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  انسانی با پاسخنامه یازدهم( 2) جهان و ایران ای تاریخ چهارگسینه سؤاالت
 زضس اَٚای  سؤاالت چٟبضٌعیٙٝ

ٍ٘بضی ٔحسوٛة   ٞب ٚ اسبعیط لٛٔی زٚضٜ ٞبی ٔرتّف تبضیری، ذبعطات ضفبٞی ٚ ... رعٜٚ وساْ ٔٙبثغ تبضید افسب٘ٝ .1

 ضٛ٘س؟ ٔی

 ٞبی تبضیری                   ت( آحبض ضفبٞی ٞبی ا٘سب٘ی                 ة( ٔتٖٛ ازثی                    ح( وتبة سبذتٝ اِف( زست

 تبضید ٍ٘بضی ػٕٛٔی اظ چٝ ظٔب٘ی آغبظ ٚ تب وی ازأٝ یبفت؟ .2

 لطٖ ٞطتٓ                  –لطٖ پٙزٓ                                                    ة( لطٖ سْٛ  –اِف( لطٖ سْٛ 

 تب اٚاذط زٚضٜ افطبضیٝ –ت( لطٖ ٞطتٓ                   تب اٚاذط ػصطلبربض                -ْ سٛلطٖ  ح(

 وطز٘س؟ ٔیی اسبعیطی ضا اظ ظٔبٖ چٝ وسی آغبظ  ٔٛضذبٖ تبضید ایطاٖ زٚضٜ .3

 داِف(ٞٛضًٙ                               ة( ویٛٔطث                          ح( ضستٓ                                     )ت ایط

 تٛاٖ اضبضٜ وطز؟ یه اظ  ٔٙبثغ ظیط ٔی اظ ٟٔٓ تطیٗ ٚ ٔطٟٛضتطیٗ تبضید ٞبی ػٕٛٔی ثٝ وساْ .4

   اِف( تزبضة االٔٓ                      ة( تبضید عجطی                    ح(إِسبِه ٚإِٕبِه                     ت( اذجبضاِغٛاَ 

 ثبضس؟ اثٛػّی ثّؼٕی، اظ ٚظضای فطًٞٙ زٚست وساْ زٚضٜ ٔی .5

 سبٔب٘یبٖ                              ت( ػّٛیبٖ عجطستبٖ اِف(آَ ظیبض                       ة( آَ ثٛیٝ                              ح(

 یه اظ ٔٙبثغ ظیط است؟ ٞبی ػٕٛٔی فبضسی وساْ تطیٗ تبضید وٟٗ .6

 اِف(تبضید ثّؼٕی              ة( تبضید عجطی                        ح( تبضید ٌعیسٜ                             ت( ربٔغ اِتٛاضید

 تأِیف ذٛارٝ ضضیساِسیٗ فضُ اهلل ٕٞسا٘ی زض وساْ زٚضٜ ثٝ پبیبٖ ضسیس؟ « اِتٛاضید  ربٔغ»تأِیف وتبة  .7

 اِف( غع٘ٛیبٖ                    ة( ذٛاضظٔطبٞیبٖ                    ح( تیٕٛضیبٖ                                ت( ایّرب٘بٖ

 أِیف ویست؟ت« ضٚضة اِػفب فی سیطٜ اال٘جیبء ٚإِّٛن ٚاِرّفبء »تبضید  .8

 ة( ذٛا٘سٔیط                             ح( زیٙٛضی                                    ت( اثٗ احیط                   ٔیطذٛا٘س اِف(

 ثبضس؟ یه اظ آحبض لبضی احٕس غفبضی ٔی وساْ .9

 اِتٛاضید                    ت( فبضسٙبٔٝ ٔغة(  تبضید ٌعیسٜ                    ح( رب                 آضا تبضید رٟبٖ اِف(

ٞبی ٟٔٓ، اعالػبت سیبسی، ارتٕبػی، فطٍٞٙی، التػبزی ٚ ٘ظبٔی ٚ ٘یوع ررطافیوبیی    ٍ٘بضی اظ ٌٙزیٙٝ وساْ ٘ٛع تبضید .11

