
 
 
 
 
 
 
 

  

 بزجستِ تزیي دستاٍرد فزٌّگی قبایل عزب در دٍرُ جاّلیت ............................ بَد. 1
 الف(آییي حٌیف       ب(یکتاپزستی        ج(شعز ٍ شاعزی          د(جَاًوزدی ٍ فتَت

5/0 

 بزای اسالم یاد کزدُ است؟قزاى اس کذام ٍاقعِ بِ عٌَاى فتح ٍ پیزٍسی آشکار  2
 الف(فتح هکِ           ب(جٌگ بذر           ج(اًعقاد پیواى ًاهِ عوَهی           د(صلح حذیبیِ

5/0 

 هَرخاى سال ًْن ّجزی را سال............................. ًاهیذُ اًذ. 3
 د(جْاًی شذى دعَت اسالمالف(سال اًذٍُ          ب(سال ٍفَد          ج(سال پیزٍسی          
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 حکَهت فاطویاى هصز، تَسط........................ هٌقزض شذ. 4
 الف(صالح الذیي ایَبی         ب(اخشیذیاى         ج(اهَیاى اًذلس          د(سلطاى سلین عثواًی
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 1 ساختار ٍ هحتَای هتَى تاریخ عوَهی را تَصیف کٌیذ. 5

 1 تاریخ ّای هحلی اس خلق ایي گًَِ آثار را بٌَیسیذ. اًگیشُ ًَیسٌذگاى 6

 1 در هتَى جغزافیایی چِ ًَع اطالعاتی ٍجَد دارد؟ تَضیح دّیذ. 7

 1 تاریخ ًگاری تزکیبی چِ تفاٍتی با تاریخ ًگاری تحلیلی دارد؟ تَضیح دّیذ. 8

 1 بیق هی دٌّذ؟ )چْار هَرد(هَرخاى بزای سٌجش اعتبار ٍ ًقذ یک هتي تاریخی آى را با چِ چیشّایی تط 9

 1 چزا سزاى قزیش تصوین گزفتٌذ بٌی ّاشن را در هحاصزُ اقتصادی قزار دٌّذ؟ 10

 1 اصطالح جاّلیت در تاریخ عزبستاى قبل اس اسالم بِ چِ چیشی اشارُ داشت؟ تَضیح دّیذ. 11

 1 کٌیذ.اٍضاع سیاسی یثزب قبل اس ّجزت پیاهبز اسالم)ص( بِ ایي شْز را تَصیف  12

 1 چزا پیاهبز اسالم)ص(، پس اس ّجزت بِ هذیٌِ اقذام بِ بستي پیواى ًاهِ عوَهی هذیٌِ کزد؟ 13

 1 چگًَگی بِ خالفت رسیذى ابَبکز را تَضیح دّیذ. 14

 1 دالیل ًارضایتی هصزیاى اس حاکویت اهپزاتَری رٍم را بٌَیسیذ. 15

 1 هَرد(ٍیژگی ّای خالفت اهَیاى را بٌَیسیذ.)چْار  16

 1 هَالی چِ کساًی بَدًذ ٍ در دٍرُ بٌی اهیِ چِ ٍضعیتی داشتٌذ؟ 17

 1 فعالیت ّا ٍ شیَُ هبارساتی اهام سجاد)ع( علیِ حکَت بٌی اهیِ را تَضیح دّیذ. 18

 1 هْن تزیي اقذاهات هٌصَر عباسی را بٌَیسیذ. 19

 1 در سذُ ّای چْارم ٍ پٌجن ّجزی را بٌَیسیذ. دٍ ًوًَِ سهیٌِ ّا ٍ علل شکَفایی علوی ٍ فکزی جْاى اسالم 20

 1 ّای هسلواى در جٌگ قادسیِ را بٌَیسیذ.ب دالیل شکست ایزاًیاى اس عز 21

 1 ًْضت شعَبیِ چگًَِ شکل گزفت ٍ چِ تغییز ٍ تحَالتی را پشت سزگذاشت؟ 22

 
 

 تاریخ                                                                                                                  

 1103-971010                75انسانی                                                                                                    یازدهم                     

 دانش آموز عزیز شما می توانیذ پاسخنامه امتحان را  دو ساعت پس از پایان امتحان در پورتال مذرسه مالحظه نمائیذ.

www.bagheralolum.sch.ir 


