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 14مديريت آموزش و پرورش منطقه                     نام و نام خانوادگي :                                 

 دبيرستان غير دولتي پسرانه پيام غدير                                     يازدهمكالس :

 1400-1399 اولپاياني                                               فيض آبادی نام دبير :

         20/10/99تاريخ امتحان :                   علوم انسانيرشته تحصيلي: 

 صبح 8 اعت شروع امتحان :س                             2تاريخ نام درس :                                                                                  

 صفحه 2 : عداد برگ سئوال ت         دقيقه              70مدت امتحان : شماره :                                                                     

 

 بارم  ردیف

 الف( گزینه صحیح را انتخاب کنید. الف

 مهمترین فتوحات مسلمانان در زمان بنی امیه چه  بود و توسط چه کسی انجام شد ؟ -1

 طارق بن زیاد و موسی بن نصیر –زبیر و طلحه                                        ب( اسپانیا  –الف( اسپانیا 

 عمروعاص و مروان  –طلحه و زبیر                                          د( فرانسه  –ب( فرانسه 

 و تاریخ بیهقی جزء کدام یک از تاریخ نگاری است ؟ ابوعلی مسکویهتجارب االمم -2

 الف( روایی                         ب( تحلیلی                        ج( ترکیبی                     د( تقویمی
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 ب( جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. ب

 .. از مشهورترین تاریخ های سلسله ای هستند.کتاب ...................... و ...................... -1

 ......... دو شاهکار معماری جهان اسالم در اندلس محسوب می شود............. و کاخ ............مسجد جامع .......-2

1 

 ج( هریک از موارد زیر را توضیح دهید. ج

 شعوبیان : -1

 جنگ های رده یا بحران ارتداد : -2

 :پیمان عقبه اول و دوم -3
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1 

1 

 د( در هریک از سؤاالت زیر به دو مورد آن اشاره نمایید. د

 عوامل شکست قادسیه را نام ببرید. -1

 اقدامات پیامبر)ص( جهت همبستگی میان مهاجران و انصار چه بود ؟ -2

 منصور جهت تحکیم و تثبیت حکومت عباسیان چه اقداماتی کرد ؟ -3

 بود ؟عوامل مؤثر بر اسالم آوردن مردم ایران چه -4
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 10/99 /20   تاریخ امتحان :                 علوم انسانی رشته :                       دنباله سؤال امتحان درس :

 بارم  ردیف

 ه پرسش های زیر پاسخ دهید.ب هـ

 چگونه مهاجرت اعراب به ایران زمینه ساز آشنایی تدریجی ایرانیان با اسالم شد ؟-1

 قومیت گرایی و تشدید تعصبات قبیله ای را در زمان امویان توضیح دهید.-2

 رویدادها چیست ؟انگیزه اصلی مورخان تاریخ های محلی برای ثبت -3

 در روش سنجش اعتبار و نقد روایت کننده ، پژوهشگران به چه مواردی اهمیت می دهند ؟-4

 ساکنان شبه جزیره عربستان به لحاظ علم و فرهنگ چگونه بودند ؟ توضیح دهید.-5

 اعالم برائت از مشرکان چیست ؟ در مورد آن توضیح دهید.-6

 تین را شرح دهید.تحوالت اقتصادی دوران خلفای نخس -7

 عباسیان چگونه زمینه را برای رسیدن به خالفت فراهم کردند ؟ -8

 نقش علمی و فرهنگی امامان شیعه علیهم السالم را در دوره عباسیان بنویسید. -9

 اوضاع سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی ساسانیان در زمان حمله اعراب به ایران چگونه بود ؟ -10

 طاهریان و سامانیان با خلیفه عباسی چگونه بود ؟  روابط حکومت های  -11
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