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  بسمه تعالی
    مشهد5آموزش و پرورش ناحیه    نام ونام خانوادگی:

  واحدیک-دبیرستان دخترانه امام رضا(ع)آموزشگاه متوسطه:
      2تاریخ  سواالت امتحانی درس:

  05/03/1398تاریخ امتحان:
  مهر مدرسه:

  دقیقه 80 مدت امتحان:  4 تعدادصفحه:  28تعدادسوال:  1171کالس:  چاره جوزادهطراح: نام دبیر یا
  شماره دانش آموزي:  یازدهم انسانی پایه:  شماره صندلی:  صبح 10 ساعت شروع:

  
  صبحدوم نوبت 

   بخش اختیاري: دانش آموزان عزیز لطفا در این بخش فقط یکی از مجموعه هاي سواالت الف  یا ب را انتخاب کنید  
  بارم الف (درس اول تا چهارم) سواالت  سوال

  25/0  هاي عمومی می توان به ...........................تالیف خواجه رشیدالدین فضل ا... همدانی اشاره کرد.از مهم ترین کتاب   1

  25/0 پیروان حضرت ابراهیم که از پرستش بت ها امتناع می کردند به ......................... معروف شدند.  2

  اریخی را نام ببرید؟چهار نمونه از معیارهاي سنجش اعتبار و نقد منابع ت  3
  
  
 

1  

  نامه ها چه نوع متونی هستند؟سیاست   4
  
 

5/0  

  مورخان در دوران اسالمی گزارش و نوشته هاي خود را با چه روش هایی تنظیم می کردند نام ببرید؟  5
  
 

5/0  

  مشهور شدند؟ ))اهل صفه((چه کسانی به   6
  
  

5/0  

  ي میان مسلمانان بنویسید؟ توصیه ایشان چه بود؟اهداف رسول خدا (ص) را از ایجاد پیمان برادر  7
  
  
  
 

1  

دو نمونه از اقدامات پیامبر (صلی ا... علیه و آله) در زمینه علم ودانش را که بیانگر توجه خاص ایشان به تعلیم و تربیت   8
  را بنویسید؟

  
 

1  

   مجموعه سواالت ب ( دروس پنجم تا هشتم)  

  25/0 ..........................  منقرض شد.حکومت فاطمیان سراتجام توسط ...  1

  25/0  طبق شواهد تاریخی روند گرایش ایرانیان به اسالم ................... بوده است. 2



٢ 
 

  بحران  ارتداد یا جنگ  رده را توضیج دهید؟  3
  
  
 

1  

  دو مورد از اقدامات عمر بن عبدالعزیز را نام ببرید؟  4
  
  
 

5/0  

  سالم) چرا در چه شرایطی خالفت خود را به معاویه واگذار کردند؟امام حسن (علیه ال  5
  
  
 

5/0  

  جهان اسالم در عصر مسلمانان اندلس را نام ببرید؟دو شاهکار معماري   6
  
  
 

5/0  

  فعالیت امامان بعد از امام رضا (علیه السالم) بر چه اصولی متمرکز بود؟  7
  
  
 

1  

  مورد کافی است) 4را بنویسید؟ (  علل ایجاد جنبش هاي عصر خالفت عباسیان  8
  
  
  

1  

   بخش اجباري: دانش آموزان عزیز پاسخ به سواالت زیر اجباري است  
    مجموعه سواالت پ (درس دهم تا شانزدهم)  
  جمالت صحیح و غلط را مشخص کنید:   1

  الف) نخستین سلسله مسلمان ایرانی را طاهریان تشکیل دادند. 

  ایران که در زمان چنگیز خان  انجام شد سی سال طول کشید. ب) موج اول حمله مغول به 

   مغول در دادگاهی موسوم به یرغو حل و فصل می شد. یج)  دعاوي حقوق

  د) مهمترین شخصیتی که نهضت اصالح دینی به نام او شناخته می شود، ژان کالون می باشد. 

1  

  جاهاي خالی را با عبارات مناسب پر کنید:   2

  ین مسجد چهار ایوانی در ایران مسجد ............................ است.الف) اول

  ب) در زمان صفویه قلب اقتصاد  شهري ...................... بود.

  ..................... می گفتند.اربابان کار می کردند ........ ج) در قرون  وسطا به میلیون ها کشاورز وابسته به زمین که براي

  د) هنر رنساس با ظهور هنرمندان ایتالیایی به نام رافائل و میکل آنژو .......................... به اوج پیشرفت رسید.

