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 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

 درستي يا نادرستي عبارت های زير را مشخص كنيدالف(  

 .کرمانی از متفکرانی بود که تاریخ نویسی سنتی را به شیوه ی علمی نقد کرد میرزا اقاخان-1

 .شریات قدمی منبع پژوهشی ارزشمندی در مطالعات تاریخ معاصر محسوب میشوندن-2

 .وردندخنبرد سرنوشت ساز دنداقان از غزنویان شکست سلجوقیان در -3

 .سال طول کشید 6وج اول حمله ی مغول به ایران که با فرمان چنگیز بود م-4

 .س از مرگ شاه تهماسب شاه عباس به حکومت رسیدپ-5

 

 جاهای خالي را باكلمات مناسب پركنيدب(  

 .قتل رسیدر زمان شاه صفی حاکم فارس که.......................بود به د-1

 .دی داشتندجحسین بایقرا و....................وزیر شاعر او به زبان و ادب فارسی توجه  شاهرخ ،سلطان-2

 .مار میرفتشجوقی .......................در نجوم وجغرافیا از معروف ترین دانشمندان به در دوره ی سل-3

 .یران از قرن سوم هجری آغاز میشدر کتاب های تاریخ....................،تاریخ نگاری اد-4

 ....................از مورخان عصر قاجار بود که به حکمت تاریخی اعتقاد داشت-5

 

 تعريف كنيدج(  

 گاه شماری-1

 یاسا-2

 تزوکات-3

 نشریه-4

 

 پاسخ كوتاه دهيدد(  

 تاریخ گزیده اثر چه کسانی هستند؟تاریخ جهانگشا و  -1

 خ را نام ببرید.ی مطالعه ی تاریفواید و کارکردها-2

 .انحطاط سلجوقیان را بنویسید سه مورد از عوامل ضعف و -3

 فالگری درعصر سلجوقی چگونه بود؟هنر س -4

 

 پاسخ كامل دهيدهـ(  

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

 ل را نام ببرید.گانه دوره ی مغو 3محاکم  -2

 امسلمانی مغوالن را توضیح دهید.ندوره ی  -3

 نام برده و یکی را توضیح دهید. اقدامات شاه اسماعیل را -4

 .تاریخ های محلی را توضیح دهید-5

 

  موفق باشید 
 


