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 1صفحه

ادامه سواالت 

 در صفحه بعد

   جمهوری اسالمی ایران  
 :::11ساعت شروع امتحان: اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران  شماره صندلی : 
 دقیقه 57 :زمان امتحان تهران 11اداره آموزش و پرورش منطقه   

 0/10:1:/0::  تاریخ امتحان دبیرستان نمونه دولتی فرهنگ شهید شریفی :و نام خانوادگینام  
 (ماه خرداد)نیمسال دومنوبت امتحانی   
 هاشمیآقای نام دبیر:  2تاریخ  درس: ::10-10:1سال تحصیلی  یازدهم پایه : 0و 2و  1صابرین  کالس : 
 ادبیات و علوم انسانی( :  ) رشته  

 

 نمره(1)های زیر کدام درست و کدام نادرست است؟ الف( جمله
 :/27 اند.بسیاری از محققان، عصر شاه عباس را عصر اقتدار و شکوفایی سلسله صفوی دانسته -1

 :/27 ها متحد شدند.حمالت دولت صفوی به سرزمین خود، با عثمانیهای اروپایی برای کاستن از دولت -2

 :/27 مدارای اعتقادی مغوالن، بیشتر متاثر از شرایط زندگی آنها بود. -0

 :/27 دانش پزشکی ایران باستان، از طریق مدرسه جندی شاپور به دوره اسالمی انتقال یافت. -0
 

 نمره(3)د.جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنیب( 
 :/7 های نوین ................... را بنیان نهاد.رنسانس به معنای ............ از کشور ................. آغاز و پایه -1

 :/7 در زمان پادشاهی ..................... سلسله سلجوقی به اوج قدرت رسید. -2

 :/7 رسید.در عصر ................... شعر فارسی به اوج خود  -0

 :/7 از جمله حوادث مهم دوران حکومت محمود غزنوی، لشکرکشی به ...................... بود. -0

 :/7 شود. دوره حاکمیت ایلخانان به دوره ............. و دوره ................ تقسیم می -7

 :/7 یش یافت. ها، نفوذ ................ در دربار ایلخانی افزابا مسلمان شدن مغول-1

 :/7 ترین مراکز آموزشی بودند. های نخستین هجری، ............. مهمدر سده -5

 :/7 آمیز بود. روابط حکومت .................. با خالفت عباسی همواره خصومت -8

منطقه خراسان و ماوراألنهر های کهن دهقانی های ایرانی مسلمان، طاهریان و .................... ریشه در خاندانسلسله -9

 :/7 داشتند. 
 

 نمره( 5/1)پاسخ صحیح کوتاه دهید. ج( 
 :/27 تابلوی شام آخر اثر کیست؟ -1

 :/27 ترین مقام را نام ببرید.در تشکیالت کلیسا، باالترین و پایین -2

 :/27 ها درآمد؟در اثر کدام جنگ تبریز پایتخت صفوی به اشغال عثمانی -0

 :/27 نامه اثر کیست؟سیاستکتاب  -0

 :/7 مسجد گوهرشاد در مشهد به دستور چه کسی بنا شد؟ -7

 

 نمره(2)ای است؟هریک مربوط به چه دورهد( 
 :/7 اراضی خاصه -1

 :/7 انگیزیسیون -2

 :/7 قیام بابک خرمدین -0

 :/7 بنای شهر بغداد -0
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 2صفحه

ادامه سواالت 

 در صفحه بعد

 نمره( 5/12)پاسخ کامل دهید. هـ( 
 7/1 سه پیامد برپایی نهضت پروتستان را بنویسید.  -1

 1 ی برای اروپائیان را بنویسید. های صلیبدو مورد از نتایج جنگ -2

 7/1 سه مورد از پیامدهای تاسیس حکومت صفویان را بنویسید.  -0

 1  ترین نوآوری رضا عباسی در هنر نگارگری عصر صفوی چه بود؟مهم -0

 1 الملک در ساختار نظام اداری ایران عصر سلجوقی را بررسی کنید. نقش خواجه نظام -7

 1  تاثیر خواجه نصیرالدین توسی دانشمند و عالم شیعه بر مغوالن را ارزیابی کنید. -1

 1 . های سوم تا پنجم هجری را بررسی کنیدهای ایرانی در سدهاجتماعی به قدرت رسیدن سلسله-پیامدهای سیاسی -5

 7/1 های منابع تاریخی چیست؟ آنها را نام ببرید.ز منابع غیر نوشتاری در گونهمنظور ا -8

 1 )ص( پس از مهاجرت به مدینه، دو مورد را توضیح دهید.اجتماعی مهم پیامبر-های سیاسیاز اقدام -9

 2 وی را نوشته، یکی را توضیح دهید.های سیاست و حکومت دوره امسه ویژگی از ویژگی -:1
 

 باشید موفق   
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ادامه سواالت 

 در صفحه بعد

 2 تاریخنامه  پاسخ

  نمره :/27 هر مورد -الف
 نادرست -4 درست -3 نادرست -2 درست -1 

 

 :/27هر مورد  -ب
 ملکشاه -2 تمدن مدرن غرب -ایتالیا –نوزایی )تجدید حیات(  -1 

 هند -4  غزنوی )سامانیان( -3 

 ایرانیان -6  مسلمانی -نامسلمان -5 

 علویان طبرستان -8  مساجد -7 

 سامانیان  -9 

 

 نمره :/7  - 7نمره و  سوال  :/27 هر مورد   0تا  1سوال -ج
 کشیش-پاپ -2  دواینچی-1 

 خواجه نصیرالدین توسی-4  چالدران-3 

 گوهرشاد-5 

 

 نمره :/7هر مورد  -د
 نی عباس )منصور عباسی(ب -4 بنی عباس  -3 قرون وسطی -2 صفویه -1 

 

  -ـه
 5/1  رشد ملی گرایی......... –تقویت پادشاهان  –های مذهبی جنگ - از بین بردن وحدت کلیسا -1

 1 رونق بنادر  –افزایش اطالعات جغرافیایی اروپا  –انتقال دستاوردهای تمدن اسالمی به اروپا  –آشنایی با تمدن اسالمی  -2

 5/1  و اروپائیان روابط با همسایگان  –رونق اقتصادی  –جغرافیایی/  رسمی شدن شیعه  -وحدت سیاسی -3

 1  به تصویر کشیدن زندگی روزمره عموم مردم و فعالیت اصناف و پیشه وران  -4

 1  مقابله با اهل شمشیر  -ایجاد ثبات و استمرار -تقویت حکومت مرکزی –گسترش نظام اداری ایران  -5

اشنایی با فرهنگ ایران و آداب  –سازندگی رصدخانه مراغه  -گسترش تشیع -مسلمان و شیعه شدن-مهار خشونت و رفتارهای خودسرانه -6

 1    کشورداری 

 1  رقابت و ستیز بین امیران  -آرامش نسبی و نبود شورش –کاهش و زوال تدریجی سلطه خلفای عباسی  -7

 5/1  آثار شفاهی  -ر و وسایل دست ساخت انسانابزا -محوطه و بناهای تاریخی -8

 1  صلح حدیبیه -جنگ با مشرکان -پیمان نامه عمومی مدینه -پیمان برادری -9

 2 جبرگرایی–نابرابری اقتصادی  -قومیت گرایی -موروثی شدن خالفت -استفاده از زور برای کسب و حفظ قدرت -10

 


