


 نوبت امتحانی :پایانی                                   نام :                                                                                         باسمه تعالی                    

 انسانیشعبه: دهم یاز:  پایه                            آموزش و پرورش فارس           اداره کل                                                 نام خانوادگی :               

 22/2/97تاریخ امتحان :                     نام پدر :                                                                   کارشناسی سنجش و ارزیابی تحصیلی                   

 ساعت شروع :                        نام آموزشگاه : فرزانگان                                                     اداره آموزش و پرورش الرستان                      

 دقیقه 75مدت امتحان :                                                  (مهر آموزشگاه    )                                                                2تاریخ  نام درس:

     
صحیح

ت
 

 نمره به عدد:  بدرالسادات طبیاننام و نام خانوادگی دبیر: 

 تاریخ و امضاء :                           نمره به حروف :

تجدید نظر
 د:نام و نام خانوادگی دبیر:                 نمره به عد 

 تاریخ و امضاء :                           نمره به حروف :

 نمره لطفا پاسخ سواالت را روی همین برگ بنویسید ردیف

نمره ای برای شما طرح شده است به دلخواه خود یک بسته را  5دانش آموزان عزیز از بخش نیمسال اول کتاب دو بسته  سوال  

 انتخاب نموده و پاسخ دهید 

 

  ه الف(بست 

 متن زیر را بخوانید و با استفاده از کلمات داده شده متن را کامل کنید: 1

 جعفربن ابی طالب//خدیجه)س(/روز رستاخیز/علی )ع(/ابوبکربن ابی قحافه /زیدبن حارثهکلمات :

1.25 

پیامبر)ص(درآغاز به صورت محدود وتا حدودی پنهان،افراد را به پرستش خدای یگانه و ایمان به ............دعوت می  
ش را از خانواده خویش آغاز کرده باشد.به همین دلیل،.........و.........که در آن کرد.طبیعی است که آن حضرت دعوت

،به عنوان نخستین ایمان آورندگان به هنگام ،پیامبر سرپرستی اش را برعهده داشت ونیز..........فرزندخوانده رسول خدا
 انواده رسول خدا بود که اسالم آورد.نبوت آن حضرت و دین اسالم شناخته شده اند..........نخستین فرد بیرون از خ

 

 با کتب و منابع تاریخی کامل کنید؟ جدول زیر را در ارتباط 2

 دهنام نویسن نام کتاب

 ............................... جامع التواریخ

 اولیا اهلل آملی ............................

 .............................. تاریخ عالم آرای عباسی

 .................... االرض ةصور

 .......................... فتوح البلدان

  مسعودی ..............................

1.5 

 1.5 :در مورد واژه های زیر یک سطر توضیح دهید 3

 :اهل صفهالف( 

 

 :قبیلهب(

 

 :جزیهج(

 

 

 

   





 

 

 

 

 دانش آموز عزیز پاسخ دادن به سواالت زیر اجباری است :

 متن زیر را کامل کنید: 1
 سلیمانشاه / شاه صفی/اهلل وردیخان/قندهار/امام قلی خان/ هرات

.......نوه و جانشین شاه عباس اول ،از تعادل روحی وسالمت عقل بهره کافی نداشت .او دستور به قتل سردار با 
 .کفایتی مانند.......،حاکم فارس داد.در زمان همین شاه بود که..........توسط گورکانیان هند از ایران جدا شد

 و زوال صفویان شدت گرفت.با به تخت نشستن ...........،روند انحطاط 

1 

 .5 صحیح و غلط را مشخص کنید: 2

   به خلفای عباسی اظهار اطاعت ظاهری می کردند.)ص(   )غ(ت نسب ومامالف(امیران سلسله های طاهری و سامانی ع 

ب(دهقانان در سده های نخستین هجری عالوه بر مشارکت در امور محلی ،نقش مهمی در حفظ و انتقال فرهنگ  

 از دوره باستان به دوره اسالمی ایفا کردند.    )ص(        )غ(ایرانی 
 

  به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید: 3

 1 را در عصر سلجوقی گسترش داد؟ اقطاع دارینظام الملک با چه هدفی نظام چرا ؟وراز اقطاع چیست منظ-1 

 نام ببرید؟ شاه عباس یکمدو مورد از دالیل اوج و شکوفایی صفویان در دوره پادشاهی -2 

 

 

5. 

 در قرن نهم هجری چه تغییراتی در طریقت های صوفیانه بوجود آمد؟-3 

 

 

1 

 را بنویسید؟ ایلخانی و تیموریعلت رشد تاریخ نگاری در عصر -4 

 

 

5. 

