
 .کنید را انتخاب یا ب الف سئواالت ازمجموعه یکی فقط بخش عزیزلطفادراین آموزان دانش:اختیاری بخش

 (اول تا چهارم  دروس)الف سئواالت مجموعه

 بارم سواالت ردیف 

 بدررابنویسید؟ غزوه موردازپیامدهای یک 1

 

5./ 

 ببرید؟ رانام تاریخی اعتبارمنابع سنجش دوموردازمعیارهای 2

 

1 

 بردند؟ پناه طالب ابی شعب بودوچرابه پیامبرچه واجتماعی اقتصادی ازمحاصره مشرکان هدف 3

 

 

1 

 راذکرکنید؟ پیامبرومسلمانان علیه رادرمدینه منافقان دوموردازاقدامات 4

 

 

1 

 شوند؟ می محسوب تاریخی ازمنابع مهمی ونثرادبی،گونه نظم چرامتون 5
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 (تاهشتم پنجم دروس)ب سئواالت مجموعه

 بارم سواالت ردیف

 دشواروناخوشایندنبود؟ ایرانیان برای اسالم مکتب وپیام بینی جهان وپذیرش چرادرک 1

 

 

5./ 

 ناخشنودبودند؟ خویش برسرزمین روم امپراتوری حاکمیت به نسبت دالیلی چه به مصریان 2

 

 

1 

 راذکرکنید؟ عبدالعزیزاموی عمربن دواقدام 3

 

 

1 

 (مورد2) متمرکزبود؟ محورهایی چه بر عج)مهدی امام تاعصرغیبت(ع)رضا بعدازامام امامان فعالیت 4

 

 

 

1 

 

 

محل مهر 

 آموزشگاه

 

 استفاده از ماشن حساب

 غیر مجاز    مجاز     

 استفاده از کتاب و جزوه

 غیر مجاز  مجاز       

 استفاده از وسایل کمک آموزشی

 غیر مجاز     مجاز    

 

 باسمه تعالی

 اداره آموزش و پرورش شهرستان بهشهر

 دبیرستان آیت اهلل طالقانی

 79-79سال تحصیلی   اردیبهشت نوبت  

 19تا  1دروس 

 نام و نام خانوادگی :

 2 تاریخعنوان درس : 

 11/2/1379تاریخ آزمون : 

 95مدت آزمون :

 نام دبیر : عباسی

 صفحه 4تعداد صفحات: 

 نمره آزمون : 



 .دهید پاسخ مربوطه سئواالت به وسپس نموده مطالعه دقت زیررابه آموزگرامی،متن دانش 5

 فاتحان وبرخوردهای ایران فتح چگونگی درباره مهمی نکات واعراب،حاوی ایرانیان میان های نامه صلح

 .است ومغلوبان

 دینشان کسی دهدکه می انراام هایشان هاوزمین هاومال جان"عرب سپاه فرمانده".))نهاوند نامه صلح(الف

 هر که مادام.دهند جزیه خویش عامل به هرسال که نکند،مادام منع دینشان ترتیبات راتغییرندهدوازانجام

 شبانه یک)آنهاگذرکند به راکه مسلمانان ازسپاه کنندوهرکس هارااصالح کنند،راه راراهنمایی مانده

 طبری،تاریخ(()باشد ماازآنهابری ذمه کردند اگرخیانت.کنند خواهی نیک که کنندومادام مهمان(روز

 (.179۱،ص5طبری،جلد

 ریاسی رانکشندوبه ازایشان کسی بدادتاتازیان پانصدهزاردرهم"شهر ازبزرگان یکی":))ری نامه صلح(ب

 ی،فتوحبالذر(()نهاوندباشد اهل برابرخراج ایشان مقدارخراج نکنند،ونیزخواستندکه راویران ای نبرندآتشکده

 (.12۱البلدان،ص

 نمایید؟ فهرست فوق صلح رادرقراردادهای مسلمان واعراب ایرانیان تعهدات(الف

 تعهدات اعراب تعهدات ایرانی ها

  

