشف و استخراج نفت و گاز را به مدت 60 سال به یک سرمایه دار خارجی واگذار کرد؟0 199

4(	ناصرالدین	شاه 3(	مظفرالدین	شاه	 2(	محمدعلی	شاه	 1(	احمدشاه	
کدام یک از رویدادهای زیر مربوط به دورءه ریاست جمهوری ابوالحسن بنی صدر است؟0 200

1(	برگزاری	همه	پرسی	قانون	اساسی	جمهوری	اسالمی	ایران	و	تأیید	آن	توسط	اکثریت	مردم
2(	آغاز	جنگ	تحمیلی	رژیم	بعثی	عراق	علیه	ایران	و	اشغال	خرمشهر	توسط	ارتش	عراق

3(	برگزاری	انتخابات	اولین	دورءه	مجلس	خبرگان	رهبری	و	تشکیل	مجلس	خبرگان
4(	بازگشایی	دانشگاه	ها	که	پس	از	پیروزی	انقالب	اسالمی	تعطیل	شده	بودند.	
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پیش	از	ظهور	تاریخ	نگاری	مدرن،	مورخان	اغلب	0 186 	
به	 چندانی	 توجه	 و	 می	پرداختند	 وقایع	 نگارش	 و	 ثبت	 تنظیم،	 به	
بررسی	علل،	آثار	و	نتایج	رویدادهای	تاریخی	نداشتند.	عالوه	بر	آن،	
عمدءه	تمرکز	این	مورخان	بر	بیان	حوادث	سیاسی	و	نظامی	و	شرح	
حال	فرمانروایان	بود	و	به	مسائل	و	موضوع	های	اجتماعی،	اقتصادی	
و	فرهنگی	اهمیتی	نمی	دادند.	برخی	از	وقایع	نویسان	به	عنوان	منشی	
در	خدمت	شاهان	و	حاکمان	بودند	و	آنان	را	در	مسافرت	ها	و	جنگ	ها	
همراهی	می	کردند.	عالوه	بر	این،	بعضی	از	مورخان	درباری	به	اسناد	
و	مدارک	دولتی	دسترسی	داشتند	و	می	توانستند	از	آن	ها	برای	ثبت	

و	نگارش	رویدادها	استفاده	کنند.	

فلسفءه	یونان،	تأثیر	زیادی	بر	فیلسوفان	مسلمان	0 187 	
به	ویژه	فیلسوفان	ایرانی	مانند	فارابی	و	ابن	سینا	گذاشته	است.

در	قرون	نخستین	هجری	مورخان	مسلمان	ایران	0 188 	
مانند	طبری،	دینوری	و	...	با	استفاده	از	ترجمه	ای	که	از	خدای	نامه	ها	
از	 کردند.	 باستان	 ایران	 تاریخ	 نگارش	 به	 اقدام	 بود،	 شده	 عربی	 به	
مهم	ترین	و	مشهورترین	تاریخ	های	عمومی	می	توان	به	تاریخ	طبری	

تألیف	محمد	بن	جریر	طبری	اشاره	کرد.

فعالیت	های	0 189 در	 اشکانی	 در	دورءه	 اسیران	جنگی	 	
کار	 به	 و	خدمات	خانگی	 معادن	شاهی	 کشاورزی،	ساختمان	سازی،	

گرفته	می	شدند.	

آموزه	های	زرتشت	با	تشویق	مردم	به	کشت	و	کار،	0 190 	
به	زندگی	 از	زندگی	شبانی	 آریاییان	 انتقال	تدریجی	 بر	 تأثیر	بسزایی	

مبتنی	بر	کشاورزی	داشت.

در	0 191 اقوام	 اساطیر	 و	 افسانه	ها	 روشمند	 مطالعءه	 	
ادبیات	 مختلف	 انواع	 شفاهی،	 خاطرات	 تاریخی،	 مختلف	 دوره	های	
تخیلی،	 و	 اخالقی	 قهرمانی،	 تاریخی،	 داستان	های	 از	 اعم	 عامیانه،	
دوبیتی،	 نظیر	 شعر،	 انواع	 و	 لطیفه	ها	 متل	ها،	 متفاوت	 گونه	های	
و	 آداب	 فرهنگ،	 شناخت	 به	 زیادی	 کمک	 و	الالیی،	 ترانه	 تصنیف،	

رسوم	و	سنت	های	مختلف	اجتماعی	در	دوره	های	مختلف	می	کند.

یکی	از	اقدام	های	برجستءه	امویان،	توسعءه	نیروی	0 192 	
دریایی	و	گسترش	فتوحات	در	دریا	بود.	معاویه	این	اقدام	را	به	منظور	
فتح	جزایر	دریای	مدیترانه	و	پایان	دادن	به	حاکمیت	مطلق	رومیان	بر	

آن	دریا	انجام	داد.