 ضٟطٞب ٚ ٔٙبعك ایطاٖ است؟

 ت( تبضید ػٕٛٔی                        ٍ٘بضی     ای                 ة( تبضید ٔحّی                    ح( ته اِف( تبضید سّسّٝ

 ثبضس؟ تبضید ضٚیبٖ احط وساْ ٔٛضخ ٔی .11

   اِٚیبءاهلل آّٔی ت(                   اثِٛفضُ ثیٟمیح(                اثٛاسحبق صبثیة(            اسىٙسض ثیه تطوٕبٖاِف( 

 اِتبری فی اذجبض اِسِٚٝ اِسیّٕیٝ زض ٔٛضز وساْ زِٚت است؟ .12

 یبض                       ة( آَ ثٛیٝ                              ح( سبٔب٘یبٖ                              ت( صفبضیبٖاِف(آَ ظ

 ثبضس؟ وتبة اِیٕیٙی اظ ویست ٚ ٔطثٛط ثٝ وساْ زٚضٜ ٔی .13

 ایّرب٘بٖ -غع٘ٛیبٖ     ت( ذٛا٘سٔیط – ػُتجیصفبضیبٖ         ح(  -سبٔب٘یبٖ     ة(اسىٙسض ثیه تطوٕبٖ -اِف( زیٙٛضی

 آیس؟ ٞبی ٔحّی ثٝ ضٕبض ٕ٘ی یه رعٚ تبضید وساْ .14

 اِف( تبضید سیستبٖ              ة( تبضید ضٚیبٖ              ح( فبضسٙبٔٝ اثٗ ثّری                     ت(  ربٔغ اِتٛاضید

 ٚ ضٚ٘ك ثسیبضی یبفت ای زض ایطاٖ ضٚاد سطٚزٖ ٔٙظٛٔٝ ٞبی حٕبسی ٚ تبضیری اظ چٝ زٚضٜ .15

 ربضاِف( زٚضٜ ٔغٛالٖ                 ة( زٚضٜ تیٕٛضیبٖ                       ح( زٚضٜ صفٛیٝ                              ت( زٚضٜ لب

 ثبضس؟ وساْ سفط٘بٔٝ ٔطثٛط ثٝ لطٖ ٞطتٓ ٞزطی ٔی .16
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 ح( سفط٘بٔٝ ضبضزٖ                    ت( سفط٘بٔٝ پیتطٚ زالٚاِٝ     اِف( سفط٘بٔٝ ٘بصطذسطٚ              ة سفط٘بٔٝ   اثٗ ثغٛعٝ      

 ٍ٘بضی است؟ تأِیف اثٗ ػطثطبٜ وساْ ٘ٛع تبضید« ػزبئت إِمسٚض فی ٘ٛائت تیٕٛض» .17

 ػٕٛٔی ٍ٘بضی                            ت( تبضید ای                 ة( تبضید ٔحّی                    ح( ته اِف( تبضید سّسّٝ

 اظ أیٙی ٞطٚی زضثبضٜ چٝ وسی است؟« فتٛحبت ضبٞی» .18

 اسٕبػیُ ذبٖ                            ت( ضبٜ ػجبس                        ح( وطیٓ اِف( ٘بزضضبٜ                              ة( ضبٜ

 ایذ ضس؟ی ........................................ض سجه تبضید ٞبی ٔٙظْٛ اظ زٚضٜ .19

 ة( ایّرب٘بٖ                            ح( صفٛیٝ                                ت(لبربض                              ٔغٛالٖاِف( 

 ثبضس؟ وتبة ظفط٘بٔٝ ٚ ضبٜ اسٕبػیُ ٘بٔٝ ثٝ تطتیت تأِیف چٝ وسب٘ی ٔی .21

                             لبسٕی حسیٙی ٌٙبثبزی -حٕساهلل ٔستٛفیة(                                                ٘بصطذسطٚ -اثٗ ثغٛعٝاِف( 

                             حٕساهلل ٔستٛفی - لبسٕی حسیٙی ٌٙبثبزی اثٗ ثغٛعٝ                                                 ت( -٘بصطذسطٚح( 

