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99-1400سال تحصیلی  دومامتحانات نوبت   بسمه تعالی 
     تهران شهر وپرورش آموزش کل اداره

 تهران شش منطقه پرورش و آموزش اداره   

 نوین ـیجام دخترانه غیردولتی دبیرستان

دقیقه 70مدت امتحان:      

تاریخ نام درس: پورتحسین نام دبیر: سرکارخانم   

علوم انسانی رشته:               یازدهم پایه:  نام و نام خانوادگی: 

5/3/1400 :تاریخ امتحان  شماره صندلی: 

ح
حی

ص
ت

 

 نمره به حروف:  نمره به عدد:

ظر
د ن

دی
ج

 نمره به حروف:  نمره به عدد: ت

 تاریخ و امضا: نام دبیر: تاریخ و امضا: نام دبیر:

را انتخاب کنید. «ب»یا « الف»سؤاالت های آموزان عزیز لطفا در این بخش فقط یکی از مجموعهدانشبخش اختیاری:   

 ردیف سؤاالت بارم

 )درس اول تا چهارم(« الف»سؤاالت 

ترین و مؤثرترین معیارهای سننن در ترسننننی یا یاترسننننی یا یخارم تاری ی معام م یا ت آ معام م    ما                یکی از مهمالف(  25/0

 ........................ اسم.

1 

خورتی  ها یمیکرتی  و از یوشنننم ارمایی   ها امن اع میب( مع وتی از اتراب که مه پیروی از حضنننرب امراهیم از پرسننننر مم  25/0

 ............................... معروف ش ی .

 

  چه موت؟ پ( ه ف مشرکا  از تحریم و محاصره اانصاتی و اجنماتی م ی هاشم 1

  یگاری روایی چگویه اسم؟ب( روم تاریخ 1

  این پیما  میایگر چه موت؟ -2پیما  ت به توآ مین چه کسایی مسنه ش ؟  -1ث(  1

  یامه تمومی م ی ه چه موت؟ج( ه ف پیامبر )ص( از ایدات پیما  1

  را م ویسی .های محلی های اصلی یویس  یا  از یگارم تاریخچ( تو مورت از ایگیخه 5/0

 )دروس پنجم تا هشتم(« ب»سؤاالت 

ه گامی که حضرب تلی )ع( و م ی هاشم مشغول مریخاری مراسم ت فین پیامبر )ص( موتی  یروهی از ایصار تر مکایی موسوآ        الف(  25/0

 مه .................. یرت  م ی  تا ترماره جایشی ی رسول خ ا تصمیم مگیری .

1 

  ای منفاوب تر حکومم ات اذ کرت.خلفای اموی ................................. که هشنمین خلیفه این سلسله موت شیوهب( میا   25/0

  مورت( 2پ( تالیل یاخش وتی مصریا  یسبم مه حاکمیم امپراتوری روآ را ذکر ک ی . ) 1

  اسم. این ویژیی را توضیح تهی ؟های تورا  حکومم امویا  ب( ترویج تفکر جبریرایی یکی از ویژیی 1

های  ثار معماری توره فاطمیا  تر شننهر ............... مه شننمار ث( مسنناج  جاما اهزه،رج جاما حاکم و جاما اهامر از مشننهورترین یمویه 25/0

 روت.می

 

 ام اع کرتی ؟های ج ی ی را ج( ه رم  ا  تصر فاطمیا  تر چه ه رهایی مه یو وری پرتاخن   و شیوه 25/0

 مافی ن کاغذسازییری ن پارچهشیشه - 2فلخکاری ن ملورسازی ن کاغذسازی  -1

 یری ن سفالگری ن ملورسازی شیشه - 4کاری ن سفالگری فلخکاری ن کاشی -3

 

  مورت اشاره ک ی . 2چ( از توامل مؤثر مر اسالآ  ورت  مرتآ ایرا  مه  1

  اسالمی از زما  ک اآ اماآ  غاز ش  و ی ر وکالی ائمه را تر این جریا  ذکر ک ی .ح( جریا  وکالم تر جامعه  1
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 ردیف سؤاالت بارم

 آموزان عزیز پاسخ به سؤاالت زیر اجباری است.دانشبخش اجباری: 
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 شماره گزینه صحیح را از جدول سمت چپ انتخاب کرده و در مقابل موارد سمت راست بنویسید.

 الف( پ ر تاریخ تلم موت. 

 ب( یامورترین ی اشا  تصر تیموری موت. 

 ها مه همم او ساخنه ش . پ( یظامیه

 ب( اخنراع تسنگاه چاپ توسط او تر تصر ریسایس رخ تات. 