  

 دارد؟ مسائلی برچه ها،داللت نامه صلح دراین مسلمان اعراب تعهدات(ب
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 .است زیراجباری سئواالت به دادن عزیزپاسخ آموزان دانش:اجباری بخش

 (تاشانزدهم نهم دروس)پ سئواالت مجموعه

 بارم سواالت ردیف 

 .کنید رامشخص وغلط صحیح جمالت 1

 غ        ص          .  است دموت شاهنامه تیموری ی مصوردوره ی شاهنامه ی نمونه فاخرترین(الف

 غ        ص                        .  برخورداربود بیشتری وتوجه ازاقبال دینی علوم تیموریان دردوره(ب

 غ        ص                    . رسید پایان به صفوی عباس شاه درزمان شاهنامه وتصویرگری کتابت(ج

95./ 

 .دهید زیرپاسخ ای چهارگزینه سئواالت به 2

 رود؟ شمارمی دراروپابه ظهوررنسانس هاوعوامل زمینه ترین ازمهم.1

 وتجارت شهرنشینی افول(ب          اسالم باجهان فرهنگی روابط گسترش(الف

 همسایه باکشورهای تجاری روابط برقراری(د                     مردم وکلیسابرزندگی نفوذپاپ(ج

 .کرد رااحیا............ به موسوم روم امپراتوری دوران قلمروخودنهاداداری اداره برای شارلمانی.2

 یاکنت کومس(د                پادشاه(ج                ویژه ماموران(ب             کنسول(الف

 درآورد؟ مذهب شیعه بویه آل راازتسلط عباسی کارآمدن،خلیفه باروی سلسله کدام.3

 غزنویان(د                   سلجوقیان( ج                سامانیان(ب            خوارزمشاهیان(الف

 شد؟ محمدخوارزمشاه سلطان نظامی موفقیت کدام شدیدمانع وسرمای برف.4

 مغوالن دادن شکست(د           بغداد فتح(ج          همدان فتح(ب       قراختائیان شکست(الف

1 



 بارم سواالت ردیف

 .پرکنید مناسب زیرراباکلمات های عبارت خالی جاهای 3

 .گذاشت عصرصفوی ابعادجامعه ی برهمه عمیقی تاثیرات.........................واستقرارمذهب یافتن رسمیت(الف

 .درآوردند ملی صنعت یک صورت به وعشایری روستایی راازحالت ایران..........................هنراصیل صفویان(ب

 .بود...........................توسط چاپ دستگاه عصررنسانس،اختراع فناوری ابداعات ترین ازمهم(ج

95./ 

 .بنویسید راست سمت ودرجدول نموده انتخاب چپ سمت ازجدول را صحیح گزینه شماره 4

 صفوی طریقت گذارورهبرمعنوی بنیان(الف

 ورشادت باوجودشجاعت چالدران دردشت(ب

 .خورد شکست عثمانی ازسپاه

 .کرد منتقل اصفهان به راازقزوین پایتخت(ج

 حرمسرانفوذزیادی اواعضای درزمان(د

 .کردند می امورکشوردخالت داشتندودراداره

 

 زاهدگیالنی شیخ_1

 اول عباس شاه_2

 اردبیلی الدین صفی شیخ_3

 اسماعیل شاه_4

 سلیمان شاه_5

 حسین سلطان شاه_9

 

1 

 .مختصردهید زیرتوضیح ومفاهیم اصطالحات درمورد 5

 :اقطاع(الف

 :سِرف(ب

 شمشیر واهل قلم اهل(ج

 رنسانس(د

 

 

2 

 /.25 یافت؟ دست نظیری کم وشکوفایی عظمت به تیموری فرمانروای کدام دردوره ایرانی معماری 9

 /.25 آزادکرد؟ صلیبون راازاشغال المقدس سردارمسلمان،بیت کدام 9

 بود؟ چه بااروپائیان دوستانه ازایجادروابط عباس شاه اهداف 8

 

