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    مشهد5آموزش و پرورش ناحیه    نام ونام خانوادگی:

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

  03/1397/ 06تاریخ امتحان:
  مهر مدرسه:

  دقیقه 90 مدت امتحان:  صفحه 4تعدادصفحه:  17 تعدادسوال:  کالس:  چاره جو زاده نام دبیر یا طراح:
  شماره دانش آموزي:  یازدهم انسانی پایه:  شماره صندلی:  صبح 9 ساعت شروع:

  
  نوبت صبح

  
بخش اختیاري: دانش آموزان عزیز لطفا در این بخش فقط یکی از مجموعه هاي   

 سواالت الف  یا ب را انتخاب کنید

  

  الف (درس اول تا چھارم) سواالت  ردیف

  25/0  درزنامه می توان به ......................... نوشته عنصرالمعالی اشاره کرداز برجسته ترین آثار در زمینه ان  1

 25/0 پیامبر(صلی ا... علیه و آله) در دعوت عمومی خود نخست خویشاوندان وسپس ......................... را به قبول اسالم فراخواندند.  2

  تاریخ هاي محلی را بنویسید؟ دو مورد از انگیزه هاي اصلی نویسندگان از نگارش  3
  
  
 

5/0 

  یکی از مهم ترین و موثرترین معیارهاي سنجش درستی یا نا درستی یک گزارش تاریخی چیست؟  4
  
 

5/0 

  هدف مشرکان از تحریم و محاصره اقتصادي و اجتماعی بنی هاشم چه بود؟  5
  
 

5/0 

  روش تاریخ نگاري تحلیلی چگونه است؟  6
  
  

1  

  دوم بین چه کسانی بسته شد؟ الف)پیمان عقبه  7
  ب)این پیمان بیانگر چه بود؟

  
  
 

1 

  وضعیت سپاه در زمان پیامبر (صلی ا... علیه و آله) و مدیریت امور نظامی ایشان چگونه بود؟  8
  
  
 

1 

  مجموعه سواالت ب ( دروس پنجم تا هشتم)  

 25/0 سله بود شیوه اي متفاوت در حکومت اتخاذ کرد.میان خلفاي اموي ...................... که هشتمین خلیفه این سل  1

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

25/0 



٢ 
 

  بحران  ارتداد یا جنگ  رده را توضیج دهید؟  3
 

1 

  فتوحات مسلمانان در مصر بیشتر به چه دلیلی بود؟  4
  
 

5/0 

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

5/0 

  دو مورد از علل ضعف و کاهش اقتدار عباسیان را بنویسید؟  6
  
 

5/0 

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

1 

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

1  

  دانش آموزان عزیز پاسخ به سواالت زیر اجباري است :بخش اجباري  

  هم تا شانزدهم)مجموعه سواالت پ (درس ن
  جمالت صحیح و غلط را مشخص کنید:   1

  □ .زبان فارسی به عنوان زبان علم ودین در کنار زبان عربی قرار گرفتطاهریان  در دورهالف) 
  □ را عصر اقتدار و شکوفایی سلسله صفوي قلمداد کرده اند. ره شاه اسماعیلب)مورخان دو

  □ ج) کاخ عالی قاپو نماد قدرت سیاسی صفوي است.
  □ .کلیساي کاتولیک بود تیکی از نتایج نهضت پروتستان وحدد) 

1  

  :در مقابل موارد سمت راست بنویسیدو انتخاب کرده شماره گزینه صحیح را از جدول سمت چپ   2
 خواجه نظام الملک توسی - 1
 اسنیوتوماس آک - 2
 هرودوت - 3
 جرج سارتن - 4
 کمال الدین بهزاد - 5
 غیاث الدین شیرازي - 6
  خواجه نصرالدین توسی - 7

                                 □ الف)  پدر تاریخ علم بود.
  □ ب) نظامیه ها به همت او ساخته شد.

