
 «                                            بسمه تعالی»                                                                                       

 تهران4اداره آموزش و پرورش منطقه
 

 اولیانی پادبیرستان نمونه دولتی ابوعلی سینا  متوسطه دوم   امتحانات:                        نام و نام خانوادگی:

 1400 /10/     تاریخ امتحان:        انسانیرشته:         یازدهمپایه:       2تاریخ ایران و جهانامتحان:                   کالس:

 دقیقه 65مدت زمان:                                                                                    شماره صندلی:                                    

 تعداد صفحات:                                                                                                                 آقای کریمینام دبیر:  
 بارم و خاندان مطهرش به سواالت زیر با دقت پاسخ دهید. هابا یاد خدا و ذکر صلوات بر پیامبر مهربانیفرزندان خوبم  ردیف

  نمره( 5) ایهای چهارگزینهالف( پرسش 

نامه افراد مشهور محلی زندگیهای جغرافیایی و اقتصادی و نگارش های تاریخی بیان ویژگیانگیزه اصلی نویسندگان چه کتاب 1

 است.بوده 

 های محلی تاریخ -4های منظوم                  تاریخ -3های عمومی               تاریخ -2ای             های سلسلهتاریخ -1

25/0 

 شد؟ ای در ایران متداولنگاری تاریخی از چه دورهتک 2

 صفوی -4تیموری                                 -3          ایلخانی                      -2سلجوقی                                -1
25/0 

 نامة اهل خراسان سروده چه کسی است؟قصیده 3

 مسعودی -4سعدی                                  -3     حافظ                             -2انوری                                      -1
25/0 

 الملک توسی کدام کتاب زیر را نوشته است؟نظامخواجه  4

 البلدانفتوح -4اخبارالطوال                         -3سیاستنامه                            -2قابوسنامه                               -1
25/0 

 نگاری روایی کدام مورخ زیر است؟مشهورترین چهره تاریخ 5

 ابوعلی مسکویه           -4          محمدبن جریر طبری -3   بن حسین مسعودی   علی  -2                     ابوالفضل بیهقی -1
25/0 

 مسیحیان در چه شهری از عربستان ساکن بودند؟ 6

 جده -4طائف                                     -3نجران                                   -2       یثرب                               -1
25/0 

 دوران تحریم و محاصره اقتصادی و اجتماعی بنی هاشم و مسلمانان چه مدت طول کشید. 7

 یک سال -4        چهار سال                       -3      دو سال                          -2سه سال                                 -1
25/0 

 ت؟دی مسلمانان در چه سالی پایان یافدوران محاصره اقتصا 8

 دهم بعثت -4     نهم بعثت                          -3هشتم بعثت                          -2هفتم بعثت                            -1
25/0 

 کدام پیمان بیانگر نفوذ و گسترش چشمگیر اسالم در یثرب بود؟ 9

 پیمان ایلیا -4پیمان عقبه دوم                     -3       پیمان عقبه اول             -2  پیمان صلح حدیبیه              -1
25/0 

 مشرکان مکه در چه محلی علیه پیامبر برای کشتن او دسیسه کردند؟ 10

 خندق -4              عقبه منا                   -3         دارالندوه                      -2کعبه                            خانه  -1
25/0 

 تری با آن حضرت برقرار کردند؟کدام گروه به دلیل همجواری با محل سکونت پیامبر، ارتباط نزدیک 11

 اهل کتاب -4                 اهل صفه               -3                                 مهاجر   -2          انصار                          -1
25/0 

 اعالن برائت از مشرکان انجام شد؟ ایبا نزول آیات چه سوره 12

 سوره محمد -4          سوره احزاب                  -3     وره توبه                      س -2سوره انفال                             -1
25/0 

 خلیفه دوم درآمدها و غنایم جنگی را با چه عنوانی میان مسلمانان توزیع کرد؟ 13

 عطایا -4            جزیه                          -3زکات                                     -2خمس                                     -1
25/0 

 فتح شام در زمان کدام خلیفه انجام شد؟ 14

 عثمان -4عمر                                        -3ابوبکر                                     -2معاویه                                     -1
25/0 

 

 

 جای مهر

 1صفحه 



 گام را برای موروثی کردن خالفت برداشت؟ معاویه با چه اقدامی نخستین 15

 تعیین ولیعهد -2ای                               گرایی و تعصبات قبیلهقومیت -1

 بیعت گرفتن با زور -4ترویج تفکر جبرگرایی                                               -3

