
تعالیباسمه

دبیرستان پیام غدیر  

   نوبت دوم

بارمسؤاالت ردیف

الف

ب 

ج

د 

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

:که در مدارس نظامیه درس خواند و درس دادبود  از جمله مهم ترین و معروف ترین عالمانی    -1

د( غزالی           ج( نظام الملک                             ب( سنایی             فردوسی          الف(

انجام شد ؟ مهم ترین فتوحات مسلمانان در زمان بنی امیه چه بوده و توسط چه کسی    -2

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

 عمروعاص و مروان   –فرانسه    طلحه وزبیر                           د(  –ج( فرانسه  

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. 

.................. و ..................... به زبان و ادب فارسی توجه جدی  داشتند.در عصر تیموری  -1

از شاعران شاخص عصر صفوی می توان ........................ و .................... را نام برد.  -2

و................... است.   از کتاب هایی که به شیوه تاریخ نگاری ترکیبی نگاشته شد .......................  -3

. رده و توضیح دهیدهریک از موارد و اصطالحات زیر را تعریف ک

:   منابع غیر نوشتاری  -1

 بحران ارتداد :  -2

:  پیمان عقبه اول و دوم   -3

:  میدان نقش جهان ) و کارکرد آن (   -4

هریک از موارد زیر به دو مورد آن اشاره نمایید.   از

بر اسالم آوردن مردم ایران چه بود ؟ عوامل مؤثر    -1

رسمی کرن مذهب شیعه دوازده امامی چه پیامدهایی داشت ؟   -2

زمینه ها و عوامل مختلف در شکل گیری و شکوفایی نهضت علمی و فرهنگی مسلمانان در  -3

عباسیان را توضیح دهید. عصر خالفت  

چگونه بود ؟   مروانیان  سلسلهسیاست عمربن عبدالعزیز هشتمین خلیفه    -4
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ملک محمدی  یآقا  دبیر :

تاریخ   :  درس  

 :  تاریخ

دقیقه    57    زمان :

: نام   

نام خانوادگی :

انسانی  دهمیاز  :پایه

   :کالس



 به پرسش های زیر پاسخ دهید.  ه

 نوشته های جغرافیایی چه اطالعاتی به ما می دهند. برخی از آنها را نام ببرید.  -1

 ؟  ندیه را پذیرفتوامام حسن)ع( درچه شرایطی خالفت معا  -2

 روابط حکومت علویان طبرستان با خالفت عباسی چگونه بود ؟   -3

 الملک را شرح دهید.اقدامات خواجه نظام    -4

 دوره نامسلمانی مغوالن در ایران را شرح دهید.   -5

کثرت پیروان و مریدان طریقت های صوفیانه در عصر ایلخانان و تیموریان موجب چه چیزی   -6

 شد ؟ 

 عوامل توسعه روابط ایران و اروپا در دوره صفویه را بیان کنید.  -7

 های اسالمی و جنگ با مسلمانان فراخواند ؟ چرا پاپ مسیحیان را به حمله به سرزمین  -8

 پیامد تشکیل نهضت پروتستان چه بود ؟   -9

 اعالن برائت از مشرکان چیست ؟ در مورد آن توضیح دهید.  -10
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