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  بسمه تعالی
    مشهد5آموزش و پرورش ناحیه    نام ونام خانوادگی:

  واحدیک- دبیرستان دخترانه امام رضا(ع)آموزشگاه متوسطه:
      از بعثت تا پایان صفویه 2تاریخ سواالت امتحانی درس:

  08/10/1397تاریخ امتحان:
  مهر مدرسه:

  دقیقه80مدت امتحان:  3تعدادصفحه:  16تعدادسوال:  کالس:  چاره جو زادهطراح: نام دبیر یا
  شماره دانش آموزي:  انسانی یازدهمپایه:  شماره صندلی:  صبح8ساعت شروع:

  
  صبحاول نوبت 

  بارم  2تاریخ سواالت  سوال

1  

  )25/0موارد درست یا نادرست را در جدول مشخص نمایید: (هر مورد 
  الف) از معروفترین نوشته هاي جغرافیایی دایره المعارف بزرگ معجم البلدان است.                

  ب) در روش تاریخ نگاري ترکیبی مورخ همه روایات را در مورد یک موضوع ذکر می کند.
  ج) مهم ترین اثر پیامد گسترش سرزمینی اسالم در عرصه دین و فرهنگ جلوه گر شد.

  نادرست  درست
  الف  الف
  ب  ب
  ج  ج
  د  د

  د)با روي کار آمدن خاندان بنی امیه شرایط و اوضاع سیاسی و اجتماعی به نفع ایرانیان تغییر کرد.
 

1  

2  

  )25/0شماره گزینه صحیح را از جدول سمت چپ انتخاب نموده و در جاي خالی بنویسید: (هر مورد 
  (        )الف: (       )،  ب: (      )،  ج: (        )، د: 

  اشخاص  مشخصات
  الف) سر دسته منافقان

ب) به بهانه خونخواهی عثمان به مخالفت با حضرت علی (علیه 
  السالم) پرداخت.

  ج) از سرداران مسلمان فاتح اسپانیا
  د) از خلفاي قدرتمند عباسیان

  معاویه -1
  طارق بن زیاد -2
  سفاح-3
  حجاج بن یوسف ثقفی-4
  منصور-5
  اٌبیعبد ا... بن  -6

 

1  

3  

  )25/0در جاهاي خالی پاسخ مناسب بنویسید: (هر مورد 
  الف) فتوحات مسلمانان در مصر بیشتر در نتیجه ......................... مردم آن سرزمین در برابر سپاه اسالم بود.

  .برداشت معاویه با تعیین ............................ نخستین گام را در جهت موروثی کردن خالفتب) 
  ج) امیران و سالطین برخی از سلسله ها مانند آل بویه و .............................. بر پایتخت عباسیان تسلط یافتند.

 د) حکومت فاطمیان سرانجام توسط ................................. منقرض شد.

1  

4  

  )25/0ار گزینه اي زیر پاسخ صحیح بدهید: (هرمورد الت چهابه سو
  کدامیک از آثار زیر از مشهورترین تک نگاري ها محسوب می شود؟ الف)

  □تاریخ بلعمی)4            □عالم آراي عباسی )3       □تاریخ بیهقی)2             □فتوحات شاهی)1
  د؟کتاب تاریخ بیهقی در تاریخ ................. از مشهورترین تاریخ هاي ................. می باشب)

  □سلجوقیان، سلسله اي )4    □ )غزنویان، عمومی 3      □)غزنویان، سلسله اي2     □سلجوقیان،عمومی)1
  ج)منظور قرآن از فتح و پیروزي آشکار براي اسالم کدام واقعه بود؟

  □)شکست یهودیان4          □) صلح حدیبیه3       □) فتح مکه2              □)پیروزي در بدر1
  ک از سرزمین هاي عربی امروز جز سرزمین اصلی ایران بودند؟د) کدام ی

           □) عمان، یمن4           □) بحرین، یمن 3        □) یمن، قطر 2        □)بحرین، عمان1

1  





٣ 
 

نام و نام خانوادگی  
 مصحح/دبیر

رسیدگی به نمره نهایی پس از 
 اعتراضات

  نام و نام خانوادگی     
 مصحح/ دبیر

 تصحیح و نمره گذاري

 با حروف با عدد  با حروف با عدد 
   امضاء :   امضاء :

 

12  

السالم) را با دو خلیفه پیش از ایشان (عمر وعثمان) مقایسه شیوه تقسیم و توزیع بیت المال توسط حضرت علی ( علیه 
  کنید؟

