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 14نام و نام خانوادگي :                                                     مديريت آموزش و پرورش منطقه 

 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

 را انتخاب کنید.گزینه صحیح   الف

قبیله های عرب شهر یثرب که درپی آزار و اذیت امپراطوری روم از فلسطین راهی آنجا شدند چه نام -1

 ؟داشتند

 د( خوارج و بنی اسد    ج( بنی امیه و بنی اسد          ب( بنی امیه                   الف( اوس و خزرج      

 حکومت عباسیان را به شدت تهدید کردند ؟خلفای فاطمی برای تسلط برچه مناطقی  -2

 ج( بغداد و سرخس                د( کوفه و مکه ب( شام و حجاز               الف( قاهره و مصر              

5/0 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.   ب

 ان توسط ..................... منقرض شد.شهری که فاطمیان بنا کردند ......................... بود و حکومت فاطمی -1

 ............. از کتاب هایی هستند که به شیوه تارخ نگاری ترکیبی نگاشته شده اند................... و ....... کتاب های-2

1 

 هریک از موارد زیر را توضیح دهید.   ج

 منابع غیرنوشتاری : -1

 اعالم برائت از مشرکان : -2

 جغرافیایی آل بویه : خاستگاه اجتماعی و -3

 

 

75/0 

1 

75/0 

 درهریک از سؤاالت زیر به دو مورد آن اشاره نمایید.   د

 منصور جهت تحکیم و تثبیت حکومت عباسیان چه اقداماتی کرد ؟ -1

 عوامل شکست قادسیه را نام ببرید. -2

زمینه ها و عوامل مختلف در شکل گیری و شکوفایی نهضت علمی و فرهنگی مسمانان در عصر خالفت  -3

 توضیح دهید. عباسیان را

 اقدامات پیامبر)ص( جهت همبستگی میان مهاجران و انصار چه بود ؟ -4
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1 
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 10/99 /20   تاریخ امتحان :                 علوم انسانی رشته :                       امتحان درس :دنباله سؤال 

 بارم  ردیف

 به پرسش های زیر پاسخ دهید. هـ

 جنگ های رده یا بحران ارتداد را توضیح دهید.

 قرآن کریم اعراب جاهلی را به دلیل داشتن چه عقیده و اخالقی نکوهش کرده است ؟

 ا می دهند ؟ توضح دهید.نوشته های جغرافیایی چه اطالعاتی به م

 وضعیت امام سجاد)ع( و سایر امامان شیعه علیهم السالم در عصر مروانیان چگونه بود ؟

 نقش خاندان ایرانی را در تحوالت سیاسی و فرهنگی خلفای عباسی بنویسید.

 روابط حکومت علویان طبرستان با خالفت عباسی چگونه بود ؟

 عباسیان چه بود ؟ تأثیرات آن را بنویسید.منظور از نهضت ترجمه در مورد 

 تحوالت اجتماعی دوران خلفای نخستین را شرح دهید.

 در مورد وضعیت اقتصاد و معیشت شبه جزیره عربستان توضیح دهید.

 تاریخ نگاری روایی را با تاریخ نگاری تحلیلی مقایسه کنید. 

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