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 17سئواالت :تعداد   3:تعداد صفحات

 

 نام و نام خانوادگی:

 دقیقه 80وقت پاسخگویی:  15/10/97تاریخ برگزاری:
 انسانی رشته :

 ه:  یازدهمپای

  2تاریخ  نام درس:

 بارم
 ردیف 

 غلط را با عالمت ص وغ مشخص نمایید؟ پاسخ صحیح و 1
 ם. کمتر دیده می شود سفرنامه ها اطالعات مفیدی از زندگانی مردم ایران ارائه می کنند که در دیگر منابعالف(

 ם ب( در سال هشت هجرت مکه به صورت مسالمت آمیز فتح شد.
 ם .سرزمین های مجاور عربستان بودج( از مهمترین رویدادهای دوران خالفت ابوبکر فتوحات مسلمانان در 

 םد( دوره نیرومندی عباسیان در زمان سفاح و هارون الرشید بود. 

1 

 موارد زیر را به دقت خوانده و گزینه صحیح را از جدول مقابل انتخاب نمایید و در جلوی هر مورد بنویسید؟ 1
                   ם الف( مشهورترین تاریخ های عمومی 
                   ם سلسله ای های ب( ازتاریخ 

                      ם ج( از برجسته ترین چهره های تاریخ نویسی ترکیبی
               ם د( مهمترین کتاب در مورد تاریخ نگاری بر اساس موضوع 

                                                                                                      
 

 ( فارسنامه1

 ( بالذری2

 ( مروج الذهب3

 (تاریخ بیهقی4

طبری                                                                                               (تاریخ 5
 ( صورۀ االرض6

2 

 در جاهای خالی پاسخ مناسب بنویسید؟ 1
 ............................... پایگاه امن و مطمئنی برای مسلمانان در یثرب به وجود آمد.الف( در نتیجه ی پیمان 

 ب( مالیات سرانه ای به نام ....................... به مردان بالغ اهل کتاب که از لحاظ مالی توانایی پرداخت داشتند تعلق گرفت.

 ه نام ...................... توسط فاطمیان در قاهره ایجاد شد.ج(یکی از با دوام ترین دانشگاه های دنیای اسالم ب

 د( پیروزی اعراب در جنگ ...................... سرنوشت حکومت ساسانی را قطعی کرد.

3 

 به سواالت چهار گزینه ای زیر پاسخ صحیح بدهید؟ 1
 الف( علت اصلی فتوحات مسلمانان در مصر چه بود؟

           □( عدم حمایت امپراتوری روم شرقی از آنان 2      □( عدم مقاومت مردم آن سرزمین در برابر سپاه اسالم 1
 □(آمدن خود خلیفه مسلمانان به آنجا برای عقد صلح4                         □( دو دستگی میان ساکنان آن 3

 ب( بنیانگذار حکومت امویان اندلس که بود؟
 □( مروان بن محمد 4          □( هشام بن عبدالملک 3       □( عبدالرحمن بن معاویه2          □بن عبدالعزیز ( عمر 1

 ج(کدام متفکر ایرانی که مترجم کتاب های پهلوی به عربی بود توسط منصور کشته شد؟
 □(فضل بن سهل4                □(حسن بن سهل  3             □(یحیی برمکی  2                □(ابن مقفع   1

 د( جریان وکالت از زمان کدام امام شیعه آغاز شد؟
 □( امام کاظم )ع( 4            □(امام صادق )ع(  3             □(امام باقر )ع(  2            □(امام سجاد )ع(  1

4 
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5/1 )علیه السالم( یا یکدیگر  حضرت امیر المومنین علیو  عثمان و  عمر نحوه توزیع درآمد ها و عطایا را در زمان خالفت  
 مقایسه کنید؟

 
 
 
 

 

12 

 خالفت را به معاویه واگذار کردند؟ چرا و در چه شرایطیامام حسن )علیه السالم(  1
 
 
 

 

13 

 روش فعالیت داعیان بنی عباس چگونه بود؟ 1
 
 
 

 

14 

 را در تمدن اسالمی مختصر ارزیابی کنید؟ نقش و تاثیر آن  منظور از ))نهضت ترجمه(( در دوره ی عباسیان چه بود؟ و  1
 
 
 
 

 