  
  
  
  
 

5/1  

13  

  پیام جهانی اسالم چه جاذبه اي در پذیرش اسالم توسط انسان ها داشت؟
  
  
  
 

1  

14  

  مهمترین فعالیت هاي امامان شیعه (علیهم السالم) پس از امام سجاد (علیه اسالم) در چه زمینه هایی بود؟
  
  
  
  
 

1  

15  

  مورد از علل شکوفایی علمی و فرهنگی تمدن اسالمی را در قرون چهارم و پنجم هجري بنویسید؟ سه
  
  
  
  
 

5/1  

16  

  مستندات تاریخی روند گروش ایرانیان به اسالم چگونه بوده است؟ بر اساس شواهد و
  
  
  
  

  با آرزوي موفقیت

1  

20  



  بسمھ تعالی
  ٥مدیریت اداره آموزش وپروش ناحیھ

  ١واحد  دبیرستان امام رضا(ع)
  پایھ ورشتھ تحصیلی:                      اولنوبت :              ٢سواالت درس: تاریخپاسخ نامھ 

   تاریخ امتحان:                                    ١٣٩٧-٩٨سال تحصیلی:

  
 

  بارم  سواالت  ردیف
  ١ 25/0هر مورد               غ،            د)صج)             ، غ،            ب)صالف)  ١

  ١ 25/0هر مورد               5،            د)2ج)               ،1،               ب)6الف)  ٢

  ١ 25/0هر مورد            صالح الدین ایوبی،    د)سلجوقیانج)،     ب)ولیعهد      ،الف) عدم مقاومت  ٣

  ١ 25/0هر مورد      1د)          ،3،             ج)2ب)              ،1ف)ال  ٤

  5/0مهاجران بی بضاعت که درجوارمسجد اقامت کردند  الف)   ٥
   5/0 ج) به مسلمانان غیر عرب می گفتند    ،5/0 هجري یا سال اسالم آوردن قبیله ها نامیده اند 9سال ب) 

د)عده اي با مقایسه زندگی ایرانیان باستان با زندگی اعراب جاهلی به تحقیر قوم عرب پرداختند که به شعوبیان معروف 
 5/0شدند 

٢  

  ، 5/0تاریخ هاي محلی یک مورد  6الف)پاسخ در صفحه   ٦
  5/0 17ب)تاریخ نگاران هیچ دخل و تصرفی در روایات نمی کردند ص

  5/0 57معاویه و امویان را بپذیرند و دربرابر آن مقاومت نکنند  صج)براي آنکه مردم حکومت 
  5/0  63د)سپاه ابومسلم که پرچم هاي سیاه را که نشان عباسیان بود برافراشتند ص 

  5/0 76و)تربیت عالمان و داعیان مسلط با تعالیم مذهب اسماعیلی ص 
 5/0هـ)تحکیم سلطه مسلمانان بر ایران 

٣  

  ١ 25/0هجري هرمورد  10هجري،  حجۀ الوداع:  8هجري، فتح مکه: 2.م،غزوه بدر: 570(صلی ا... علیه وآله): والدت پیامبر   ٧

ولی اندرزنامه ها به اخالق کشورداري و مناسبات 5/0سیاست نامه ها درباره شیوه کشورداري و مناسبات حکومت ومردمند   ٨
 5/0اخالقی فرمانروا و مردم می پردازند 

١  

  ١ 5/0سالشماري، موضوعی،  هر مورد   ٩

  ١ 5/0هر مورد   27پاسخ در صفحه   ١٠

  ١ 5/0، این شهر به عنوان پایگاه اسالم ..... 5/0وجود قبیله ها و طایفه ها .....   ١١

  ٥/١  46و 45به صورت استنباطی از مطالب ص   ١٢

  ١ 57پاسخ در ص همه انسان ها را بدون توجه به رنگ ....  .... خواهند رسید   ١٣

، وتربیت شاگردان توانمند کردند که 5/0عمده کوشش خود را صرف ترویج اسالم، مبارزه با جریان هاي فکري منحرف   ١٤
 5/0مجموعه اي از معارف اسالمی را با عنوان مکتب اهل بیت بوجود آوردند 

١  

  ٥/١ 5/0سه مورد هر مورد   71پاسخ در صفحه   ١٥

  ١  از شواهد تا با اسالم گرویدند  87پاسخ در پاراگراف اول ص   ١٦

  ٢٠  


