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 بارم   ردیف 

 ارت هاي زیر را مشخص کنيد.درستی یا نادرستی عب 1
 هر داشتند.ن دهقانی منطقه خراسان و ماورالنسلسله هاي طاهریان و صفاریان، ریشه در خاندان هاي که الف(

راغه زمينه صيرالدین توسی بسياري ار دانشمندان متواري در برابر هجوم مغول را به ایران برگرداند و در رصدخانه مخواجه ن ب(

 هموار کرد. نها را فعاليت هاي علمی آ

 توان به کتاب احسن التواریخ تاليف اسکندر بيگ منشی اشاره کرد. از مشهور ترین آثار تاریخ نگاري دوره ي صفوي می ج(

 شهر و شهرنشينی در عصر تيموریان بر خالف اواخر دوره مغول، دچار رکود و زوال نشد.  د(
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 جاهاي خالی را با کلمات مناسب کامل کنيد. 2

 دند.از مهم ترین ویژگی هاي تاریخ نگاري روایی این بود که ................................................................ ذکر می کر الف(

اسالم به  ....................................... مهم ترین اقدام پيامبر )ص( براي تاسيس نظام اجتماعی و سياسی منسجمی در چارچوب دین ب(

 شمار می رود.

مناسبات شهري، ........................................ به یکی از مهم ترین گروه هاي  ی به دليل رشد شهرنشينی و توسعهدر دوره ي سلجوق ج(

 اجتماعی تبدیل شدند.

 ....................... تقسيم می شد.تيموري به دو دسته ي کلی .............................. و ........-جامعه ي مغول د(

 ه( فاخرترین نمونه ي شاهنامه ي مصور در عصر تيموري .......................................... است.
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 مقابل بيابيد و جلو سوال بنویسيد. پاسخ صحيح را از ستون  3
  .در زمان او نبرد مالزگرد رخ داد الف(

 ریز بود.پایه گذار مکتب تب ب(

 او با تسخير بغداد و کشتن خليفه عباسی به حکومت خاندان بنی عباس پایان داد. ج(

 .او زندگی روزمره مردم و فعاليت اصناف و پيشه وران را به تصویر می کشيد د(
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   گزینه صحيح را انتخاب کنيد. 

 کنند؟ توجه می مورخان و نقادان به کدام یک از موضوعات در نقد روایت کننده خبر 4

 دست اول بودن و شاهد بودن راوي خبر                  ب( تطبيق خبر با سایر منابع و شواهد الف(

 دانش عميق و تسلط مورخ بر حوزه هاي مختلف علمی د(          فاصله زمانی و مکانی نقل کننده خبر با اصل خبر ج(
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                                       گرفت.  حکومت طاهریان با فرمان و تایيد خليفه صورت میانتقال قدرت از اميري به امير دیگر در  1

 این فرمان و تایيد ...............................
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 امام حسين)ع(  آموزشگاه : مشهد مقدس6اداره آموزش و پرورش ناحيه  2تاریخ  :درسسواالت امتحان 

 1/3/1400تاریخ امتحان: انسانی رشته تحصيلی: یازدهم پایه: 1400 خرداد ماه:  نوبت دوم 
مخصوص الصاق مهر 

 دبيرستان
 3عدادصفحات : ت  21 تعداد سواالت: شماره صندلی : :دانش آموزنام ونام خانوادگی 

 صبح 9 ساعت شروع : دقيقه 51: مدت امتحان پوررمضان نام دبير:

 نام و نام خانوادگی دبير نمره نهایی پس از اعتراض نام و نام خانوادگی دبير نمره گذاري

  با حروف با عدد  با حروف با عدد

 امضاء   امضاء  

 ملکشاه

 هالکو

 ن ایوبیصالح الدی

 آقا رضا عباسی

 آلب ارسالن

 کمال الدین بهزاد



 کرد الف( بيشتر جنبه ي تشریفاتی داشت                                                 ب( استقالل داخلی اميران را نقض می

 در اختيار خليفه می گذاشت.را دهنده اطاعت  و تابعيت واقعی اميران ایرانی بود                            د( تعيين جانشين  ج( نشان
 

 زیرا ................................    چرا روابط خوارزمشاهيان با خالفت عباسی در زمان سلطان محمد به تيرگی گرایيد؟  6

 حکومت سلطان مورد تایيد خليفه عباسی قرار نگرفت.                            ف( ال

 .به عنوان خليفه اعالم کردسلطان محمد براي مقابله با عباسيان، یکی از سادات حسينی را  ب(

 سلطان محمد خليفه را بی لياقت می دانست.ج( 

 کرد.د( سلطان محمد به قصد براندازي خليفه به بغداد حمله 
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 پس از فتح بغداد از سوي هالکوخان، شکست مغوالن از ................................... آنان را از ادامه پيشروي باز داشت. 5

                                                                          ب( اسماعيليان                                   الف( حکومت مملوکان مصر               

 د( حکومت سربداران                     شاه              ج( جالل الدین خوارزم
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 است؟ نادرستکدام گزینه در باره اوضاع امپراطوري عثمانی در ابتداي قدرت گيري صفویان  8

 الف( ارتش عثمانی با سرعت در خاک اروپا پيش می رفت.

 ز مقاومت ایرانيان، به ناچار دست از جنگ با ایران برداشتند.ب( پس ا

 ج( به قصد نابودي حکومت نوپاي صفوي به ایران حمله کردند.

 د( سالطين عثمانی در پی تسلط کامل بر جهان اسالم بودند.
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 چرا حکومت عباسيان ، به تدریج رو به ضعف و انحطاط گذاشت. 9

 خالفت تسلط یافتند. الف( فرماندهان ترک بر امور

 ب( بعد از مامون خليفه شایسته اي سر کار نيامد.

 ج( قيام هاي ضد عباسی همه جا را فرا گرفت.

 دست وزیران ایرانی خارج شد.د( اداره امور از 
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 پاسخ دهيد. کوتاهبه سواالت زیر  

 

 

 اختالف سياسی حکومت خوارزمشاهی با خالفت عباسی چه پيامدي داشت؟ 10
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 سوره برائت )توبه( توسط چه کسی ابالغ شد و چه پيامدي داشت؟ 11
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 شهرهاي آباد عصر آل بویه را نام ببرید. 12
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 دو اثر تک نگاري در تاریخ با ذکر نویسنده نام ببرید. 13
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 به هند حمله کرد؟چرا و با چه هدفی محمود غزنوي  14
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 ان  در جنگ قادسيه را بنویسيد.دو مورد از دالیل شکست ساساني 11
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 1 اراضی ممالک یعنی چه؟ 16



 ؟بنيان قوانين جاري در ایران دوران اسالمی چه بود 15
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 پاسخ دهيد. کاملبه سواالت زیر  

 

 

 چرا سران قریش در مکه با اسالم و پيامبر )ص( به دشمنی پرداختند؟ 18
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 ل صفوي چه بود؟ پيامد هاي آن را بنویسيد؟مهم ترین اقدام شاه اسماعي 19
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 .هم مقایسه کنيد باو  را نام برده مساجد مهم عصر صفویه 20
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 ؟به وجود آمد یصوف يها قتیطر تيدر فعال يريو تحول چشمگ رييتغ يچرا در قرن نهم هجر 21
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