باسمه تعالي
نام :
نام خانوادگي :

وزارت آموزش و پرورش

نام پدر:

تاريخ امتحان :
تعداد صفحه 2 :
تعداد سؤال 09 :
زمان شروع :

نام درس  :تاريخ ()2

پایه  :يازدهم انساني

وقت 71 :دقيقه

ضمن خيرمقدم به دانش آموزان وداوطلبان عزيز،سؤاالت زيررابه دقت بخوانيد و با توکل به خدا وآرامش خاطر پاسخ دهيد.
نمره با عدد :
نام و نام خانوادگی:
نمره با حروف :
ردیف

بارم

سؤاالت

1

نقش دهقانان در سده های نخستين هجری در ايران چه بود؟

0نمره

2

اقطاع چه بود و نظام الملک با چه هدفي آن را توسعه داد؟

0نمره

3

چرا با هجوم مغول به ايران زندگي شهری برای مدتي دچار وقفه شد؟

0نمره

4

تسامح وتساهل ديني مغوالن چه نتايجي به دنبال داشت؟

0نمره

5

جنگ های صليبي به چه جنگ هايي گفته مي شد؟

0نمره

6

تاريخ های منظوم چگونه آثاری هستند و از چه دوره ای رونق يافتند؟

0نمره

7

مهم ترين ويژگي تاريخ نگاری روايي را بنويسيد.

0نمره

8

نتايج وپيامد های نهضت پروتستان را ذکر کنيد4 .مورد

0نمره

9

سال وفود يعني چه؟

0نمره

11

جزيه چه بود؟

0نمره

00

از ستون مقابل جواب صحيح را انتخاب کنيد:

0نمره

الف) مسيحيان عربستان در اين شهر ساکن بودند.

-0حنفاء

-5اهل صفه

ب)برجسته ترين دستاورد فرهنگي اعراب د ر دوره جاهليت بود.

 -2جاهلي

-6عصبيت

ج) قرآن  ،اعراب را با اين صفت ياد کرده است.

 -3نجران

-7يثرب

د) معدود اعرابي که به پيروی از حضرت ابراهيم از پرستش بت ها امتناع مي کردند.

 -4شعر و شاعری

02

بهانه وانگيزه سلطان محمود غزنوی از حمله به هند چه بود و اين حمالت چه نتايجي به دنبال داشت؟

0/5

03

مهم ترين اقدام شاه اسماعيل اول چه بود و 2مورد پيامد آن را بنويسيد.

0/5

04

علل و شروع جنگ های صليبي را بنويسيد .هر3مورد

1/75

05

مهم ترين کانون های پارچه های زری بافت چه شهرهايي بود؟

1/75
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0/25

به سواالت زير پاسخ کوتاه دهيد:
الف) مجموعه قوانيني که تيمور به وجود آورد چه نام داشت؟
ب) مغوالن در آغاز پيرو چه آييني بودند؟
ج) فاخرترين نمونه شاهنامه مصور شده در عصر تيموری چه نام داشت؟
د) کليسا برای مقابله با بي ديني و بدعت گذاری از چه حربه ای استفاده کرد؟
ه) عصر طاليي پارچه بافي در ايران در کدام دوره بود؟

07

مهم ترين نو آوری رضا عباسي در نگارگری چه بود؟

1/5

08

مشهورترين اثر نقاشي داوينچي را نام ببريد.

1/5

09

جاهای خالي را با کلمات مناسب پر کنيد:

2/25

الف) دعاوی حقوقي مغوالن در دادگاهي به نام  ...................................وزير نظر  ...................................حل وفصل مي شد.
ب)دوره مسلماني مغوالن در ايران از زمان  ..........................................شروع شد.
ج)سفر دريايي کلمب با حمايت مالي  ..............................انجام شدو منجر به  ...................................................شد.
د) اختراع ماشين چاپ توسط  ............................................بود.
ه) تاريخ نگاری در دوره صفوی در 3حوزه  ................................... ، ................................... ، ..............................ادامه يافت.
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