  □ ج)از سرشناسترین معماران عصر تیموري بود.
  □ میالدي بود. 13و 12د) برجسته ترین فیلسوف اروپاي در سده هاي 

1  

  جاهاي خالی را با عبارات مناسب پر کنید:  3
  الف)بابر یکی از شاهزادگان تیمور، حکومتی را در هند بنیان گذاشت که به ....................... معروف شد.

  ................... بودند.ب)مغوالن در آغاز پیرو آئین ساده موسوم به ........
  ج)در دوره صفوي دامداران مبالغی مالیات تحت عنوان ................... می پرداختند.

  .رسم ................................ از جمله رسوم دینی بود که نفوذ و تاثیر کلیسا را در قرون وسطا نشان می دهدد) 

1  



٣ 
 

  
  اسخ دهید:به سواالت چهار گزینه اي زیر پ  4

الف) یکی از تحوالت چشم گیردوران غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان زوال موقعیت اقتصادي و اجتماعی چه گروهی 
  ؟بود
  □ دامداران )4                     □ دهقانان) 3           □  بازرگانان) 2             □ شهرنشینان) 1

  .............. بود........ مبتنی بر دو سرچشمه............................. واسالمی ب) بنیان قوانین جاري در ایران  دوران 
  □ ) شریعت اسالم، عرف4            □ وکاتز) شریعت اسالم،ت3           □)یاسا، عرف2    □)شریعت اسالم، یاسا  1

  ؟حب نظر بودعقلی و طبیعی عصر صا علوم دینی و که بر همه بود عصر صفويج) از برجسته ترین علماي ایران در
  □ ) میرداماد4                □ ) محمد باقر مجلسی3           □ ) شیخ بهایی2               □ ) مالصدرا1

  شر ثروتمند عصر رنسانس که شامل بازرگانان و صاحبان صنایع و بانکداران می شدند چه می گفتند؟قد) به 
  □ بورژوا)4                   □  فئودال) 3                   □ شوالیه) 2                     □ سرف)1

1  

  به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید:  5

  ؟کدامند ی با یکدیگر در تقابل بودندقالف) دو نیرویی که در عصر سلجو

  ري دوره سلجوقی را بنویسید؟موثر بر رشد هنر و معماب) دو عامل 

  د؟داشت را نام ببری ا که تا پایان دوره تیموریان رواجت هالیج) دو مورد از انواع ما

  اختیارات فئودال ها را بنویسید؟و  ) دو مورد از وظایفد

  هـ) دو عامل ظهور رنسانس کدامند؟

  ؟تفاوت عقاید اومانیسم و کلیسا را در مورد انسان بنویسیدي)

3  

را با سلسله هاي )) طاهریان و سامانیان ((ی، حکومت هاي از نظر نحوه به قدرت رسیدن و نوع رابطه با خالفت عباس  6
  مقایسه کنید؟ ))صفاریان و آل بویه((
  
  
  
  

1  

  نقش بزرگان ایرانی را در دوره نامسلمانی حاکمیت ایلخانان  ارزیابی کنید؟  7
  
  
  

1  

  چرا تاریخ نگاري به زبان فارسی در عهد ایلخانان رشد کرد؟ (دو موردکافی است)  8
  
  
  
  

1  



٤ 
 

  
 

  
شاه عباس براي بیرون کردن بیگانگان (عثمانی، ازبکان، پرتغالی ها) از خاك کشور چه سیاستی را در پیش گرفت و در این   9

  رابطه چه اقداماتی کرد؟
  
  
  
  

5/1  

  در عصر صفوي به این سواالت پاسخ دهید: درباره هنر و معماري  10
  الف)دوعلت شکوفایی  معماري:

  ب) نام دو مسجد معروف:

  ؟و ویژگی هنر فلز کاريد ج)

5/1  

  بنویسید؟ صلیبیانو  مسلمانانآثار و پیامدهاي جنگ هاي صلیبی را براي   11
  
  
  
  
  
  

1  

  میالدي تبدیل شد؟ 17و  16چگونه اسپانیا به یکی از نیرومندترین کشورهاي اروپایی در سده هاي   12
  
