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 بارم خردمند کسی است که کردارش ، گفتارش را تصدیق کند . امام علی )ع( ردیف

 

 پاسخ و کنید انتخاب را )ب( یا) الف( سواالت مجموعه از یکی فقط بخش این در لطفا عزیز آموزان دانش : اختیاری بخش

 .دهید
 

 ر صفویه را نام ببرید.تاریخ ایران دوره اسالمی تا پایان عصمنابع پژوهش .1
 
 نوع از تاریخ نگاری است؟ .هر کدام از کتاب های زیر مربوط به کدام2

 پ(جامع التواریخ          د(التاجی فی اخبار الدوله الدیلمیه               فارس نامه  الف( فتوحات شاهی                ب(
 
 ریخی را فقط نام ببرید.سنجش اعتبار یک خبر تا. معیار های 3
 اری روایی را بنویسید.. مهم ترین عیب سبک تاریخ نگ4
 ؟چ در دشمنی و درگیری مشرکان با اشخاصی مانند پیامبر که از طایفه نیرو مندی بودند آسان نبود. 5
 ات زیر مختصر توضیح دهید.اصطالح واژگان و . درمورد6

 خندقب(                       الف(وفود            
 هشتم( تا چهارم دروس ( ب سواالت مجموعه

  

 ا نام ببرید. توضیح دهید.عوامل تأثیر گذار که سبب پذیرش اسالم توسط مردم سرزمین های مختلف گردید ر .1

 نی خالفت امویان گردید؟کدام عامل زمینه ساز تضعیف درو .2
 فت خاندان خود چه بود؟خالمهم ترین اقدام منصور عباسی در جهت تحکیم و تثبیت  .3
 اصطالحات زیر را توضیح دهید. .4

 الف( بیت الحکمه                                     ب(قادسیه        
 .نقش خاندان های ایرانی در دستگا خالفت عباسیان را بنویسید .5

 .ام جعفر صادق )ع( در دوران بنی امیه را مختصر توضیح دهیدفعالیت های امام سجاد )ع( و ام .6
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 ادامه سواالت در صفحه دوم

 

 محل مهر و امضاء مدیر

 

 سئوال

 

 دومنوبت نوبت امتحانی:         نام واحد آموزشی: دبیرستان نمونه دولتی بشری                      ش صندلی )ش داوطلب(:

 انسانیرشته:      دهمیازپایه:                 نام پدر:                     نام و نام خانوادگی:

 9891-19سال تحصیلی:                                     حاجی زاده  :نام دبیر                       2تاریخ  سئوال امتحان درس:

 

 صبح   8 عت امتحان:سا

 دقیقه  90   وقت امتحان:

    11/1/98تاریخ امتحان:  

 برگ 2  ال:ؤتعداد برگ س



 بارم  ردیف

 

 .دهید پاسخ را بخش این سؤاالت ی کلیه عزیز آموز دانش : ج بخش                        
 ) شانزدهم تا نه دروس ( ج سواالت مجموعه

 .کنید مشخص را زیر جمالت بودن غلط و .صحیحالف
 (مهم ترین پیامد سیاسی ظهور حکومت های ایرانی افزایش تدریجی سسلطه سیاسی نظامی خلفای عباسی بر ایران بود.1 
 درس خواند و درس داد.(شهاب الدین سهروردی از جمله مهم ترین و معروف ترین عالمانی بود که در مدارس نظامیه 2 
 ، حکومت صفویه به نهایت ضعف و انحطاط رسید.صفی (در دوران شاه3 
 از جمله رسوم دینی بود که نفوذ و تأثیر گسترده کلیسا را در قرون وسطا نشان می دهد. گناهان  بخشش(رسم 4 

 ر را تکمیل کنید.ی. عبارات زب  
 ضی ....................... بود.(در عصر رنسانس بنیان گذار سبک تحقیق در ریا1
رای (برجسته ترین فیلسوف اروپایی ........................ بود که در کتاب خود با عنوان ....................... از برهان های ارسطو ب2

 اثبات خدا استفاده کرد.
 ....................... نام داشت.لت ها بود اراضی ا(اراضی که رد اختیار و تملک والیان ای3
 (آثار و مکتب نگارگری .......................سرآغاز دگرگونی عظیمی در نقاشی به شمار می آید.4
 دهید. ج. به سواالت زیر پاسخ   
 5.5شود؟)( کدام اقدام در عصر رنسانس به منزله نخستین گام های اروپاییان برای استعمار سرزمین های دیگر محسوب می 1

 نمره(
 م ببرید.( مشهور ترین آثار تاریخی عصر صفویه را نا2
 د های جنگ صلیبی را نام ببرید.پیام (3
 .پیامد های تهاجم ژرمن ها به امپراطوری روم غربی از نظز اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را ذکر کنید(4
 . توضیح دهید.روپاییان داشت(دو عامل نقش بسزایی در توسعه روابط صفویان با ا5
 ی مهم دوره ایلخانان بود؟(چرا اسالم آوردن مغوالن، یکی از رویدادها6
 ن در اروپا را نام ببرید.(نتایج نهضت پروتستا7
 قدامات هالکو را بنویسید.( چهار مورد از ا8
 (موارد ستون الف را به ستون ب وصل کنید.9

 ب الف
 (خواجه رشید الدین فضل اهلل همدانی1 فصل می شد.الف(دعاوی حقوقی مغوالن در این دادگاه حل و 