5./ 

 شد؟ ایلخانان دوره درایران وآموزشی علمی های فعالیت احیای باعث عواملی چه 7

 

95./ 

 است؟ شده نگاشته زمان از برهه درکدام شده معرفی ازکتب زیرهرکدام زمان خط به باتوجه 1۱

 (عباسی آرای عالم تاریخ_السیر حبیب_التورایخ احسن)

 

 

 

 

 

95./ 

 

 



 نمائید؟ رابیان هجری نخستین های درسده ایرانی دهقانان نقش 11

 

 

1 

 (مورد2)شد؛راذکرکنید؟ بویه وآل سامانیان درزمان ورشدشهرنشینی اقتصادی رونق باعث که عواملی 12

 

1 

 ببرید؟ نام دونمونه سلجوقیان حکومت سقوط ازعلل 13

 

1 

 شد؟ وافول دچاروقفه مدتی برای شهری ایران،زندگی هابه مغول چراباهجوم 14

 

 

1 

 راذکرکنید؟ ایران به بعدازلشکرکشی مغول هوالکوخان دواقدام 15

 

 

1 

 (مورد2)رابنویسید؟ صلیبی های جنگ شروع وعوامل علل 19

 

1 

 رابنویسید؟ پروتستان نهضت دوموردازنتایج 19

 

1 

 2۱ بارم                                                    موفق باشید                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 باسمه تعالی

 اداره کل آموزش و پرورش مازندران

 مدیریت آموزش و پرورش بهشهر

 انسانی یازدهم پایه ی  79ماه  اردیبهشت  2سواالت امتحان تاریخ پاسخنامه ی 

 رشته : ادبیات و علوم انسانی                                                                      آیت اهلل طالقانینام آموزشگاه : دبیرستان 

   تعداد صفحات :                                                                                                           2نام درس : تاریخ 

 11/2/1۹79تاریخ آزمون :                                                                         طراح سواالت : آقای مهدی عباسی        

 97مدت آزمون :                                                                                                                   11تا  1دروس 

 بارم جواب ردیف

  (دروس یک تا چهار) قسمت الف 

. ردک حجازتضعیف رادرمنطقه آنان وموقعیت واردآوردوقدرت برقریش ناپذیری وجبران سنگین ضربه(الف 1

 درس(.است موردکافی یک بیان.)دادند نشان خداواسالم رسول به بیشتری حجازگرایش منطقه ساکنان(ب

 39ص چهارم

7./ 

 باعقل مطابقت(ا 2

 وشواهد باسایرمنابع وتطبیق مقایسه_2 

 ومکان زمان هابراساس گزارش سنجش_3

 تجربی علوم بردستاوردهای باتکیه اعتبارسنجی_4

 انسانی سایرعلوم دستاوردهای کمک به اعتبارسنجی_5 

 19و15ص دوم درس شناسی باستان تحقیقات بانتایج مطابقت_9

1 

 اهشک برای هاشم اوناگزیرشوند،پیامبرراتنهاگذارند،بنی هوطایف ابوطالب بودکه این مکه مشرکان هدف 3

 28ص سوم درس .بردند پناه مکه دراطراف طالب ابی شعِب به معاهده این آثارمخرب
1 

 قانمناف اُبی،سردسته ابن نضیرگرفت،عبداهلل بی یهودیان محاصره به خداتصمیم رسول که هنگامی(1 4

 .داد یاری وعده آنان کردوبه مقاومت به راتشویق ،یهودیان

 انصارراعلیه میکوشیدندکه(3.نکردند شرکت جداشدندودرجنگ اسالم احدوتبوک،ازسپاه های درغزوه(2 

 38ص چهارم درس .است دوموردکافی بیان.)نماید مهاجرتحریک

1 

 اندرشعرشاعر کمابیش درهرعصری رایج وفلسفی ونیزعقایددینی سیاسی،اجتماعی،اقتصادی زیرااوضاع 5

