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 2تاریخنام درس: 

 دقیقه 90مذت پاسخگویی:   

 10/1400/ 4تاریخ آزمون: 

   صفحه2تعذاد صفحه:  

 سوال11: تعذاد سؤاالت 

 

  نام خذا ب

  اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان 

 مذیریت آموزش و پرورش شهرستان دورود               

                                            (ع)امام رضا غیرانتفاعی دبیرستان

  ونام خانوادگی: ام ن

  نام پذر: 

 خانم فوالدوند نام دبیر: 

  یازدهم انسانی پایه:

 شرح سؤال     بارم
 

  ردیف 

 ررامشخص کنید. تی یانادرستی عبارات زیدرس    2 

تاری    خ رویان ازکتاب های تاری    خ های سلسله ای محسوب یم کتاب –الف 

  شود. 

ت ابراهیم ازپرستش بت ها امتناع یم -ب وی ازحضر حنفاافرادی بودند که به پیر

 . کردند 

 برخر ازمهاجران بی بضاعت درجوارمسجداقامت گزیدندکه به اهل صفه-ج

 مشهورشدند. 

رنفوذقبیله ی قریش درعضجاهلیت به امویان ازخاندان های قدرتمندوپ-د

 .  شماریم رفتند 

 1  

 . صحیح راانتخاب کنید  گزینه ی    2

 ؟ یک ازافراد زیر سفرنامه ندارند کدام -الف 

 -2                             نارصخرسو -1
ر

        حمدهللا مستوف

  

دالواله-4                                شاردن -3   پییی

 ؟  کدام یک ازآثارزیرازکتاب های تاری    خ نگاری تحلییل نیست-ب

 لبدانافتوح .  4  مروج الذهب.  3 تاری    خ بیهقی . 2  تجارب االمم. 1 

ر خلیفه ی عبایس که بود؟-ج   دومیر

 .مامون4       .هارون     3       . منصور   2          .سفاح 1 

  

 ؟نیان دربرابراعراب بدوی ازکدام طایفه بود دولت دست نشانده ی ساسا– د 

 .اعراب جاهیل4                 .خزرج3              .اوس 2         .لخمیان 1 

   

 2  

 



 موفق باشید                                                                                       

 2  مناسب پرکنید.  جاهای خایل راباکلمات   

.ازبرجسته ترین سیاست نامه ها ...... ..وزیرمقتدرعض... .... سیاست نامه ی.... الف.  

 . است

 یم کردند.  
ی

ب زندگ  ب.دوقبیله عرب .......و........درشهرییر

 یط 
ی

ر لحظات زندگ .........رابه جانشیتر انتخاب توصیت نامه مک ج.ابوبکردرواپسیر وبی

   کرد. 

    3     

  

  5/0  

57/0  

57/0  

  5/0  

  5/0   

57/.  

 ؟ به سواالت زیرپاسخ کوتاه دهید  

 ؟اری روابی چیستالف.معایب تاری    خ نگ 

اکرم )ص( . ب   ؟ کرد   باکدام اموال حکومت اسالیم رااداره یمپیامیی

ت عیل درکدام جنگ ها بادشمنان مقابله کرد ج.    ؟ حضر

 ؟شد  د.به چه کسابر موایل گفته یم 

 ه.خاندان عبایس منسوب به چه کیس بودند؟ 

کت کننده درماجرای سقیفه بتر ساعده چه کسابر بودند؟   و.مهاجران شر

   

 4  

  

5/1  

کان ازمحارصه ی اقتصادی واجتمایع بتر هاشم چه بودوآنهابه کجاپناهنده شدند؟  5       هدف مرسر  

25/1  6   سال وفودراتوضیح دهید.    

5/1 اطوری روم ناخشنودبودند؟    7  مضیان به چه دالییل ازامیر

5/1 ش فتوحات چه بود؟     8  اقدام برجسته امویان درگسیی

  

5/1   

  9  ؟   ونه دراندلس تشکیل شد حکومت امویان چگ



 موفق باشید                                                                                       

5/1   10 ؟ مامون برای راضر کردن بزرگان عرب چه اقدامابی انجام داد  

 5/1  ؟  عوامل موثردراسالم آوردن مردم ایران رابنویسید   

   
11 

  


