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دوره اول دکتر حسابی

دولت عثمانی در شکل گیري کدام اقدام حکومت صفوي، تأثیر مهمی داشته است؟ - 31

در اختیار گرفتن تجارت خلیج فارس و دریاي عمان گسترش روابط سیاسی و بازرگانان ایران با اروپا

رونق تجارت ابریشم از چین به اروپا از طریق ایران تأسیس نیروي دریایی وسیع در خلیج فارس

مهم ترین اقدام حکومت صفوي در حوزة ساختار سیاسی چه بود؟ - 32

تحت حاکمیت قرار دادن همۀ اقوام ایرانی برانداختن حکومت هاي محلی

شکست دادن ازبکان در خراسان استفاده از جنگ جویان قزلباش

کاروان  سرا ي ایزد خواست در کجا و در دوره  ي کدام شاه بوده است؟ - 33

تبریز – شاه عباس اول آباده – شاه تهماسب تبریز – شاه تهماسب آباده – شاه عباس اول

چرا در زمان صفویان تجارت داخلی و خارجی در ایران پررونق بود؟ - 34

قوي بودن حکومت شاه عباس یکپارچه بودن سرزمین

وجود کاروانسرا و شبکه ي راه وجود امکانات زیاد در داخل کشور

رسمی کردن مذهب شیعه، تثبیت حکومت، اخراج پرتغالی ها از ایران به ترتیب در زمان کدام شاهان صفوي صورت گرفت؟ - 35

شاه اسماعیل – شاه تهماسب – شاه عباس شاه عباس – شاه تهماسب – شاه سلطان حسین

شاه تهماسب – شاه عباس – شاه اسماعیل شاه عباس – شاه اسماعیل – شاه تهماسب

وجه مثبت شکست نظامی و سیاسی ایران در زمان قاجار از روسیه و انگلیس چه بوده است؟ - 36

آگاهی از پیشرفت  هاي علمی و صنعتی اروپائیان

ورود شرکت  هاي تجاري به ایران و پیشرفت اقتصادي

ایجاد شغل  هاي جدید در ایران با توجه به ورود شرکت  هاي تجاري اروپائی

تبادالت اقتصادي و تجارت رونق گرفت.

نخستین کار نادر شاه چه بود؟ - 37

روسیه و عثمانی را از ایران بیرون کرد. افغان  ها را سرکوب کرد.

مذهب شیعه را در ایران رسمی کرد. یک پارچگی در ایران بوجود آورد.

نادر شاه در اواخر عمر خود تالش براي انجام چه کاري داشت؟ - 38

تأسیس مدرسۀ علمی تأسیس نیروي دریایی تأسیس کاروانسرا هاي متعدد تأسیس سپاه منسجم

در دوره  ي قاجار کدام گزینه  در مدارس تدریس نمی  شد؟ - 39

جغرافیا هنر اسالمی طب حساب

یکی از نتایج آشنایی ایرانیان با تمدن اروپایی در دوره  ي قاجار چه بود؟ - 40

ایجاد مدارس جدید جهت تحصیل ایجاد دار الشفا در ایران

ایجاد روابط سود آور اقتصادي با اروپا ایجاد صنعت به روز ملی در ایران
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دولت عثمانی در گسترش روابط سیاسی و بازرگانی ایران با اروپا تأثیر مهمی داشت. گزینه 1 - 31

تحت حاکمیت قرار دادن همۀ اقوام ایرانی و تشکیل حکومت متمرکز و مرکزي از مهم ترین اقدام حکومت صفوي در حوزة ساختار گزینه 2 - 32
سیاسی بود.

کاروانسراي ایزدخواست در آباده، به جا مانده از دورة شاه عباس اول می باشد. گزینه 1 - 33

در عصر صفوي به دلیل یکپارچه بودن سرزمین ایران و وجود نظم و امنیت در سراسر کشور، تجارت داخلی و خارجی پر رونق گزینه 1 - 34
بود.

شاه اسماعیل شیعه را مذهب رسمی اعالم کرد، تثبیت حکومت صفویه در زمان شاه تهماسب و اخراج پرتغالی ها در دورة شاه گزینه 2 - 35
عباس بود.

با وجود شکست نظامی و سیاسی ایران از روسیه و انگلیس در دورة قاجار، ایرانیان متوجه پیشرفت هاي علمی و صنعتی کشورهاي گزینه 1 - 36
اروپایی شدند.

نادر با سپاهیانش نخست افغان ها را سرکوب و تار و مار کرد سپس نیروهاي روسیه و عثمانی را از ایران بیرون راند. گزینه 1 - 37

نادرشاه براي تأسیس نیروي دریایی ایران در خلیج فارس، کارهایی انجام داد اما این کار ها با مرگ او متوقف شد. گزینه 3 - 38

در دورة قاجار در مدارس درس هایی از قبیل قرآن، شرعیات، فارسی، دیکته، حساب، نصاب (مقدمۀ زبان عربی) ، هندسه و در گزینه 3 - 39
دورة متوسطه عالوه بر این دروس فیزیک، شیمی، ریاضی، جبر، مثلثات، طب، زبان فرانسه، تاریخ و جغرافیا تدریس می شد.

ایجاد مدارس جدید جهت تحصیل گزینه 2 - 40
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