 1۱ص اول درس  .یابند می عصرانعکاس آن منثورنویسندگان ادبی های ونوشته
7/1 

  (متشهتا پنجم دروس)ب قسمت 

 جهنمو بهشت ومعتقدبه ویهودی،یکتاپرست مسیحی وخواه زرتشتی خواه ایران ساکنان که زیراازآنجایی 1

 88ص هشتم درس/.(5.)بودند وظهورمنجی
7./ 

 .پرداختند می رومیان رابه سنگینی های مالیات(1 2

 .برسند عالی های مقام به نداشتندکه اجازه(2

 51ص پنجم درس  .داشتند بارومیان شدیدی مذهبی مصراختالفات مسیحیان(3

1 

 .نشود گرفته جزیه گرددوازنومسلمانان متوقف دستوردادفتوحات(1 3

 .نمود بود،منع کرده اجباررسم به معاویه راکه(ع)علی به واهانت گویی دشنام(2

 57ص ششم درس.(است ذکردوموردکافی.)دبازگردان بیت اهل رابه فدک(3

1 

 شیعی جامعه حفظ(3نبوی وسنت دینی مبانی باتحریف مقابله(2برجسته ویاران شاگردان تربیت(1 4

 93ص هفتم درس.(است ذکردوموردکافی)انحرافی وفرهنگی فکری های باجریان ومبارزه
1 



/ نمایند اصالح را ها جاده/ کنند راهنمایی( ها راه در) را مسلمانان/ جزیه پرداخت : ایرانیان تعهدات(الف 5

 را لمانانمس/کنند پیدا تسلط مسلمانان  بر نباید/ نمایند پذیرایی(غریب)مسلمان افراد از روز شبانه یک

 به پیوستن عدم/ ها جاده در امنیت تامین/ نکنند توطئه اعراب برعلیه/ نزنند را اعراب/ندهند دشنام

/ دهند امان را ایرانیان/ باشند ایرانیان خیرخواه باید:اعراب تعهدات.اعراب به خیانت عدم/اعراب دشمنان

 اردو ایرانیان سرزمین به اجازه بدون/هستند پایبند خود تعهدات به که هایی سرزمین اشغال و حمله عدم

  ها جاده در امنیت تامین/نشوند

 سنتی ورسوم دینی دادند،مراسم می اجازه ایرانیان به پول بادریافت آنهااعراب دراغلب(ب

 می ایرانیان بنابراین.نمودند می خودداری ایرانیان ازکشتن،اسارت پول بادریافت_خودرابرپاکنند

 83ص هشتم درس .خودبمانند ورسوم برآیین جزیه توانستندباپرداخت

7/1 

  (تاشانزدهم نهم دروس)پ قسمت 

 127ص دوازدهم درس نادرست(الف 1

 133ص دوازدهم درس درست(ب

 154ص چهاردهم درس نادرست(ج

97./ 

 194ص شانزدهم درس الف.1 2

 193ص پانزدهم درس  د.2

 1۱3و1۱2ص نهم درس  ج.3

 1۱5ص نهم درس  ج.4

1 

 148ص چهاردهم درس امامی دوازده شیعه(الف 3

 155ص چهاردهم درس بافی فرش(ب

 /.(95) 18۱ص شانزدهم درس  گوتنبرگ یوهانس(ج

1 

 135ص سیزدهم درس 3(الف 4

 139ص سیزدهم درس 4(ب

 14۱ص سیزدهم درس 2(ج

 142ص سیزدهم درس 5(د

1 

 درس. شود می گفته دیوانی مشاغل یاصاحبان افرادنظامی به زمین واگذاری مختلف انواع به:اقطاع(الف 5

 11۱ص دهم

 زمین به هاکشاورزوابسته میلیون عهده به(ها فئودال)اربابان های زمین وسطاکاربرروی درقرون:سِرف(ب

