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 14نام و نام خانوادگی :                                                     مدیریت آموزش و پرورش منطقه 
 دبیرستان غیر دولتی پسرانه پیام غدیر                                     یازدهمکالس :

 1400-1401 اولپایانی                                           ملک محمدي آقاينام دبیر : 
 20/10/1400 تاریخ امتحان :               علوم انسانیرشته تحصیلی: 

 صبح 10اعت شروع امتحان :س                            2تاریخ نام درس :                                                                                  
 صفحه 1: عداد برگ سئوال ت         دقیقه              70 مدت امتحان : شماره :                                                                     

 

 بارم  ردیف

 مشخص کنید ×گزینه هاي صحیح را با عالمت  الف
 .در زمان کدام خلیفه فتوحات مسلمانان متوقف شد -1

 ابوبکرد:                       حضرت علی عثمان               ج: ب:                   عمر  الف:

 نخستین ایرانی که پس از مثل سلمان فارسی مسلمان شد چه کسی بود -2
 برمک د:            زیاد بن ابیهج:                       ذان باب:                      ظاهر  الف:

 

25/0  
 

25/0  

 جاهاي خالی را با کلمات مناسب پر کنید ب
 .منقرض شد........................ بود و حکومت فاطمیان سرانجام توسط  ...............فاطمیان بنا کردن شهري که  -1
 .تاریخ هاي سلسله اي هستنداز مشهورترین  ......................و  .....................کتاب هاي  -2
 .دندو شاهکار معماري جهان اسالم در آندلس محسوب می شو ...................و کاخ  ......................مسجد جامعه  -3

 

5/1  

 .یر به دو مورد آن اشاره نماییداز هر یک از موارد ز ج

 .عوامل ضعف و تجزیه خاندان عباسی را توضیح دهید -1
 عوامل موثر بر اسالم آوردن مردم ایران چه بود -2
 اقدامات پیامبر جهت همبستگی میان مهاجران و انصار چه بود  -3
 و تثبیت حکومت عباسیان چه اقداماتی انجام داد تحکیممنصور جهت  -4

 
1 
1 
1 
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 اصطالحات و موارد زیر را توضیح دهیدهر یک از  د
 منظور از نهضت ترجمه در دوره عباسیان چه بود تاثیرات آن را بنویسید -1
 بحران ارتداد یا جنگ هاي رده را توضیح دهید -2
 پیمان عقبه اول و دوم و پیامدهاي آن -3
 منظور از تاریخ نگاري ترکیبی چیست چهره هاي برجسته آن را نام ببرید -4
 منابع غیر نوشتاري چیست نام ببرید منظور از -5
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 هاي زیر پاسخ دهیدبه پرسش هـ
 .مورد وضعیت اقتصاد و معیشت شبه جزیره عربستان به طور کامل توضیح دهید در -1
 .تحوالت اجتماعی دوران خلفاي نخستین را شرح دهید -2
 ؟امام حسن در چه شرایطی خالفت معاویه را پذیرفتند -3
 .را نام ببرید عوامل شکست جنگ قادسیه -4
 چگونه بود . روابط حکومت علویان طبرستان با خالفت عباسی -5
 .اقدامات خواجه نظام الملک را شرح دهید -6
 بود؟ در عصر سامانیان وضعیت ادب و زبان فارسی شاعران چگونه -7
 .را به دلیل داشتن چه عقیده و اخالقی نکوهش کرده است جاهلیقران کریم اعراب   -8
 .می دهد برخی از آنها را نام ببریدنوشته هاي جغرافیایی چه اطالعاتی به ما  -9
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