25/0 

 ؟که بود زمام امور را به دست گرفتای که با زور و غلبه نظامی نخستین خلیفه 16

 بن حکممروان -4معاویه                                 -3عثمان                               -2ابوبکر                                  -1
25/0 

 قیام مردم چه شهری به واقعه حرّه معروف است؟ 17

 مکه -4مدینه                                 -3          کوفه                         -2                                شام     -1
25/0 

 کدام امامان شیعه توانستند نهضت علمی وسیعی را سامان دهند؟ 18

 امام حسن)ع( و امام حسین)ع( -2امام علی)ع( و امام حسن)ع(                         -1

 امام باقر)ع( و امام صادق )ع( -4سجاد)ع( و امام باقر)ع(                        امام  -3

25/0 

 بدستور معاویه کدامیک از شیعیان امام علی)ع( به قتل رسیدند؟ 19

 زیدبن علی -4ابوذر غفاری                        -3      عمار یاسر                     -2     عدی                 حجربن -1
25/0 

 کدام منطقه در زمان خالفت بنی امیه به دست مسلمانان فتح شد؟ 20

 فلسطین -4مصر                               -3اسپانیا                                -2قسطنطنیه                                -1

 

25/0 

  نمره(4)مناسب کامل کنید.های زیر را با کلمات ها و عبارتب( جمله 

 است.   ............................................نگاری های تاریخاز نمونه   ................................................الذهب نوشته کتاب مروج -1 

 ق رویداد.    ................................ق و غزوه فتح مکه در سال   ..............   .................... غزوه احزاب در سال -2

 به عهده داشت.    ...........................................فرماندهی سپاه اعراب مسلمان در حمله به مصر را  -3

 ای است.های سلسلهاز مشهورترین تاریخ     ................................................................ دورة تاریخ بیهقی اثر ابوالفضل بیهقی در تاریخ -4

 است.    ....................................................... تاریخ ،های محلیاز معروفترین تاریخ -5

 رواج و رونق بسیاری یافت.   ...............................................های منظوم در دورة سرودن تاریخ -6

 قرار داشت.    ........................................... اعراب مسلمان زیر سلطه منطقه شام هنگام حمله  -7

 به سر بردند.    ........................................... هاشم در محلی به نام ینان محاصره اقتصادی، مسلمانان و بدر دور -8

سود      ...........................................از طریق تجارت با   .................................بود و سران ........................ ......مرکز اصلی بازرگانی عربستان شهر -9

 کردند.سرشاری کسب می

 

 یاد کرده است.    ...........................................قرآن از صفات اعراب پیش از اسالم به نام  -10

  به یثرب کوچ کرده بودند.     ........................................... یهودیان از سرزمین -11

 تشکیل داد.  .......................................... در شهر    ...........................................حکومت امویان اندلس را  -12

 

 2صفحه 



  نمره( 11)ج( سواالت با پاسخ کوتاه و تشریحی 

 هایی دارد؟نگاری عمومی چه ویژگیتاریخ 1

 

 

75/0 

 کنند؟مورخان با چه اقداماتی اعتبار و اجایگاه علمی راوی خبر تاریخی را نقد و بررسی می  2

 
 

75/0 

 دو رکن مهم یک رویداد تاریخی را نام ببرید. 3

 
 

5/0 

 نوشتند برای هر روش یک مثال بزنید.هایی میهای خود را با چه روشها و نوشتهی گزارشمورخان در دوران اسالم 4

 

 

 

1 

 (مورد چهار)ای اعراب چه بود. های حاکم بر نظام قبیلهترین ارزششاخص 5

 

 

1 

 و جزیه را تعریف کنید. ءحنفاالحات و کلمات طاص 6

 

 

1 

 سالگی رسول خدا)ص( را بنویسید. 35-20-14مهمترین حوادث دوران  7

 
75/0 

 نخستین ایمان آورندگان به پیامبر اسالم چه کسانی بودند؟ 8

 
75/0 

 موقعیت اقتصادی یثرب )مدینه( قبل از هجرت رسول خدا را توضیح دهید. 9

 
75/0 

 (سه مورد)حوادث سال دوم ق را نام ببرید.  10

 
75/0 

 مهمترین مسائل جامعه اسالمی در دوره خلفای راشدین چه بود؟ 11

 

 

1 

 های مختلف چه بود؟عوامل موثر در پذیرش اسالم در سرزمین 12

 

 

1 

 هشتمین خلیفه اموی که بود، برخی از اقدامات او را بنویسید. 13

 

 

1 

  امضا و تاریخ.............................................                         با حروف.........................             نمره با عدد 
 موفق و پیروز باشید کریمی

 3صفحه 


