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 معیارها

 ن ق ق خ خ خ
     چگونگی و علل تطکیل حکوهت بنی عباس را بررسی هی کنذ. 1
     با تطکیل حکوهت های ایرانی دو قرى پس از ورود اسالم به ایراى آضنا یی دارد. 2
     از ورود به اسالم را هی ضناسذ. آثار تاریخی ، هعواری هربوط به دوراى حکوهت های ایرانی پس 3
     ایراى در دوراى بعذ از ورود اسالم را بررسی هی کنذ. و هعواری وضعیت فرهنگی و هنری 4
     با ضخصیت های علوی و فرهنگی ایراى بعذ از ورود اسالم آضنایی دارد. ) رودکی ، بوعلی سینا ، خواجه نظام الولک ...( 5
     در ایراى را بیاى هی کنذ.چگونگی تطکیل حکوهت ترک تبار  6
     با ویژگی های حکوهت غسنویاى آضنایی دارد.  7
     با ویژگی های حکوهت سلجوقیاى آضنایی دارد. 8

     با ویژگی های حکوهت خوارزهطاهیاى آضنایی دارد. 9

     ترک تبار بررسی هی کنذ. نقص وزیراى کارداى ایرانی را در پیطرفت حکوهت های 11

     علل حوله ی هغول ها به ایراى را بیاى هی کنذ. 11

     نتایج حوله ی هغول ها به ایراى را بررسی هی کنذ. 12

     چگونگی حوله ی هوالکو  به ایراى را بیاى هی کنذ. 13

     چگونگی حوله ی تیوور به ایراى را بیاى هی کنذ. 14

     وزیراى ایرانی و تاثیر فرهنگ ایرانیاى بر هغول ها را توضیح هی دهذ.نقص  15

     با آثار هعوار ی و ضاعراى برجسته دوره ی هغول ها و تیووریاى  آضنایی دارد.  16

     حکوهت های تطکیل ضذه بعذ از ورود اسالم به ایراى را بر روی نقطه نطاى هی دهذ. قلورو 17

     کالسی و خارج از کالس را انجام هی دهذ.)گسارش از بازدیذها ، ایفای نقص ، فعالیت ها ، به کار ببنذین ... (فعالیت های  18

     در انجام فعالیت های یادگیری )بررسی و کاوش ، خالقیت ، اظهار نظر ضخصی...( هطارکت هی کنذ. 19

     به ترتیب بر روی خط زهاى نطاى هی دهذ.رویذاد ها و وقایع را توالی به وجود آهذى حکوهت ها ، 21

     در انجام دادى کاربرگ ها ) صحیح نویسی ، کاهل نویسی و نظافت ( را رعایت هی کنذ. 21
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