
  22ادامه سواالت در صفحه ادامه سواالت در صفحه 

  ((((باسمه تعالي باسمه تعالي   ))))

  00330033//3030//          تاريخ امتحان :  تاريخ امتحان :        اداره كل آموزش و پرورش خراسان رضوي       اداره كل آموزش و پرورش خراسان رضوي                     نام: .................................نام: .................................
  دقیقهدقیقه0303  مدت امتحانمدت امتحان                            22ناحیه ناحیه   سنجش آموزش و پرورشسنجش آموزش و پرورشاداره اداره       ............................نام خانوادگي : ............نام خانوادگي : ............

  ساعت شروع : ساعت شروع :                                                                                                                                   غیر انتفاعی گل نرگسغیر انتفاعی گل نرگسنام آموزشگاه : نام آموزشگاه : 

  00تعداد صفحات : تعداد صفحات :                                               22تاریخ تاریخ   درس :درس :                                        .................  .................  شماره ي داوطلب : شماره ي داوطلب : 

  0000  تعداد سوال :تعداد سوال :                                                                                                                                                                                  دوم دوم   نوبت :نوبت :

  بارمبارم  سوالسوال  رديفرديف
  یکی از مجموعه سواالت الف یا ب را انتخاب کنید یکی از مجموعه سواالت الف یا ب را انتخاب کنید لطفا در این بخش  لطفا در این بخش    دانش آموز عزیز : ضمن آرزوی موفقیت برای شمادانش آموز عزیز : ضمن آرزوی موفقیت برای شما

  ((دروس اول تا چهارمدروس اول تا چهارم  ))مجموعه سواالت الفمجموعه سواالت الف

00  
  ؟؟  تک نگاری چیست تک نگاری چیست 

    
  نمرهنمره  00//55

22  
  ؟؟  چرا برخی مورخان دست به مشاهده غیر مستقیم می زنند چرا برخی مورخان دست به مشاهده غیر مستقیم می زنند 

                        
  نمرهنمره  00//55

  ؟؟  پیامد صلح حدیبیه چه بود پیامد صلح حدیبیه چه بود   00

      
  نمرهنمره  00//55

  ؟؟  طبق آیات قرآنی علت دشمنی قریش با اسالم چه بود طبق آیات قرآنی علت دشمنی قریش با اسالم چه بود   00

  
  نمرهنمره  33//55

  مجموعه سواالت ب  )  دروس پنجم تا هشتم  (مجموعه سواالت ب  )  دروس پنجم تا هشتم  (  
  

  

00  

  . .   ندندمنتقل داد منتقل داد   --------------------------------    به به امام علی ) ع ( مرکز خالفت را از مدینه امام علی ) ع ( مرکز خالفت را از مدینه 

    
  نمرهنمره  33//55

  ؟ ؟   اقدامات عمربن عبدالعزیز را بنویسید اقدامات عمربن عبدالعزیز را بنویسید   22

    
  نمرهنمره00//55

  ؟؟  منظور از نهضت ترجمه چیست منظور از نهضت ترجمه چیست   00

  
  نمرهنمره  00//55

  ؟؟    عوامل موثر بر اسالم آوردن مردم ایران را بیان نمائید عوامل موثر بر اسالم آوردن مردم ایران را بیان نمائید   00

  

  دانش آموز عزیز به تمام سواالت زیر پاسخ  دهیددانش آموز عزیز به تمام سواالت زیر پاسخ  دهید

  نمرهنمره  00//55

  

  

  . .     درست یا نادرست بودن جمالت زیر را مشخص کنید درست یا نادرست بودن جمالت زیر را مشخص کنید   --الف الف   00

                                                                                                    .   .     حمله چنگیزخان مغول در زمان سلطان محمود غزنوی اتفاق افتاد حمله چنگیزخان مغول در زمان سلطان محمود غزنوی اتفاق افتاد 

  نادرست    نادرست                                                    درست درست 

2525//33  

  نمرهنمره

  11صفحه صفحه   33//2255  مهمترین مخالفان خالفت عباسی دو حکومت غزنوی و سلجوقی پیروان مذهب اسماعیلیه بودند مهمترین مخالفان خالفت عباسی دو حکومت غزنوی و سلجوقی پیروان مذهب اسماعیلیه بودند   22

  22ادامه سواالت در صفحه ادامه سواالت در صفحه 

    انسانیانسانیمقطع/رشته مقطع/رشته   یازدهم یازدهم سواالت امتحان پايه سواالت امتحان پايه 



  33ادامه سواالت در صفحه ادامه سواالت در صفحه 

  نمرهنمره  نادرست   نادرست                                                 درست درست 

  گزینه صحیح را انتخاب کنید .گزینه صحیح را انتخاب کنید .  --ب ب   00

  طریقت صفوی در چه دورانی شکل گرفت  ؟طریقت صفوی در چه دورانی شکل گرفت  ؟

    هیچکدام هیچکدام ((دد                                ایلخانان                  ب ( تیموریان                    ج ( صفویان   ایلخانان                  ب ( تیموریان                    ج ( صفویان   الف ( الف ( 

