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 92/9/0011   :  امتحانبرگزاری    تاريخ

 دقیقه     07     زمان آزمون : 

 خانم صادقی سؤال :  طراح
 

 

 "ـیسمه تعالــاب "              

 یریت آموزش وپرورش شهرستان مشهدمد

 ناحیه شش آموزش و پرورش

 دبیرستان دخترانه ی  پرالک
 0922-0011  ماه سال تحصیلیخرداد ــ  نوبت دوم

 ی :گم ونام خانوادنا

 2تاریخ  نام درس : 

 انسانی یازدهم :  پایه رشته و

 نمره به حروف :                :    عدد  هنمره ی تجديد نظر ب

 تاريخ : –امضا                               :دبیر  ونام خانوادگی نام

 نمره به حروف :    نمره به عدد :                      

 :تاريخ   -امضا        نام خانوادگی دبیر:                  نام و

 ردیف  (ص) محمد حضرت            .دهد یاد خود دینی برادر به را آن و بیاموزد را علمی انسان که است این ها صدقه برترین              بارم 

 جاهای خالی را باپاسخ های مناسب پر کنید الف(
 1 تخت پرآوازه ساسانیان ، در نبرد ........................................... به تصرف اعراب درآمد .تیسفون ، پاي 25/1

 2                                                 ..............................  سردار ايرانی ، ديوان جند )سپاه( را در مدينه تشکیل داد .  عمربن خطاب به پیشنهاد   25/1

 3                            اولین مسجد چهار ايوانی در ايران ، مسجد .................................... است .  0/25

 4 برگرداندن خط و زبان ديوان ، از فارسی به عربی به دستور  ............................................. انجام گرفت . 0/25

 5                         مغولان تا پیش از مسلمان شدن ، بر پايه ی مجموعه قوانینی موسوم به ................................. عمل می کردند . 0/25

مکتب او سرآغاز دگرگونی عظیمی در  فاخرترين نمونه شاهنامه مصور شده در عصر تیموری ، ............................................... بود که آثار و 0/25

                                                                 نقاشی به شمار می آيد .
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 0                                                .مشوق و حامی فرهنگ ، هنر و ادب رنسانس ،خاندان ............................................ بودند که بر فلورانس حکومت می کردند  0/25

 8 ابن سینا برای نخستین بار در ............................................... يک دوره فلسفه را به زبان فارسی تالیف کرد . 0/25

 9                                                        ............................................ بود . مهم ترين شخصیتی که نهضت اصلاح دينی اروپايیان به نام او شناخته می شود ،  0/25

 17                                  بیرون راندن پرتغالی ها از ايران در دوران پادشاهی ............................................ صورت گرفت . 0/25

 11                                     پیامبر )ص( سران امپراتوری ها و دولت های بزرگ را به اسلام پس از پیمان ..............................  دعوت کرد . 0/25

 12                       رآغاز دگرگونی عظیمی در نقاشی به شمار می آيد .نامورترين نقاشان عصر تیموری ....................................... بود که آثار و مکتب او س  0/25

 ب( به پرسشهای زیر پاسخ دهید .

 13                                           شاه اسماعیل در کدام نبرد ، شیبک خان ازبک را مغلوب کرد ؟ 0/25

 14                                                        ه کوفه منتقل کرد ؟ چرا امام علی )ع( مرکز خلافت را از مدينه ب 0/75

 15                                                            چرا خواجه نظام الملک ، نظام اقطاع را توسعه داد ؟ 0/75

 01                                           مهاجرت قبايل عرب به ايران ، با چه هدفی صورت گرفت ؟ 0/75

جای 

 مهر

 شماره صندلی :
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 10                                  مردم ايران را بنويسید . دو مورد از عوامل  موثر اسلام آوردن  0

 18               چرا مامون ، امام رضا )ع( را مجبور به پذيرش ولايتعهدی کرد ؟  0

 19 ی است ؟ چرا ؟پیمان عقبه دوم ، بیانگر چه نکته ا 0

 20 چه عواملی باعث شد مصريان در جنگ علیه مسلمانان ، با رومیان ، متحد نشوند ؟ 0

 21 دو مورد از پیامدهای نهضت پروتستان را بنويسید . 0

 22 چرا شاه عباس اول کوشید مناسبات دوستانه ای را با کشورهای اروپايی برقرار کند ؟ 0

 23 ينی مغولان چه بود ؟پیامد تسامح و تساهل د 0

 24 روابط آل بويه با خلافت عباسی چگونه بود ؟ 5/0

 25 چرا با هجوم مغولان به ايران ، زندگی شهری برای مدتی دچار وقفه و افول شد ؟ 5/0

 26 چه پیامدهايی داشت ؟ مهم ترين اقدام شاه اسماعیل صفوی پس از تاج گذاری چه بود ؟ 5/0