1  



٣ 
 

  به سواالت چهار گزینه اي زیر پاسخ دهید:   3
  

  ؟الف) خاستگاه جغرافیایی و اجتماعی سلسله طاهریان به ترتیب کدامند
   □طبرستان، توده مردم )4   □ ) سیستان،دهقانان3      □اورا النهر، توده مردم م) 2         □ ) خراسان، دهقانان1

  ب) در زمان کدام شاه صفوي درآمد اراضی خاصه در اختیار سپاه قرار می گرفت؟
  □) شاه عباس اول 4      □)شاه صفی 3     □)شاه تهماسب 2         □) شاه اسماعیل اول1

  ست؟ج) نماد معماري عصر صفوي کدام
  □) سی وسه پل 4            □) مسجد امام3           □) میدان نقش جهان 2             □) کاخ عالی قاپو 1

  د) اومانیسم ریشه در کدام فرهنگ دارد؟
  □یا )اسپان4                    □) یونان 3                              □) ایتالیا 2                            □)روم 1
  

1  

 میرداماد -1  4
 الجاتیو -2
 فارابی  -3
 غازان -4
 مال صدرا -5
خواجه  -6

نصیرالدین 
 توسی

  شیخ بهائی - 7

در مقابل موارد انتخاب کرده وشماره گزینه صحیح را از جدول سمت چپ 
  سمت راست بنویسید:

  الف)  او ملقب به معلم دوم است.                               
  ن او شروع شد.ب) دوره مسلمانی مغول ها از زما

  ج) در دوره ایلخانان  با تالش  هاي او تشیع گسترش یافت.
  بود. ید) شاخص ترین چهره فلسفی عصر صفوي چه کس

1  

  به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید:  5

  الف)بهانه محمود غزنوي از حمله به هند چه بود؟

  ب) اقطاع در دوره سلجوقی چه بود؟

  در دروه نامسلمانی مغول  بنویسید؟ ج) نام دو وزیر معروف ایرانی را

  د) علت واقعی حمله سلطان سلیم عثمانی به ایران در زمان شاه اسماعیل چه بود؟

  ن) دو مورد از وظایف و اختیارات فئودال ها را بنویسید؟

  و) بورژوا به چه کسانی می گفتند؟

  ي) دو مورد از نتایج نهضت پروتستان را بنویسید؟

5/3  





  بسمھ تعالی
  مدیریت اداره آموزش وپروش ناحیھ 

  ١واحد  دبیرستان امام رضا(ع)
           انسانی دھمپایھ ورشتھ تحصیلی:             دومنوبت :             ٢سواالت درس:تاریخپاسخ نامھ 

    ٠٣/٩٨/ تاریخ امتحان:                          ٩٧-٩٨سال تحصیلی:
    بخش الف: سواالت  

  بارم  سواالت  ردیف
  ٢۵/٠  جامع التواریخ  ١

  ٢۵/٠  حنفا  ٢

  ١  25/0چهار مورد هر مورد      16و  15پاسخ در ص   ٣

  ۵/٠  خالق کشورداري و مناسبات اخالقی فرمانروا و مردم می پردازندبیشتر به ا  ۴

  ۵/٠  25/0، موضوعی 25/0 سال شماري  ۵

  ۵/٠  د اقامت گزیدندبرخی از مهاجران بی بضاعت که در جوار مسج  ۶

  ١  5/0، توصیه میکرد بدون درنظرگرفتن وابستگی قبیله اي با یکدیگر پیوند برقرار نمایند5/0همدلی و وحدت میان مسلمانان  ٧

  ١  5/0دو  مورد هر مورد  40پاسخ در صفحه   ٨

    پاسخ بھ سواالت بخش ب:  
  ٢۵/٠  صالح الدین ایوبی  ١

  ٢۵/٠  تدریجی  ٢

  ١  پارارگراف اول 44پاسخ در ص   ٣

  ۵/٠  5/0هر مورد  59پاسخ  صفحه   ۴

  ۵/٠  25/0، براي جلوگیري از ریختن خون مسلمانان 25/0اعتماد امام به کوفیان سلب شده بود   ۵

  ۵/٠  25/0، کاخ الحمرا غزناطه 25/0مسجد جامع قرطبه   ۶

مبارزه  4حفظ جامعه شیعی،  - 3نبوي،  مقابله با تحریف مبانی دینی و سنت -2تربیت شاگردان و یاران برجسته،  - 1  ٧
  25/0با جریان فکري و فذهنگی انحرافی در شیغه هر مورد 

١  

  ١  25/0چهار مورد هر مورد  86پاسخ در ص   ٨

    سواالت اجباري  

  ١  25/0هر مورد        غد)              صالف)ص            ب)غ              ج)  ١

  ١  25/0هر مورد               داوینچید)                   سرفج)        بازارب)                   مسجد جمعه اصفهانالف)  ٢

  ١  25/0هر مورد                3د)                  2ج)        4ب)     2الف)   ٣

  ١  25/0هر مورد           5د)       6ج)      4ب)          3الف)  ۴

  5/0،           ب) واگذاري زمین به افراد نظامی یا صاحبان مشاغل دیوانی گفته می شود 5/0الف)جهاد در راه خدا   ۵
   5/0 ،       د)نگرانی و ترسی بود که ازایجاد حکومت قدرتمندصفوي دردل داشت5/0ج) نصیر الدین توسی، محمد جوینی 

  کتاب 186سخ در ص ،   ي)پا5/0دو مورد کافی است  164ن) پاسخ در ص 
  5/0و) به قشر شهرنشینان ثروتمند در دوره رنسانس می گویند 

۵/٣  

شرایطی را فراهم آورد که  مدارا و اجتناب از تعصب و تنگ نظري - 2، 5/0امیران و وزیران فرهنگ پرور این سلسله ها - 1  ۶
  5/0باشند. اهل علم و اندیشمندان پیرو مذاهب دین هاي مختلف در امنیت و آسایش کامل 

١  