15 

 برای مقابله با قوم گرایی بنی امیه چگونه بود؟ اجتماعی و فرهنگیعکس العمل ایرانیان  در زمینه  1
 
 
 
 

16 

 دو مورد از عوامل موثر بر اسالم آوردن ایرانیان را بنویسید؟ 1
 

 

 

 با آروزی موفقیت
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 بسمه تعالی
 4ه مدیریت اداره آموزش وپروش ناحی

 7واحد  دبیرستان امام رضا)ع(

          انسانی یازدهمپایه ورشته تحصیلی:               اولنوبت :              2سواالت درس:تاریخ پاسخ نامه 

 10/97/ تاریخ امتحان:                                    1397-98سال تحصیلی:

 

 

 بارم سواالت ردیف

 1 (25/0)هر مورد  68نادرست ص ،      د(44صنادرست ،       ج( 39درست ص،           ب( 8درست ص الف( 1

 1 25/0هر مورد  18ص 3د(                 17ص 2،            ج(6، ص1،         ب(5ص 5الف( 2

 1 25/0هر مورد      83،      د(نهاوند ص 76ص  ،     ج(االزهر41،        ب(جزیه ص33عقبه دوم صالف( 3

 1 25/0هر مورد       74ص 3د(         67ص1ج(      63ص 2ب(           51ص1الف( 4

 ب(برمکیان و آل سهل،      22عر و شاعری، ص شالف(  5
 59آنان مقاومت نکنند.ص (مردم امویان را بپذیرند و در برابر د،     65مسجد جامع قرطبه، کاخ الحمرا     ص(ج 

         5/0هر مورد                  75بیت عالمان و داعیان مسلط به تعالیم مذهب اسماعیلی و دیگر معارف بود. صترهـ(

5/2 

 الف( شیوه کشورداری و مناسبات حکومت و مردم می باشد، 6
 غیر عرب می گفتندب( پیروان حضرت ابراهیم )علیه السالم(،          ج( به مسلمانان 

 5/0د(سپاه ابومسلم که پرچم های سیاه که نشان عباسیان بود را برافراشتند.          هر مورد 

2 

 1 25/0چهارمورد از ویژگی های نقد روایت کننده       هر مورد   14پاسخ در ص  7

 1 هجرت:حجه الوداع،  10هجری:جنگ بدر، 2بعثت:پیمان عقبه دوم،    13.م: والدت پیامبر )صلی ا... علیه و له(،   570 8

 1 5/0، دو مورد هر مورد 27پاسخ در ص  9

 1 5/0این شهر به عنوان پایگاه اسالم ....  -2،    5/0وجود قبیله ها و طایفه ها.....  -1 10

 1 51پاسخ در صفحه  11

، عمر: گرچه بر پایه مساوات نبود اما ساده زیستی و سختگیری عمر نسبت به کارگزاران خالفت و 48و  47پاسخ ص  12
بذل و بخشش های فراوان از بیت المال به خاندان بنی امیه .... با ، عثمان: 5/0بزرگان از ثروت اندوزی آنان جلوگیری کرد. 

 5/0مساوات رعایت کرده و بیت المال مساوی تقسیم می شد.  ، حضرت امیرالمومنین )ع(: عدالت و5/0

5/1 

سلب شد و  اعتماد امام به کوفیان -2، 5/0دسیسه های معاویه و آشفتگی سپاه و سوء قصد به ایشان-1، 54پاسخ در ص  13
 5/0برای جلوگیری از ریختن خون مسلمانان با شرایطی به معاویه واگذار کردند. 

1 

دم را به حکومت آل محمد ربدون نام بردن اسمی خاص م -2، 5/0معایب بنی امیه و ظلم ایشان بیان می شد. -1، 63ص 14
 5/0)ص( فرا میخواندند. 

1 

، اقتباس ترجمه آثار علمی و فرهنگی تمدن های ایران، یونان، مصر و هند به عالم اسالمی و ترجمه آنان به زبان 72ص 15
 5/0پیشرفت علمی وفکری و شکوفایی تمدن اسالمی داشت ، تاثیر زیادی در 5/0عربی 

1 

 1 5/0عده ای به افراط کشیده شده و از طریق مقایسه ... -2، 5/0شاعران و نویسندگان با سیاست ...  -1، 85ص  16

 1 5/0دو مورد از موارد کتاب، هر مورد  88ص 17

 20 