 الملا توسیواجه یظاآخ -1

 جرج سارتن -2

 روتوبه -3

 ال ین مهخاتمالک -4

 ال ین شیرازییاثغ -5

 هایس یوت برگیو -6

 واجه یصرال ین توسیخ -7
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1 

 جمالت صحیح و غلط را مشخص کنید.

 غلط  صحیح  الف( تر توره طاهریا  زما  فارسی مه ت وا  زما  تلم و تین تر ک ار زما  ترمی ارار یرفم. 

 غلط  صحیح  ای .  ب( مورخا ج توره شاه اسماتیل را تصر اان ار و شکوفایی سلسله صفوی الم ات کرته

 غلط  صحیح  پ( یکی از ینایج یهضم پروتسنا  وح ب کلیسای کاتولیا موت.  

   غلط  صحیح   شوت ژا  کالو  اسم.ترین ش صینی که یهضم اصالح تی ی مه یاآ او ش اخنه میب( مهم
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1 

 ای زیر پاسخ دهید.به سؤاالت چهارگزینه

 الف( یکی از تحوالب چشمگیر تورا  غخیویا ج سلدوایا  و خوارزمشاهیا ج زوال مواعیم اانصاتی و اجنماتی چه یروهی موت؟

 ( تام ارا   4( ته ایا   3( مازریایا   2( شهریشی ا  1

 مبن ی مر تو سرچشمه ............... و ................. موت.ب( م یا  اوایین جاری تر ایرا  تورا  اسالمی 

 ( یاسا ن ترف   2( شریعم اسالآ ن یاسا 1

 ( شریعم اسالآ ن ترف  4( شریعم اسالآ ن تخوکاب 3

 یرفم؟پ( تر زما  ک اآ پاتشاه صفوی تر م  اراضی خاصه تر اخنیار سپاه ارار می

 ( شاه تباس اول  4( شاه صفی  3( شاه تهماسب  2( شاه اسماتیل اول 1

 یفن  ؟ش ی  چه میب( مه اشر ثروتم   تصر ریسایس که شامل مازریایا  و صاحبا  ص ایا و مایک ارا  می 

 ( مورژوا  4( فئوتال  3( شوالیه  2( سرف 1
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1 

 جاهای خالی را با عبارات مناسب کامل کنید.

 شاهخاتیا  تیمور حکومنی را تر ه   م یا  یذاشم که مه ................................................... معروف ش .الف( مامر یکی از 
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 ب( مغوال  تر  غاز پیرو  ئین ساته موسوآ مه .................................. موتی .

 پرتاخن  ...................................... میپ( تر توره صفوی تام ارا  مبالغی مالیاب تحم ت وا  

 شهری .......................... موت. ب( تر زما  صفویه الب اانصات
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 ردیف سؤاالت بارم

3 

 به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید.

 تو ییرویی که تر تصر سلدوای ما یک یگر تر ت امل موتی  ک ام  ؟

 را م ویسی . تو تامل مؤثر مر رش  ه ر و معماری توره سلدوای

 ا  رواج تاشم یاآ مبری .ها که تا پایا  توره تیموریتو مورت از ایواع مالیاب

 مهایه محموت غخیوی از حمله مه ه   چه موت؟

 از توامل ظهور ریسایس ف ط تو تامل را یاآ مبری .

 تفاوب ت ای  اوماییسم و کلیسا را تر مورت ایسا  م ویسی .
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  زیر پاسخ کامل دهید. به سؤاالت 

 12 رامعه ساماییا  و تلویا  طبرسنا  را ما حکومم تباسیا  شرح تهی . 1

 13 مورت میا  ک ی .( 2یگاری مه زما  فارسی تر توره ایل ایا  رش  کرت؟ )چرا تاریخ 1

 14 ی ر مخریا  ایرایی را تر توره یامسلمایی حاکمیم ایل ایا  ارزیامی ک ی . 1

ها( از خاک کشور چه سیاسنی را تر پیر یرفم و  مرای میرو  کرت  میگایگا  از خاک کشور )تثمایی ن ازمکا  ن پرتغالی تباسشاه  5/1

 تر این رامعه چه اا اماتی کرت؟

15 

 16 سلیم تثمایی مه ایرا  تر زما  شاه اسماتیل چه موت؟مه یظر شما تلم وااعی حمله سلعا   5/1

روی چه اصننلی تیکی  فراوا   ریظیری را مه وجوت  ورتی ؟ و مریسننایس ما محور ارار تات  ک اآ ت اصننرج  ثار میه رم  ا  تر تصننر  1

 تاشن  ؟

17 

 18 تدارب مرتیا   فری ایی ی سم تر اخنیار ک اآ کشور ارار تاشم و ما چه ه فی صورب یرفم؟ 1

  جمع بارم 20

 
 موفق باشید

 