  
  
  
  
  
  
  

1  

20  



  بسمھ تعالی
  ٥ یھمدیریت اداره آموزش وپروش ناح

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

   تاریخ امتحان:                         ٩٧-١٣٩٦سال تحصیلی:
    بخش الف: سواالت  

  بارم  سواالت  ردیف
  ٢٥/٠  قابوس نامه  ١

  ٢٥/٠  عموم مردم  ٢

  ٥/٠  25/0هر مورد  6پاسخ در ص   ٣

  ٥/٠  مطابقت یا عدم مطابقت آن با عقل است  ٤

  ٥/٠  ابوطالب و طایفه او ناگزیر شدند پیامبر (صلی ا... علیه و آله) را تنها گذارند  ٥

  ٥/٠  کتاب 18پاسخ در ص   ٦

  ١  5/0ب)نفوذ و گسترش اسالم ،  5/0ب با پیامبر (صلی ا... علیه و آله) مرد وزن از یثر 73الف)   ٧

  ١  25/0نکته کافیست هر مورد  4اشاره به  40پاسخ در ص   ٨

    پاسخ بھ سواالت بخش ب:  
  ٢٥/٠  الف) عمر بن عبدالعزیز  ١

  ٢٥/٠  تدریجی  ٢

  ١  پارارگراف اول 44پاسخ در ص   ٣

  ٥/٠  قابل سپاه اسالم بود عدم مقاومت مردم آن سرزمین در م  ٤

  ٥/٠  25/0، براي جلوگیري از ریختن خون مسلمانان 25/0اعتماد امام به کوفیان سلب شده بود   ٥

  ٥/٠  دو مورد  70پاسخ در پاراگراف اول ص   ٦

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

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                   2د)              6ج)           1ب)                 4الف)  ٢

  ١  25/0هر مورد                بخشش گناهاند)        چوپان بیگیج)        شمنیب)     گورکانیان هند یا مغوالن کبیرالف)   ٣

  ١  25/0هر مورد           4د)       2ج)      4ب)          3الف)  ٤

  5/0 دو مورد 112پاسخ در ص ب)    ،        5/0 راهل قلم و اهل شمسشیالف)  ٥
  ،             5/0کشاورزي مالیات بازرگانی،دامی، ج) 

  ،   5/0و مورد کافی است د 165) پاسخ در ص د
  5/0هـ) رشد شهر نشینی و تجارت، گسترش روابط فرهنگی با جهان اسالم، پیشینه فرهنگی و تاریخی (دو مورد) 

زندگی دنیوي او ارجمند و مهم است میشمردند ولی کلیسا می گفت لپانسان براي  ي) اومانیست ها انسان را موجودي که
  5/0 خدمت به خدا خلق شده است 

٣  



  
  

  ١  91پاسخ در ص   ٦

دیوان ساالران،  -2، 5/0خشونت و رفتارهاي خودسرانه فاتحان مغول تالش هاي زیادي کردند بزرگان ایران براي مهار - 1  ٧
را با فرهنگ ایرانی و اداب کشورداري آشنا و  صیرالدین توسی کوشیدند تا مغول هاخواجه نفالسفه، شعرا و در راس آن 

  5/0زمینه مسلمان شدن این قوم را فراهم آورند. 

١  

 -2، 5/0عالقه مندي ایلخانان و فرمانروایان تیموري به جاودانه ساختن کشورگشایی و موفقیت هاي سیاسی و نظامی - 1  ٨
  5/0ی خودآگاهی رجال ایران

١  

  ٥/١  140پاسخ ص   ٩

  5/0الف) پاسخ در قسمت معماري   ١٠
  5/0، شیخ لطف ا... مسجد جامع عباسیب) 

  5/0 دو مورد 156ج) پاسخ در ص 

٥/١  

  ١  25/0هر مورد    167پاسخ در ص   ١١

  ١  183پاسخ در ص   ١٢