 (تزوکات2 ب(آخرین پایتخت ایلخانان در این مکان ساخته شد.
 سلطانیه (3 پ(مجموعه قوانین تیمور گورکانی

 ( خواجه نصیرالدین توسی4 ت(وزیر کاردان ایلخانان که اصالحات گسترده ای را آغاز کرد.
 (یرغو5

 را مختصر توضیح دهید. زیر( اصطالحات تاریخی 15
 پ(استیفا                                شمشیرالف(اقطاع                                ب(اهل 

 ؟تیموری را بنویسید -مشهورترین بناهای معماری عصر مغول( 11
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 د( گزینه صحیح را انتخاب کنید.
 .( به سواالت زیر پاسخ دهید1
 غزنوی از حمله به هند چه بود؟.هدف و انگیزه محمود 1
 .مهم ترین نتیجه حمالت محمود غزنوی به هند چه بود؟2
 . چرا هنگامی که سلجوقیان به شهر های خراسان هجوم آوردند، مردم دروازه شهر ها را به روی مهاجمان گشودند؟3
 
 . سلطه ی غزنویان بر خراسان پس از چه واقعه ای به پایان رسید؟4

 نبرد دندانقان -قدرت گیری طغرل سلجوقی-گسترش دین اسالم و زبان فارسی-اه خداالف(جهاد در ر
 -سرگرم شدن مسعود غزنوی به لشکرکشی به هند-کسب مشروعیت سیاسی -ب(غارت معابد و پرستشگاه های آن سرزمین

 شکست مسعود غزنوی از طغرل
نبرد -اتی مأموران مسعود غزنوی بر مردم خراسانفشار مالی—گسترش دین اسالم و زبان فارسی-ج(دستیابی به ثروت هند

 دندانقان
شکست مسعود -اختالف و درگیری محمد و مسعود غزنوی-کسب مشروعیت سیاسی -د(کسب حمایت خلیفه عباسی

 غزنوی از سلجوقیان
 (به ترتیب پاسخ صحیح سواالت زیر را در کدام گزینه آمده است؟2
 مطرح کردن زبان فارسی به عنوان زبان علم فلسفه داشت؟. کدام اثر ابن سینا، سهم بسزایی در 1
 اسالمی ..................... است.-.یکی از برجسته ترین دانشمندان عصر طالیی ایرانی2
 . کدام سلسله های ایرانی سهم بسزایی در رونق و شکوفایی علمی و فرهنگی عصر خود داشتند؟3
 ان بینی اسالم و فلسفه ارسطویی و نو افالطونی بود را پایه گذاری کرد؟. چه کسی فلسفه مشایی را ک تلفیقی از جه4

 فارابی-سامانیان،آل بویه-محمد بن جریر طبری-الف(شفا
 ابوعلی سینا -غزنویان،سامانیان -ابو علی سینا -ب(دانشنامه عالیی

 ابو علی سینا-سلجوقیان،سامانیان -ابونصرمحمدبن محمد -ج(شفا
 فارابی -سامانیان،آل بویه -وریحان محمد بن احمد بیرونیاب -د(دانشنامه عالیی

 (کدام گزینه پاسخ صحیح سواالت زیر است؟3
 .کدام منصب دیوانی در دوره سلجوقی، هیچ اهمیتی نداشت و آنچه سبب تداوم کار او می شد، اراده و خواست سلطان بود؟1
 . دالیل گسترش بخش بیرونی)رَبَض( در دوره سلجوقی چه بود؟2
 .کدام حکومت برای اداره قلمرو رو به توسعه خود، برخی از دیوان ساالران حکومت آل بویه را به خدمت گرفتند؟3
 . در چه دوره ای بازرگانان به یکی از مهم ترین گروه های اجتماعی تبدیل شدند؟4

 سلجوقی-سلجوقی-گسترش روابط روستاها و شهر ها-الف(عرض
 سلجوقی-غزنوی-معیترشد تجارت و افزایش ج-وزارتب(

 آل بویه-سامانی-انتقال مسجد و بازار به شهر بیرونی-ج(اشراف
 آل بویه-غزنوی-افزایش جمعیت شهر ها-د(استیفا

 
 
 (به ترتیب صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید.4
 کرد اما خالفت را از بین نبرد.. یکی از موسسان حکومت آل بویه)علی( با مشاهده اوضاع نابسامان خالفت، بغداد را تسخیر 1

 

2 



هجری به ویژه دوران حکومت های طاهریان و سامانیان فعالیت های اقتصادی از رونق  5تا  2. در فاصله ی سده های 2
 مناسبی برخوردار بود.

 . موفقیت های یعقوب لیث در سرکوب خوارج و کفار مرز های شرقی، موجب شد که خلیفه فرمان حکومت سیستان، کابل3
 و بلخ را برای وی ارسال کند.

. اظهار اطاعت امیران طاهریان و علویان نسبت به خالفت ، به قدرت آسان در نظر عامه مردم مسلمان مقبولیت و مشروعیت 4
 می بخشید.
 غلط-صحیح -صحیح -صحیح                                          ب(غلط -غلط-صحیح -الف(صحیح

 صحیح -غلط-غلط-د( صحیح                                                    غلط-صحیح -غلط-ج(غلط

 متر رشد می کند حاصل تالش صبر وپشتکار است. 25درخت بامبو پنج سال طول می کشد تا به روی زمین برسد اما 
 باشیدموفق 

 