 تبضیری ایطاٖ وساْ است؟ٞبی حٕبسی ٚ  تطیٗ ٔٙظٛٔٝ ثطرستٝ .21

 اِف( ظفط٘بٔٝ                       ة( فتٛحبت ضبٞی                       ح( ضبٜ اسٕبػیُ ٘بٔٝ                  ت(ضبٞٙبٔٝ

 ثبضس؟ وتبة غٛضٜ االضؼ احط وساْ ٔٛضخ ٚ ٔطثٛط ثٝ چٝ لط٘ی ٔی .22

 لطٖ پٙزٓ           –ة( اثٗ حٛلُ                   لطٖ چٟبضْ -اثٗ حٛلُاِف( 

 لطٖ پٙزٓ            -ت( ٘بصطذسطٚ               لطٖ چٟبضْ    -ح( ٘بصطذسطٚ

 ُٔؼزَُٓ اِجُّساٖ احط وساْ ٔٛضخ است؟ .23

 ّریاِف( ٔمسسی                              ة( اثٗ حٛلُ                            ح( زیٙٛضی                              ت(اثٗ ث

 اظ وساْ ضبػط ٔؼطٚف است؟« ٘بٔٝ اُٞ ذطاسبٖ»لػیسٜ  .24

 ة( ٘بصطذسطٚ                            ح( صبئت تجطیعی                                ت(ا٘ٛضی                             ضضیس ٚعٛاطاِف( 

 ٔٙبثغ ظیط ثٝ تطتیت ٘ٛضتٝ وساْ ٔٛضخ ٔی ثبضس؟ .25

 االثٙبء فی عجمبت االعجبء      ػیٖٛ -4   تبضید ثغساز -3    ة االضطافا٘سب -2 اِغجمبت اِىجطی         -1

  اثٗ اثی اصَُُیجؼٝ   -ذغیت ثغسازی  - ثالشُضی - اثٗ سؼس وبتت ٚالسیاِف( 

 ذغیت ثغسازی   - ثالشُضی - اثٗ سؼس وبتت ٚالسی - اثٗ اثی اصَُُیجؼٝ ة( 

 وبتت ٚالسی اثٗ سؼس - اثٗ اثی اصَُُیجؼٝ  -ذغیت ثغسازی  - ثالشُضیح( 

 ثالشُضی – اثٗ سؼس وبتت ٚالسی -اثٗ اثی اصَُُیجؼٝ  -ذغیت ثغسازی  ت(
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 درس اول پاسخنامه
 ت( آحبض ضفبٞی -1

                  تب اٚاذط ػصطلبربض                -لطٖ سْٛ  ح( -2

 ة( ویٛٔطث                           -3

 ة( تبضید عجطی                     -4

 ح( سبٔب٘یبٖ                               -5

 اِف(تبضید ثّؼٕی               -6

 ت( ایّرب٘بٖ -7

 اِف( ٔیطذٛا٘س                  -8

 آضا                  اِف( تبضید رٟبٖ -9

 ة( تبضید ٔحّی                     -11

 ت( اِٚیبءاهلل آّٔی -11

 ة( آَ ثٛیٝ                               -12

 غع٘ٛیبٖ      –ح( ػُتجی  -13

 ت(  ربٔغ اِتٛاضید -14

 اِف( زٚضٜ ٔغٛالٖ                  -15

 ة سفط٘بٔٝ اثٗ ثغٛعٝ            -16

 ٍ٘بضی                            ح( ته -17

 اسٕبػیُ ت( ضبٜ -18

 اِف( ٔغٛالٖ                               -19

 لبسٕی حسیٙی ٌٙبثبزی                             -ة( حٕساهلل ٔستٛفی -21

 ت(ضبٞٙبٔٝ -21

 لطٖ  -اِف( اثٗ حٛلُ -22

 اِف( ٔمسسی                              -23

 ت(ا٘ٛضی -24

 اثٗ اثی اصَُُیجؼٝ   -ذغیت ثغسازی  -ثالشُضی  -اِف( اثٗ سؼس وبتت ٚالسی  -25

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


