
 نام:
 نام خانوادگی:

 کالس:
 مـیازدهپایه: 

 شماره صندلی:

 ه تعالیم باس 

 تهران4اداره آموزش ورپورش منطقه

 دبیرستان نمونه دولتی ابوعلی سینا

  2تاریخ ایران و جهان  درس:

  8/01/79تاریخ امتحان:

 مدت امتحان: 

 نمره با عدد:              
 نمره با حروف:

 بارم سؤال ردیف

  نمره( 5)های زیر با کلمات مناسب کامل کنید.ها و عبارتجاهای خالی را در جملهالف(  

 5/0 های .............................. است.اثر ابوالفضل بیهقی در تاریخ ............................ از مشهورترین تاریخ تاریخ بیهقی 0

 5/0 نگاری ............................... است.های تاریخ................................. از نمونهاالمم تألیف کتاب تجارب 2

 55/0 .ندپیروان حضرت ابراهیم )ع( به ............................. معروف شد 3

 5/0 . به سر بردند.به نام ................... محلی. طول کشید در که حدود ................. در دوران محاصره اقتصادی مسلمانان 4

سال  پیمان صلح حدیبیه در سال .............................. و غزوه تبوک در سال ......................... و فتح مکه در 5

 ) هجری  (رویداد....................... 
55/0 

دسته منافقان مدینه  ........................... و سرمسلمانان مدینه ....فرمانده سپاه قریش در جنگ با پیامبر)ص( و  6

 .................................. که پس از ............................. اظهار مسلمانی کرد.
55/0 

 5/0 .......... بنیان گذاشته شد.دانشگاه االزهر توسط حکومت ............................ در شهر ...................... 9

 55/0 منطقه شام هنگام حمله اعراب مسلمان، زیر سلطه ............................... قرار داشت. 8

 55/0 ب مسلمان را در حمله به ............................... به عهده گرفت.عمروبن عاص فرماندهی سپاه اعرا 7

 5/0 بود.  ................................. بود که مقام و جانش را مدیون ..............................پنجمین خلیفه عباسی  01

 55/0 با سپاه اموی وارد جنگ شدند.  توابین به رهبری .................................. 00

  ریحیـوتاه و تشـک اسخــهای با پرسشـپ 

 نگاری را بنویسید.های این نوع تاریخچه زمانی شروع شد و تا چه زمانی ادامه یافت ویژگی نگاری عمومی ازتاریخ 0

 

 

1 

 هایی دارد؟روایی چه ویژگینگاریتاریخ 2

 

 

1 



 و قابوسنامه نوشته چه کسانی است؟ اهل خراسان قصیدة  نامه 3

 
5/0 

 هستند؟االرض به ترتیب نوشته چه کسانی دان و صورهالبلکتاب معجم 4

 
5/0 

 سالگی رسول خدا)ص( را بنویسید.  00، 35، 50، 15مهمترین حوادث دوران  5

 

 

 

 

5 

 ها و اقدامات مأمون خلیفه عباسی را بنویسید.برخی از سیاست 6

 

 

 

1 

 سران بنی امیه با خالفت امام علی)ع( چگونه برخورد کردند؟ 9

 
55/0 

 اقدامات او را بنویسید.هشتمین خلیفه اموی که بود برخی از  8

 

 

1 

 دو شاهکار معماری جهان اسالم در اندلس را نام ببرید. 7

 
5/0 

 با چه اقداماتی خالفت عباسیان در زمان منصور استوار شد. 01

 
55/0 

 جریان وکالت از زمان کدام امام شیعه آغاز شد، این جریان چه بود و منجر به چه چیز شد؟ 00

 

 

 

1 



 آنان شد. چه عواملی باعث ضعف و سستیای تأسیس شد و فاطمیان توسط چه کسی در چه منطقهخالفت  02

 

 

 

1 

 به چه دالیلی آشفته شده بود؟اع اجتماعی حکومت ساسانی اوض 03

 

 

 

1 

 عوامل شکست سپاه ساسانی در جنگ قادسیه چه بود؟ 04

 

 

 

1 

 درباره کلمات زیر هر کدام یک سطر توضیح دهید. 05

 باذان: -1

 سپید جامگان -5

 موالی: -3

 شعوتیه -0

 الفتوح:فتح -5

 سپاه جامگان -6

 مقفع:ابن -5

 دینان:خرم -8

 

 

5 

 50 پیروز باشید. ) کریمی( 
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