 را بنویسید؟ شارلمانیدو مورد از اقدامات -5 

 

5. 

 1 سواالت جورکردنی: 4

 موارد مرتبط را به هم وصل کنید. 

 مال صدرا الف معلم دوم 1

 کمال الدین بهزاد ب طرح ها و نوآوری های بی نظیرش مکتب اصفهان را پایه ریزی کردبا 2

 آقارضا عباسی ج نام آورترین نقاش عصر تیموری 3

 فارابی د شاخص ترین چهره فلسفی عصر صفوی 4

   ه  

 

 باسمه تعالی

 2تاریخ درس:.                         اداره کل آموزش و پرورش استان فارس         ....                         نام و نام خانوادگی:..............................
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 وع امتحان:...............                                 اداره آموزش و پرورش شهرستان الر                                       ساعت شرشماره ردیف:........................

 دقیقه 75امتحان:مدت                                     دبیرستان فرزانگان                                                                                                       

 )مهرآموزشگاه(

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 سواالت تشریحی:

 

،با سلسله علویان طبرستان مقایسه  خاستگاه اجتماعی و جغرافیاییرا به لحاظ سلسله های طاهری و سامانی -1 

 کنید؟

 

 

 

 

1.5 

 رسمیت یافتن مذهب شیعه توسط شاه اسماعیل صفوی در ایران دو پیامد مهم داشت ؟بنویسید-2 

 

 

 

1.5 

چه آثار و پیامدهایی داشت  اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگیتهاجم ژرمن ها به امپراتوی روم غربی از نظر -3 

 ؟بنویسید

 

 

 

 

 

1.5 

 1.25 عصر رنسانس توضیح دهید؟ شهرنشینیشهر و و نقش آنها در رونق  بورژوادر مورد طبقه -4 

 یکی از رویدادهای مهم دوره ایلخانی بشمار می آید؟توضیح دهید یلخاناناچرا اسالم آوردن -5 

 

 

 

 

1.25 

  به کدام شخصیت تاریخی اشاره دارد: ت زیر هریک از جمال 6

 1 از جمله مهم ترین و معروف ترین عالمانی که در مدارس نظامیه درس خواند و درس داد.)                          (الف( 

  ب(سردار کرد مسلمان که بیت المقدس را از اشغال صلیبیان آزاد کرد.   )                       ( 

  (            که ملک اربابی را ترک کنند.)    ج(در پایین ترین مرتبه اجتماعی نظام فئودالی قرار داشتندواجازه نداشتند 

 یکسره  صیتی که نهضت اصالح دینی به نام او شناخته می شودکه در اعتراض به مسیحیت کاتولیکد(مهم ترین شخ 

 باسمه تعالی
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 )مهرآموزشگاه(

 

 

 

 

 

 
 



 )                    (  از کلیسا برید و مذهب تازه ای بنیان نهاد.

   

  نقشه خوانی: 7

با مقایسه نقشه قلمرو پادشاهی شارلمانی و نقشه جدید اروپا نام دو کشور اروپایی را بنویسید که جزو قلمرو شارلمانی  

 بوده است؟

 

 قلمرو شارلمانی                                                     نقشه اروپا                           

5. 

 .5 ک:رسی شواهد و مداربر 8

 به آنها پاسخ دهید:متن های زیر را بخوانید و به پرسش های مربوط  

روزی سلطان به وی}نظام الملک{پیغام دادکه همانا با من در ملک شریکی که والیت و اقطاع به اوالد خود می ":1متن
وهرتصرف که در ملک می خواهی بی مشورت من می کنی،خواهی تا بفرمایم که دوات وزارت از پیش و دستار از سرت دهی،

 (36التواریخ.صجامع .)نند ،اما فرمان تو را باشددوات من و تاج تو در هم بسته است و توأما نظام الملک جواب داد که"بردارند؟
و سیاحان و صوفیان و داروفروشان و درویشان و از سبیل بازرگانان باید که به اطراف همیشه جاسوسان روند بر ":2متن

 (90سیاست نامه ص)".هیچ گونه از احوال چیزی پوشیده نماند تاهرچه می شنوند و خبر می آورند 
                                                       ❋❋❋ 

 ؟با توجه به متن فوق نظام الملک ایجاد کدام دیوان را برای حکومت سلجوقی ضروری می داندالف(
 ؟به نظر شما اطالع حاکم از اوضاع مملکت می توانست چه فایده ای به همراه داشته باشدب(

 

 

 خط محقق اثر بایسنقر میرزا شاهزاده هنرمند تیمورینمونه 

 مانا باشید                                                                                                  ب.طبیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 


