
 11/10/1000تاریخ:  بسوه تعالی نام نام خانوادگی

 1000-1001سال تحصیلی: -  انسانییازدهن رشته: اداره آهوزش و پرورش شهرستاى درگس نام درس:تاریخ

 دقیقه 04زهاى:  اهتحانات نوبت اول     دبیرستاى غیرانتفاعی اختراى دبیرهربوطه: سویه علیساده
 نوره سواالت ردیف

  غلط عبارات زیر را هشخض کنیذ.ص  یا  

 غ            تاریخ ًگاری عوَهی  یکی از ضاخِ ّای تاریخ ًگاری در ایراى است؟             ظ-1 

 هطَْرتریي چْرُ ّای تاریخ ًگاری رٍایی هحوذ بي جریر طبری است؟-2

 غ     ظ     .هتٌاع هی کٌٌذهعذٍدی از عرب ّا بَدًذ کِ  بِ پیرٍی از حضرت ابراّین از پرستص بت ّا ا-3

 غ         ظ                                       .بسرگ تریي ٍ سرسخت تریي دضوٌاى دعَت اسالهی اهَیاى بَدًذ -4

2 

 2 جاهای خالی را با عبارات هناسب پر کنیذ. 

اهام علی )ع( هرکس خالفت را از ................... بِ .................  هٌتقل کرد ٍ در سِ جٌگ جول ٍ غفیي ٍ ًْرٍاى -الف 

 با دضوٌاى      کرد.   

 اهَیاى در دٍراى خالفت ........................  ٍ .......................  در فتَحات هطارکت فعال داضتٌذ.-ب

 ى خلفای اهَی ................... ّطتویي خلیفِ  ش یَُ ای هتفاٍت در حکَهت اتخار کردًذ.در هیا-ج

 هٌاجات ٍ دعا از اهام سجاد هی باضذ. 54......................  کتابی ضاهل -د

 

  به سواالت پاسخ دهیذ. 

 5/1 چگًَگی تاسیس ٍ پایِ ریسی حکَهت اهَیاى را بٌَیسیذ؟-5 

 1 خالفت عباسیاى بِ لحاظ قذرت ٍ ًفَر خلفا  بِ چٌذ دٍرُ تقسین هی ضَد؟درٍاى -6

 1 یکی از ٍیژگی ّای ضاخع خالفت عباسیاى چیست؟-7

 1 چِ کساًی در تحَالت خالفت در زهاى هأهَى ًقص داضتٌذ؟-8

 1 در دٍرُ ًخست خالفت  تطکیالت ادرای بِ چِ غَرت ٍ برگرفتِ از کذام سلسلِ بَد؟-9

 1 هٌظَر از ًْضت ترجوِ چیست؟-10

 2 ؟چگًَگی تاسیس خالفت فاطویاى را بِ طَر کاهل ضرح دّیذ-11

 5/1 هَرد 3اٍضاغ ایراى در آستاًِ حولِ اعراب چگًَِ بَد؟-12

 2 دٍ هَرد از عَاهل ضکست قادسیِ را بٌَیسیذ؟ -13

 5/1 هَرد(3بٌَیسیذ؟)عَاهل هَثر در اسالم آٍردى هردم ایراى را -14

 5/1 سیاست ًاهِ ّا ٍ اًذرزًاهِ حاٍی چِ اطالعاتی هی باضٌذ؟-16

 



 

 11/11/1011تاریخ:                                                          بسوه تعالی                                                                                                       نام ونام خانوادگی:

                           آهوزش و پرورش شهرستاى درگساداره            پایه یازدهن -نام درس: تاریخ

 1011-1011رشته :انسانی     سال تحصیلی:       دبیرستاى غیرانتفاعی اختراى   اهتحانات نوبت اول                                     دبیرهربوطه: سویه علیساده

 ظ       ظ            ظ         غ-1

 صحیفِ سجادیِ-عوزتي عثدالعشیش               د-عوز           ج-اتَتىز-ب       وَفِ    -الف-2

پس اس سمَط خالفت اهَی،یىی اس ًَادگاى ّطام تي عثدلوله تِ ًام عثدالزحواى تي هعاٍیِ تِ ضوال آفزیما فزار وزد هَفك ضد ضْز -3

 لزطثِ در اًدلس را تصزف ٍ حىَهت اهَیاى را پایِ رخ هی وٌد

 ضعف ٍ تجشیِ -دٍرُ ًیزٍهٌدی ٍ ضىَفایی-4

 اجتٌاب اس سیلست عزتی گزایی وِ اهَیاى دًثال هی وزدًد.-5

 حسي سْل -فضل تي سْل-6

 تطىیالت ادرای هٌظن ٍ هٌسجوی تا التثاس اس ساساًیاى-7

 تزجوِ آًْا تِ ستاى عزتیٌّد تِ عالن اسالهی ٍ  -یًَاى -جٌثص التثاس ٍ اًتمال آثار علوی ٍ فزٌّگی تودى ّای ایزاى-8

ّوچٌیي ًثزدّای پی درپی تا الَام تیاتاًگزد در -ٍضعیت سیاسی ٍ اجتواعی هٌاسة ًثَد اس یه سَد تزاثز جٌگ ّای طَالًی ٍ پزخزج-9

 هزسّای ضزلی اٍضاع را ًاتسواى وزدُ تَد.

 ٍ لثیلِ ّای عزب ساوي سَاد تا هسلواًاىّوىاری ّماًاى  -ًااهیدی رستن فزخشاد اس پیزٍسی-اختالفات داخلی ایزاًیاى-11

درن ٍ پذیزش جْاى تیٌی تَحیدی ٍ پیام  -هْاجزت گستزدُ اعزاب هسلواى تِ ایزاى-دیي جاى ٍ توام هزدم تا پیام تزادری ٍ تزاتزی-11

 اسالم تزای هزدم

سن اًدرسًاهِ ّا تیطتز تِ اخالق وطَر هٌاسثات حىَهت ٍ ٍ ر -سیاست ًاهِ ّا حاٍی اطالعات سَدهٌدی درتارُ ضیَُ وطَر داری-12

 دارای ٍ هٌاسثات اخاللی هی پزداسًد.

 