 195ص پانزدهم درس. شد می گفته بودسِرف

 فرماندهان شمشیربه شدواهل می گفته وزیران کشوری های مقام به قلم اهل:شمشیر واهل قلم اهل(ج

 142ص سیزدهم درس. شد می گفته(نظامی) لشکری

 می فتهگ وفرهنگی فکری های دگرگونی به وازنظرتاریخی است وتجدیدحیات نوزایی معنای به:رنسانس(د

 193ص شانزدهم درس. شود

2 

 /.27 13۱ص دوازدهم درس شاهرخ 9

 /.27 199ص پانزدهم درس ایوبی الدین صالح 9

 همسیزد درس خارجی تجارت منظورتوسعه ونیزبه اروپائیان وفنی نظامی ازدانش برداری بهره انگیزه به 8

 149ص
7./ 

 یرانیا وزیران سیاسی قدرت ونیزباافزایش اسالم به مغوالن وگرایش ایلخانان حکومت تشکیل دنبال به 7

 131ص دوازدهم درس
97./ 



 درسحبیب السیر )شاه اسماعیل ( احسن التواریخ ) شاه طهماسب( تاریخ عالم آرای عباسی )شاه عباس ( 1۱

 147ص چهاردهم
97./ 

 اسالمی دوره به باستان ازدوره ایرانی فرهنگ وانتقال درحفظ مهمی درامورمحلی،نقش برمشارکت عالوه 11

 7۱ص نهم درس. ایفاکردند
1 

 نسبی وامنیت آرامش برقرارشدن(1 12

 وآبادانی عمران باتدبیروعالقمندبه ووزیران امیران دست کارهابه زمام قرارگرفتن(2

 74ص نهم درس.(است دوموردکافی بیان) ومنسجم منظم دیوانی استقرارنظام(3

1 

 وغُزها قراختائیان همچون مهاجم اقوام هجوم(1 13

 آنها وکشمکش ورقابت امیران بین قلمرو تقسیم(2

 وملکشاه ملک نظام خواجه یقدرتمندخود،یعن وزیروپادشاه مرگ(3

 باسلجوقیان درایران اسماعیلیان مبارزات(4 

 1۱3ص دهم درس.( است دوموردکافی بیان)سلجوقیان زیرسلطه درنواحی اتابکان گرفتن قدرت(5 

1 

 ویران وآباددرماوراءالنهروخراسان بزرگ شهرهای ویژه به زیادی هاشهرهای مغول حمالت درجریان(1 14

 .کردند مهاجرت دیگری مناطق شدندویابه آنهایاکشته ازساکنان زیادی شدندوعده

 کردکه می هاتوصیه مغول بودبه کرده تدوین چنگیزخان که قوانینی مجموعه عنوان یاسابه(2

 117ص یازدهم درس. گزینند دوری ازشهروشهرنشینی

1 

 خلیفه باتسخیربغدادوکشتن(2.برد ازبین آنان مستحکم های قلعه راباگشودن اسماعیلیان قدرت(1 15

 115ص یازدهم درس. داد پایان عباس بنی خاندان حکومت عباسی،به
1 

 اروپایی های سرزمین واجتماعی اقتصادی مشکالت(1 19

 بیزانس امپراتوری موجودیت خطرافتادن به(2

 199و199ص پانزدهم درس.( است دوموردکافی بیان)دراندلس مسیحیان نظامی های موفقیت(3

1 

 .برد راازمیان کاتولیک یسایکل وحدت(1 19

 .هاشد هاوکاتولیک پروتستان میان مذهبی های بروزجنگ باعث(2

 ملی های ودولت پادشاهان تقویت(3

 دراروپا گرایی ملی های رشداندیشه(4

 یکاف دومورد بیان)اروپایی وجوامع مردم درزندگی آن نقش وکاهش کاتولیک کلیسای قدرت تضعیف(5

 189ص شانزدهم درس( است

1 

 


