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  بسمه تعالی
    مشهد5آموزش و پرورش ناحیه    نام ونام خانوادگی:

  واحدیک- دبیرستان دخترانه امام رضا(ع)آموزشگاه متوسطه:
      تاریخ اسالمسواالت امتحانی درس:

  07/10/1398تاریخ امتحان:
  مهر مدرسه:

  دقیقه 80مدت امتحان:  2تعدادصفحه:  24تعدادسوال:  کالس:  واعظی دبیر یا طراح:نام 

  یازدهمپایه:  شماره صندلی:  صبح8ساعت شروع:
  انسانی

  صبحاول نوبت   شماره دانش آموزي:

  جمالت صحیح و غلط را مشخص کنید.
    5/0غ          ص                    تاریخ بیهقی از نمونه هاي مشهور تاریخ سلسله اي است.            1
    5/0غ          ص       قابوس نامه اثر عنصرالمعالی از نمونه هاي مشهور اندرزنامه ها است.           2

  گزینه مناسب را انتخاب کنید.
  نویسنده ي جامع التواریخ کیست؟  3

 خردادبه             د) ابن عربشاهالف) ابواسحاق صابی     ب) رشیدالدین فضل اهللا        ج) ابن 
5/0  

  موضوع کتاب ابن بطوطه چیست؟  4
  الف) سفرنامه              ب) اندرزنامه                      ج) ادبیات                    د) سیاست نامه

5/0  

  با درگذشت چه کسی آزار مشرکین بر پیامبر افزایش یافت؟  5
  حضرت عبدالمطلب         ج) حضرت عبداهللا          د) حضرت خدیجهالف) حضرت ابوطالب    ب) 

5/0  

  مرکز اصلی بازرگانی شبه جزیره عربستان چه بود؟  6
  الف) شام                   ب) یمن                      ج) طائف                         د) مکه  

5/0  

  جاهاي خالی را پر کنید.
  5/0  خلیفه دوم به پیشنهاد هرمزان .......................... را در مدینه تشکیل داد .   7
  5/0  پس از پیمان صلح ................. پیامبر سران دولت هاي بزرگ را به اسالم دعوت کرد.  8
  5/0   ................... نامیده اند.مورخان سال نهم هجري را سال   9
  5/0  ...................... توسط صالح الدین ایوبی منقرض شد .حکومت   10
  االت زیر پاسخ کوتاه دهید.به سؤ
  75/0  جزیه چیست؟  11
  75/0  اهل صفه چه کسانی بودند؟  12

  به سواالت زیر پاسخ کامل دهید.

13  
  دو مورد از عوامل شکست ایرانیان در نبرد قادسیه را بنویسید.

  
  

1  

14  
  با ظهور اسالم دولت ساسانی دچار فرسودگی و ضعف شده بود؟ (دومورد) چرا همزمان

  
  

1  

15  
  ت؟منظور از بیت الحکمه چیس

  
  

1  
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  خانوادگینام و نام   تصحیح و نمره گذاري
  مصحح/ دبیر

نمره نهایی پس از رسیدگی به 
  اعتراضات

  نام و نام خانوادگی
  مصحح/ دبیر

    با حروف  با عدد    با حروف  با عدد
  امضاء:      امضاء:    

 

 

  دو مورد از منابع غیرنوشتاري تاریخ را نام ببرید.  16
  1  

17  
  کنید.دو مورد از نمایندگان تاریخ نگاري تحلیلی و دو مورد از نمایندگان تاریخ نگاري ترکیبی را معرفی 

  
  

1  

18  
  حنفاء را توضیح دهید.

  
  

1  

19  

  (سه مورد)مرتدان در دوره ي ابوبکر شامل چه گروه هایی بودند؟
  
  
  

1  

20  
  در زمان پیامبر در چه وقایعی حضور داشتند؟امام حسن 

  
  

1  

21  
  هدف معاویه از توسعه ي نیروي دریایی و گسترش فتوحات دریایی چه بود؟

  
  

1  

22  

  رضا را مجبور به پذیرش والیت عهدي خود نمود؟مون امام چرا مأ
  
  
  

5/1  

23  

  سه مورد از مهم ترین  اقدامات عمربن عبدالعزیز را نام ببرید.
  
  
  

5/1  

24  

  (سه مورد)آثار تبدیل خالفت دینی به سلطنت دنیوي در دوران بنی امیه را ذکر کنید.
  
  
  

5/1  

  20  "موفق باشید"  
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  بسمه تعالی
    مشهد5آموزش و پرورش ناحیه    نام ونام خانوادگی:

  واحدیک- دبیرستان دخترانه امام رضا(ع)آموزشگاه متوسطه:
      تاریخسواالت امتحانی درس:

  07/10/1398تاریخ امتحان:
  مهر مدرسه:

  80مدت امتحان:  2تعدادصفحه:  24تعدادسوال:  1171کالس:  واعظیطراح: نام دبیر یا
  شماره دانش آموزي:  انسانی11پایه:  شماره صندلی:  بحص8ساعت شروع:

  
  صبح اول نوبت

  بارم  پاسخنامه  سوال
   صحیح  1

   صحیح  2

    ب) رشیدالدین فضل اهللا    3

   سفرنامه              الف)   4

   ابوطالب     حضرت الف)  5

   مکه  د)   6

    دیوان جند  7

    حدیبیه  8

    وفود  9

    فاطمیان مصر  10

    به مسلمین می دادند _که به لحاظ مالی توانایی پرداخت آن را داشتند_الیات سرانه اي که مردان بالغ اهل کتاب م  11

    مهاجران بی بضاعت مقیم در جوار مسجد پیامبر 12

13  
  اختالفات داخلی ایرانیان

  ناامیدي رستم فرخزاد از پیروزي 
  همکاري برخی از دهقانان و قبایل عرب با مسلمین

  

14  
  جنگ هاي طوالنی و پرخرج با روم

  نبردهاي پی در پی با اقوام بیابان گرد در شرق
  اختالف بزرگان و اشراف

  

  مکانی که مترجمان زبده به ترجمه کتاب از زبان هاي مختلف به عربی مشغول بودند  15
  مکانی براي گفت و گوي علمی و تبادل افکار نیز بود

  

16  
  بناهاي تاریخی

  شفاهیآثار 
  ابزارها و دست ساخته هاي انسانی

  

  بالذري و دینوري (ترکیبی)  17
  بیهقی و مسعودي (تحلیلی)
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    اعراب پیرو حضرت ابراهیم که بت نمی پرستیدند و از گوشت قربانی نمی خوردند.  18

19  
  مدعیان نبوت

  می کردند افرادي که ابوبکر را خلیفه نمی دانستند و از حضرت علی (علیه السالم) حمایت
  اعراب بیابانگرد تازه مسلمان که با اسالم انس نداشتند

  

  مباهله  20
  نزول آیه ي  تطهیر

  

  فتح جزایر مدیترانه  21
  اتمام حاکمیت رومیان بر مدیترانه

  

22  
  مهار قیام علویان

  جلب اعتماد خراسانیان
  کسب حمایت شیعیان

  

23  
  منینامیرالمو دشنام دادن بهمنع 

  توقف فتوحات
  منع جزیه گرفتن از نومسلمانان

  بازگردانی فدك به اهل بیت

  

24  
  موروثی شدن خالفت

  نابرابري اقتصادي
  ترویج جبرگرایی

   استفاده از زور در کسب قدرت

  


