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 در صفحه بعد

   جمهوری اسالمی ایران  
 صبح 8 ساعت شروع امتحان: اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران  شماره صندلی : 
  دقیقه 07 :زمان امتحان تهران 61اداره آموزش و پرورش منطقه   

 70/67/6076: تاریخ امتحان )نمونه( دبیرستان فرهنگ شهید شریفی :نام و نام خانوادگی 
 (دی ماهنوبت اول) امتحانی  سواالت  
 میریآقای نام دبیر:  2تاریخ  درس: 6076-6072سال تحصیلی  یازدهم پایه : 0و  2و  6 صابرین کالس : 
 ادبیات و علوم انسانی( :  ) رشته  

 

 5/7 باشند؟ منابع پژوهش در تاریخ به طور کلی چند دسته می-6
 
 5/7 نوشتن کتاب های تاریخی عمومی از چه زمانی آغاز شد؟-2
 
 5/7 یکی از نوشته های اطالعات جغرافیایی را نام ببرید.-0
 
 5/7 ادبی هم جزو منابع تاریخی محسوب می کنند؟چرا متون  -0
 
 5/7 نقد اخبار تاریخی در چند مرحله انجام می شود؟-5
 
 5/7 نتایج تحقیقات باستانشناسی چه کمکی در تاریخ می کند؟-1
 
 5/7 شیوه تاریخ نگاری روایی را تعریف کنید؟-0
 
 5/7 کردند؟ گی میدر آستانه ظهور اسالم چه کسانی در شبه جزیره عربستان زند -8
 
 5/7 وضعیت اقتصادی عربستان تحت تأثیر چه عواملی بود؟-9
 
 5/7 پیامبر)ص( در چه سالی به پیامبری مبعوث شد؟-67
 
 5/7 دعوت عمومی پیامبر)ص( از چه زمانی آغاز شد؟-66
 

 5/7 پس از پایان یافتن تحریم های اقتصادی برای پیامبر)ص( چه اتفاقی افتاد؟-62
 

 5/7 پیامبر)ص( چگونه رویدادی بود؟هجرت -60
 

 5/7 حضرت علی )ع( در شرایط هجرت پیامبر )ص( چه کرد؟ -60
 

 5/7 پیمان عمومی پیامبر)ص( میان چه کسانی منعقد شد؟-65
 

 5/7 سال سوم و پنجم هجرت چه جنگ هایی پدید آمد؟ – 61
 

 5/7 پیمان شکنی قریش چه زمانی اتفاق افتاد؟ -60
 

 5/7 پیامبر)ص( چه ویژگی ای داست؟چهره ی -68
 

 5/7 موضوع سقیفه چه بود؟ -69
 

 5/7 امام علی )ع( چگونه به خالفت رسید؟ -27
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 5/7 ویژگی جغرافیایی شام را بنویسید.-26
 

 5/7 وضعیت اختالفات موجود در شام چگونه بود؟ -22
 

 5/7 فعالیت اقتصادی بنی امیه چه بود؟-20
 

 5/7 معاویه چه دورانی آغاز شد؟با به قدرت رسیدن -20
 

 5/7 موالی چه کسانی بودند؟ -25
 

 5/7 مهمترین گروه مخالف حکومت امویان چه کسانی بودند؟-21
 

 5/7 بنی عباس به چه کسی منسوب بودند؟ -20
 

 5/7 مسلمانان در اندلوس چه میراث هایی داشتند؟ -28
 

 5/7 پیوست؟نهضت ترجمه در فاصله ی چه سال هایی به وقوع  -29
 

 5/7 در بیت الحکمه چه کسانی مشغول ترجمه بودند؟-07
 

 5/7 دوره ی زندگانی امام هشتم )ع( همزمان با کدام خلفا بود؟ -06
 

 5/7 خالفت فاطمیان در کجا شکل گرفت؟-02
 

 5/7 پرداختند؟ اسماعیلیان به ترویج چه اصولی می-00
 

 5/7 شد؟ در دارالعلم چه علومی تدریس می-00
 

 5/7 چه شهر ها و مراکزی در عصر فاطمیان بوجود آمد؟ 05
 

 5/7 قبایل بیابانگرد عرب قبل از ظهور اسالم چه اقداماتی انجام میدادند؟ -01
 

 5/7 حمالت  جدی اعراب به ایران در زمان چه کسی بود؟-00
 

 5/7 کردند؟ پس از فتح هر شهری در ایران مسلمانان برای اداره ی آن شهر چه می -08
 

 5/7 در زمان بنی امیه  حکومت ایران زیر نظر کجا بود؟ -09
 

 5/7 اعراب مهاجر به ایران چگونه زندگی می کردند؟-07
 

 موفق باشید  
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  1اریخ درس تپاسخنامه 
 نمره( 5/0 سوال )هر

 نوشتاری و غیر نوشتاری -1 
 از قرن سوم هجری قمری -2 
 المسالک و الممالک -3 
 را اوضاع سیاسی اجتماعی و اقتصادی و عقاید دینی در شعر شاعران تاثیر داشتزی -4 
 در دو مرحله -5 
 معراری مناسب برای سنجش اخبار تاریخی است -6 
 نگاری روایی تاریخ 17ص  -7 
 قبیله ها و طوایف گوناگون عرب -8 
 وضعیت اقتصادی 22ص  -9 
 سالکی 41در  -11 
 از سال سوم هجرت -11 
 فوت حضرت خدیجه و حضرت ابوطالب -12 
 یک رویداد سرنوشت ساز تاریخی -13 
 در جای آن حضرت در بستر آرمیدند -14 
 میان مسلمانان و غیر مسلمانان مدینه -15 
 خندقجنگ احد و جنگ  -16 
 دو سال پس از صلح حدیبیه -17 
 چهره ای گشاده و خنده رو داشت -18 
 جانشینی پیامبر -19 
 با درخواست و اصرار مردم -21 
 نقطه اتصال دریایی و زمینی سه قاره ی آسیا اروپا و آفریقا بود -21 
 اختالفات مذهبی و تفاوت های قومی زبانی -22 
 تجارت -23 
 دوران حکومت بنی امیه -24 
 انان غیر عربمسلم -25 
 علویان و موالی -26 
 به عباس عموی پیامبر )ص( -27 
 65و ص  64ص  -28 
 نیمه قرن دوم تا اواخر قرن چهارم -29 
 72ص  -31 
 امین و مامون -31 
 در مصر و شمال آفریقا -32 
 74ص  -33 
 فقه نجوم طب و ادبیات -34 
 76ص -35 
 به جنوب ایران دایم حمله میکردند -36 
 در زمان خالفت عمر -37 
  یک نفر از میان خود را برای اداره انتخاب میکردند -38 
 والی عراق -39 
 به صورت بدوی و خانه بدوشی -41 

 


