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دبیرستان پیام غدیر  

   نوبت دوم
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گزینه صحیح را انتخاب کنید.

ترین چهره فلسفی عصر صفویه که بود ؟ شاخص    -1

 محمدباقر مجلسید(               شیخ بهاییج(               عالمه مجلسیب(     مالصدرا  الف(

روابط کدامیک از حکومت ها در ایران با عباسیان فراز و نشیب بسیاری داشت ؟   -2

زیادیاند(                      طاهریانج(                      انیانم ساب(    آل بویه  الف(

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. 

و در سه  ندحضرت علی)ع( مرکز حکومت خالفت خود را از مدینه به ............... منتقل کرد-1

.ندجنگ جمل و ................ و نهروان با دشمنان مقابله کرد

دوره صفوی را عصر  ، ....... بود و برخی از محققان..شیخ صفی الدین اردبیلی شاگرد و مرید .......  -2

 ......... در ایران شمرده اند... طالیی ......

شهور به .................. به اوج قدرت خود رسید. ....... م.. پادشاهی فرانک ها در زمان .........  -3

. توضیح دهیدرا  هریک از موارد و اصطالحات زیر  

:مقایسه عقیده و اومانیست ها با عقاید کلیسا  -1

 :   وضعیت نظام مالیاتی در دوره مغوالن  -2

:   منظور از نهضت ترجمه در دوره عباسیان  -3

:   بحران ارتداد یا جنگ های ردّه  -4

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

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

چه عواملی در دوره سلجوقی به رشد تجارت کمک کردند ؟  -2

رسمی کردن مذهب شیعه دوازده امامی چه پیامدهایی داشت ؟  -3

گیری و شکوفایی نهضت علمی و فرهنگی مسلمانان درزمینه ها و عوامل مختلف در شکل    -4

عصر خالفت عباسیان را توضیح دهید. 
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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

 عباسیان چگونه زمینه را برای رسیدن به خالفت فراهم کردند ؟   -1

 هدف اصلی فاطمیان از ایجاد مراکز علمی و آموزشی بزرگ چه بود ؟  -2

 ورود اسالم چگونه بود ؟ وضعیت زبان فارسی با    -3

 اقدامات خواجه نظام الملک توسی را شرح دهید.  -4

 پیامدهای اجتماعی و اقتصادی حمله مغول به ایران را شرح دهید.   -5

 چرا اسالم آوردن مغوالن یکی از رویدادهای مهم دوره ایلخانان بود ؟   -6

 بیان کنید.  ساله( پادشاهی اش   54اقدامات شاه تهماسب را در طول دوران )  -7

 هنر بافندگی در عصر صفویه چه وضعیتی پیدا کرد ؟  -8

 تهاجم ژرمن ها به امپراتوری روم غربی چه پیامدهایی داشت ؟   -9

 پیامد تشکیل نهضت پروتستان چه بود ؟   -10
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