2525//33  

  نمرهنمره

  ؟؟  درآمد کدام از زمینه ها  برای اداره سپاه می شود درآمد کدام از زمینه ها  برای اداره سپاه می شود   00

      اراضی ممالکاراضی ممالکب ( ب (                                                                                                                     امالک خصوصی امالک خصوصی الف  ( الف  ( 

  اراضی وفقیاراضی وفقید ( د ( اراضی خاصه                                                                    اراضی خاصه                                                                    ( ( ج ج         

2255//33  

  نمرهنمره

55  

  جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید .جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید .    --ت ت 

  نمرهنمره  33//55  بود . بود .   333333333333333333333333    بنیانگذار حکومت علویبنیانگذار حکومت علوی

66  
  ..      عصر تیموری بود عصر تیموری بود   333333333333333333333333333333333333  از نامور ترین نقاشان از نامور ترین نقاشان 

  نمرهنمره  33//55

77  
در دوره ایلخانان تشییع در ایران در دوره ایلخانان تشییع در ایران   33333333333333333333333333333333    به دنبال کوشش های علمی و فرهنگی به دنبال کوشش های علمی و فرهنگی 

  ..  گسترش یافت گسترش یافت 
  نمرهنمره  33//55

  نمرهنمره  33//55  ..  بر تخت سلطنت نشست بر تخت سلطنت نشست     333333333333333333333333333333پس از مرگ شاه عباس اول پس از مرگ شاه عباس اول   88

  نمرهنمره  33//55  . .   بود بود   3333333333333333333333333333  نماد قدرت ساسی صفویان نماد قدرت ساسی صفویان   00

0033  
  بود.بود.................................  ................................    شاپورشاپور  ییمدرسه جندمدرسه جند  یسیسرئرئ

  نمرهنمره  33//55

0000  
      به سواالت زیر به طور کوتاه پاسخ دهید .به سواالت زیر به طور کوتاه پاسخ دهید .    --ج ج 

  دو گونه مالیاتی که مغوالن پس از مسلمان شدن اخذ می کردند ذکر کنید ؟دو گونه مالیاتی که مغوالن پس از مسلمان شدن اخذ می کردند ذکر کنید ؟
  نمرهنمره  00

  نمرهنمره00  چنگیز خان به چه بهانه ای فرمان هجوم به ایران را صادر کرد ؟چنگیز خان به چه بهانه ای فرمان هجوم به ایران را صادر کرد ؟  0202

0000  
  چرا شاه عباس اول کوشید تا مناسبات دستانه ای را با کشور های اروپایی برقرار کند ؟چرا شاه عباس اول کوشید تا مناسبات دستانه ای را با کشور های اروپایی برقرار کند ؟

  
  نمرهنمره        00

0000  
    بردند؟بردند؟  یورشیورشمغوالن پس ازفتح بغداد به کجا مغوالن پس ازفتح بغداد به کجا 

  
  نمرهنمره  00

0505  
  به هند چه بود؟به هند چه بود؟  ییدرپدرپ  ییپپ  ییهاها  ییاز لشکرکشاز لشکرکش  ییبهانه محمود غزنوبهانه محمود غزنو

  

  نمرهنمره  00

  نمرهنمره  00//55  ؟؟به سواالت زیر به طور کامل  پاسخ دهید به سواالت زیر به طور کامل  پاسخ دهید     --  د د   0606

  22صفحه صفحه 



  پیامد مذهبی ظهور حکومت ایرانی چه بود ؟پیامد مذهبی ظهور حکومت ایرانی چه بود ؟

  نمرهنمره  00//55  ؟؟چگونه به قلمرو اسالمی راه یافتند چگونه به قلمرو اسالمی راه یافتند   ترکان ترکان   0707

0808  
شاهان صفوی به منظور ترویج معارف شیعه و رفع نیازهای مذهبی و حقوقی جامعه چه اقداماتی شاهان صفوی به منظور ترویج معارف شیعه و رفع نیازهای مذهبی و حقوقی جامعه چه اقداماتی 

  ؟؟انجام دادند انجام دادند 
  نمرهنمره  00//55

0000  
  دارد؟دارد؟  یژگیهایییژگیهاییاست وچه واست وچه و  یرانیراندرادرا  یوانییوانیمسجد چهار امسجد چهار ا  ینینکدام مسجد اولکدام مسجد اول

  
  نمرهنمره  00//55

جمع بارم جمع بارم   موفق باشيد                                                                       موفق باشيد                                                                                                                                                                                                                                     

  نمرهنمره2323

  تصحيح و نمره گذاريتصحيح و نمره گذاري
  نام و نام خانوادگينام و نام خانوادگي

  مصحح / دبيرمصحح / دبير
نمره نهايي پس از رسيدگي به نمره نهايي پس از رسيدگي به 

  اعتراضاتاعتراضات
  نام و نام خانوادگينام و نام خانوادگي

  مصحح / دبيرمصحح / دبير

    با حروفبا حروف  با عددبا عدد    با حروفبا حروف  با عددبا عدد

  امضاء :امضاء :      امضاء :امضاء :    

  

  


