
 جمهوری اسالمی ایران

 اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران 

 تهران 14اداره آموزش و پرورش منطقه 

 

 

 
 

 

 14نام و نام خانوادگي :                                                     مديريت آموزش و پرورش منطقه 

 دبيرستان غير دولتي پسرانه پيام غدير                                    دهمدواز كالس :

 1400-1399 اولپاياني                                           اديبي               آقای نام دبير :

 13/10/99تاريخ امتحان :                                  معارفرشته تحصيلي: 

 صبح7:30ساعت شروع امتحان :             اسالم تاريخ  نام درس :                                                                                         

 صفحه1 تعداد برگ سئوال :            دقيقه 60  مدت امتحان :          شماره :                                                                    

 

 

 

 

 بارم  ردیف

 الف(درستي يا نادرستي عبارت های زير را مشخص كنيد 

هزار سال پیش به تدریج توجه انسان به ثبت و نگارش جلب شد )         ( 4خط در  پس از اختراع-1  

(            ولین روزنامه ی ایران را میرزاصالح شیرازی به نام وقایع اتفاقیه منتشر کرد)ا-2  

(  )غزنه حکومتی مستقل ایجاد کرد حمود فرزند سبکتگین که سپهساالر سامانیان در خراسان بود در شهرم-3  

غوالن در بغداد از سپاه مملوکان مصر شکست خوردند.)        (م-4  

اه عباس با کمک کشتی های انگلیسی پرتغالی ها را شکست داد.)          (ش-5  

 

خالي را با كلمات مناسب پركنيد(جاهای ب   

رخان عصر قاجار بود که به حکمت تاریخی اعتقاد داشت.......از مو.............-1  

.اشاره کرداز جمله برجسته ترین سند پژوهان و نسخه شناسان میتوان به........................-2  

خوارزم ادعای استقالل کرد. س از آنکه حکومت سلجوقی دچار ضعف شد ................ حاکمپ-3  

تاریخ جهانگشا نوشته ی ................... است-4  

.تور قتل سردار با کفایتی مانند امام قلی خان حاکم فارس را داد..........دس............-5  

 

 ج(تعريف كنيد 

گاه شماری-1  

آرشیو-2  

اقطاع-3  

یاسا-4  

 

 د(پاسخ كوتاه دهيد 

ا نام ببرید.تاریخ ری  فواید و کارکردهای مطالعه-1  

تاریخ های محلی را توضیح دهید.-2  

ری خوارزمشاهیان را توضیح دهید.دانظام ا-3  

ول را نام ببرید.نه دوره ی مغگا 3محاکم -4  

 

(پاسخ كامل دهيدـه   

توسط شاه اسماعیل را بیان کنید.ن مذهب تشیع پیامد های رسمی کرد-1  

ربردهای آن توضیح دهید.کادر مورد میدان نقش جهان و -2  

الن را شرح دهید.ره مسلمانی مغودو-3  

.و انحطاط سلجوقیان را بنویسید عوامل ضعف-4  

 م ببرید.را همراه با اسم شهر ناموزه های مهم جهان -5

 

  موفق باشید 
 



 

 

 13/10/99تاریخ امتحان :                     سانیان رشته :                   تاریخ  دنباله سؤال امتحان درس :

 