مأمون	پس	از	سه	سال،	با	تغییر	شرایط	سیاسی،	0 193 	
تصمیم	گرفت	پایتخت	خود	را	از	مرو	به	بغداد	منتقل	کند.

و	0 194 وزیر	 مرگ	 دنبال	 به	 سلجوقیان،	 حکومت	 	
اثر	 در	 ملکشاه،	 و	 نظام	الملک	 خواجه	 یعنی	 خود،	 قدرتمند	 پادشاه	
اختالفات	فراوان	بر	سر	قدرت	و	جانشینی،	دچار	ضعف	شد.	هم	چنین	
اقوام	مهاجمی	همچون	قراختائیان	و	ُغزها	منجر	به	از	دست	 هجوم	
به	 فراوان	 خسارت	های	 و	 آسیب	ها	 واردآمدن	 و	 ماوراءالنهر	 رفتن	
شهرها	و	روستاهای	خراسان	و	دیگر	مناطق	ایران	شد.	به	دنبال	این	
شد	 تقسیم	 مختلف	 امیران	 بین	 ایران	 در	 سلجوقی	 قلمرو	 حوادث،	
از	 بیش	 را	 سلجوقی	 حکومت	 قدرت،	 سر	 بر	 کشمکش	 و	 رقابت	 و	
سلطان	 آخرین	 بر	 خوارزمشاه	 تَکش	 پیروزی	 با	 کرد.	 تضعیف	 پیش	
سلجوقی،	حکومت	سلجوقیان	منقرض	شد	و	خوارزمشاهیان	قدرت	را	
به	دست	گرفتند.	عالوه	بر	عوامل	فوق،	مبارزات	اسماعیلیان	در	ایران	
و	قدرت	گرفتن	اتابکان	در	نواحی	زیر	سلطءه	سلجوقیان	نیز	در	ضعف	و	

زوال	این	حکومت	مؤثر	بودند.

غزها	دسته	ای	از	طوایف	ترک	بودند	که	در	زمان	سلطان	سنجر	قوت	
گرفتند	و	با	شکست	سنجر	و	اسارت	او،	خراسان	را	برای	مدتی	تصرف	

و	غارت	کردند.

نهضت	پروتستان	به	تقویت	پادشاهان	و	دولت	های	0 195 	
ملی	و	رشد	اندیشءه	ملی	گرایی	در	اروپا	کمک	فراوانی	کرد	)عصر	جدید(.	
عمدءه	تحوالت	تاریخ	جهان،	به	ویژه	اروپا،	در	قرن	19	م.	متأثر	از	تأثیرات	
این	 مهم	ترین	 بود.	 صنعتی	 انقالب	 و	 فرانسه	 کبیر	 انقالب	 پیامدهای	 و	
تحوالت	عبارت	اند	از:	تداوم	و	گسترش	رقابت	های	استعماری،	رشد	اندیشءه	

ملی	گرایی	)ناسیونالیسم(	و	ظهور	قدرت	های	جدید	)دورءه	معاصر(.

به	0 196 را	 دوشیزگان	 مدرسءه	 استرآبادی	 بی	بی	خانم	 	
منظور	تحصیل	دختران	در	تهران	تأسیس	کرد.

رضاشاه	با	هدف	مهارکردن	نیروی	رزمی	عشایر،	0 197 	
اقدام	به	اسکان	اجباری	عشایر	نمود.	این	اقدام	ضمن	ایجاد	نارضایتی	
و	خشم	در	بین	عشایر،	از	رونق	دامداری	کشور	کاست	و	باعث	شد	که	

کشور	ما	از	نظر	دامی	به	بیگانه	نیازمند	شود.

اخراج	شوروی	از	جامعءه	ملل،	موجب	بی	اعتباری	0 198 	
بیشتر	این	نهاد	بین	المللی	شد.

در	زمان	مظفرالدین	شاه،	امتیاز	کشف	و	استخراج	0 199 	
سرمایه	دار	 یک	 به	 سال	 	60 مدت	 به	 ایران	 سرتاسر	 در	 گاز	 و	 نفت	

انگلیسی	به	نام	ویلیام	ناکس	دارسی	واگذار	شد.

آغاز	جنگ	تحمیلی	و	اشغال	خرمشهر	در	دورءه	0 200 	
ریاست	جمهوری	ابوالحسن	بنی	صدر	رخ	داد.

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

http://www.foxitsoftware.com/shopping

	Ensani Dakhel- Ekhtesasi- Tarikh
	Ensani Kharej- Ekhtesasi- Tarikh



