
https://konkur.info

https://konkur.info


1 
 

                                            

 

 باسمه تعالی

 جمهوری اسالمی ایران  

 وزارت آموزش و پرورش

 

 سال تحصیلی   دوم نوبت امتحانات 

 نمره به عدد: 2تاریخ  :  درس آزمون نام و نام خانوادگی:

 نمره به حروف:   :      تاریخ آزمون  نام دبیر:

 صفحه  3 تعداد صفحات: دقیقه  99   :    مدت آزمون شماره صندلی: دهم انسانییاز کالس:

 بارم لطفا از دو بسته ی الف و ب ، فقط یک بسته را انتخاب نموده و به پرسش های آن پاسخ دهید.دانش آموزان عزیز  ردیف

 بسته ی الف

  از میان گزینه های زیر ، گزینه درست را بیابید: 1

1/1 

 در دوره مغوالن / تیموریان متداول شد؟یک از سبک های تاریخ نگاری به ترتیب کدام 

           تاریخ نگاری منظوم –سلسله ای  نگاری تاریخ( 2                               تاریخ نگاری محلی –تک نگاری  (1

  تاریخ نگاری سلسله ای –تاریخ نگاری محلی ( 4                  تک نگاری            –تاریخ نگاری منظوم ( 3   

5/0 

1/2 

 مورد توجه مورخان قرار می گیرد؟نقد روایت کننده ، کدام مسئله بخش در

                 بررسی مطابقت یا عدم مطابقت خبر با عقل ( 2     درک و استنباط تاریخی روایت کننده                (1

 فاصله زمانی و مکانی راوی خبر با اصل خبر ( 4      به کار گیری اصول و معیار های اعتبار سنجی خبر ( 3     

5/0 

 25/1 های درست و نادرست را مشخص کنید:جمله  2

   سفرنامه های شاردن و پیتر دالواله در عصر قاجار ، حاوی اطالعات بسیار مفیدی در تاریخ ایران هستند. 2/1

2/2 

بعد ها این نوع تاریخ نویسی با تاریخ نویسی  در میان سلسله های محلی ،  با گسترش تاریخ نویسی سلسله ای

 افت.محلی پیوستگی ی
 

  پیامبر اکرم )ص( سه سال پس از بعثت به فرمان خدا ، دعوت خود را آشکار کرد. 2/3

  مورخان سال نهم هجری را سال وفود یا سال انعقاد قرارداد صلح حدیبیه دانسته اند. 2/4

  سردسته گروه نفاق در شهر مدینه ، عمرو عاص بود. 2/5

 55/0 خطبه غدیر خم ایراد فرمودند؟ پیامبر اکرم )ص( چه نکات مهمی را در 3

 1 چه منابعی می تواند مورخان را در مقایسه و مطابقت و تعیین اعتبار یاری رساند ؟)جهار مورد ( 4

 1 اجتماعی بنی هاشم چه بود؟ آنان در این راستا چه اقدامی انجام دادند؟ –هدف مشرکان مکه از محاصره اقتصادی  5

 بسته ی ب

  گزینه های زیر ، گزینه درست را بیابید:از میان  1
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1/1 

 مهم ترین اثر و پیامد فتوحات در عرصه ی .............. و ................ جلوه گر شد.

 فرهنگ        –( سیاست 2فرهنگ                                                         –دین  (1

 قلمرو خالفت  –( نظامی 4                                    درآمدهای مالیاتی  –( اقتصاد 3

5/0 

1/2 

 ، نیست؟کدام گزینه جزء تحوالت پدید امده در دوران خالفت امویان 

 تبدیل خالفت دینی به سلطنت دنیوی  (1

 فاصله گرفتن از ارزش های اخالقی و انسانی مورد تأکید قرآن و پیامبر  (2

 بازگشت به فرهنگ و ارزش های عصر جاهلیت  (3

 توزیع درآمد های کسب شده از فتوحات به عنوان عطایا میان مسلمین (4

5/0 

1/3 

 کدام واقعه باعث فرو ریختن ابهت و عظمت قدرت ساسانیان نزد اعراب شد؟

 محاصره و تسخیر تیسفون پایتخت ساسانیان  (1

 با مسلمانان همکاری برخی دهقانان و قبیله های عرب  (2

 شکست دسته ای از سپاهیان ساسانی از قبیله های عرب  (3

 ساسانیرداشتن دولت آل منذر توسط خسرو پرویز باز میان  (4

5/0 

 1 جمله های درست و نادرست را مشخص کنید: 2

  در دوران خالفت بنی امیه ، روند پذیرش اسالم در ایران سرعت گرفت . 2/1

  شمشیر خاندان سهل ، برادرش امین را شکست داد و خلیفه شد.مأمون با تدبیر و  2/2

  پیروزی اعراب در جنگ نهاوند ) فتح الفتوح ( سرنوشت حکومت ساسانی را قطعی کرد. 2/3

  حکومت به آنها ، مخالفت کرد. واگذاری حضرت علی )ع( با تقاضای بزرگان قریش مانند طلحه و زبیر برای 2/4

 55/0 در کدام قیام هاو شورش ها موالی نقش چشم گیری داشتند؟  3

 55/0 چرا مأمون امام رضا )ع( را به ولیعهدی خود برگزید؟ 4

 1 ای قلمرو اسالم و خالفت ، چه بود؟آثار و پیامدهای اقتصادی فتوحات بر  5

 دانش آموزان عزیز ، به پرسش های زیر پاسخ دهید :

6 

 کلمه اضافی است.( سهجاهای خالی را با کلمات داده شده پر کنید.) 

 = مدرسه جندی شاپورتبریز -قزوین  –اسماعیلیان  –آل بویه  –نظامیه ها  –بازار 

 دانش پزشکی ایران باستان از طریق ............................ به دوره اسالمی ، انتقال یافت. (1

 ی و حکومت های غزنوی و سلجوقی ، .......................... بودند.مهم ترین مخالفان خالفت عباس (2

 طغرل به بغداد رفت و خلیفه عباسی را از تسلط ...................... در آورد. (3

2 
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 نظامی و اقتصادی ، پایتخت را از ...................... به اصفهان منتقل نمود. –شاه عباس اول به دالیل سیاسی  (4

5 

 مت راست را با سمت چپ مطابقت دهید.) یک مورد اضافی است.(از موارد س هر یک

 راه ابریشم  قلب اقتصاد شهری در زمان صفویان آن جا بود.-1

 تسنن به دنبال کوشش های علمی و فرهنگی او در زمان ایلخانان ، تشیع گسترش یافت.-2

 بازار آور ترین نقاش عصر تیموری است.م او نا-3

 کمال الدین بهزاد ب بودند.تیموری پیرو این مذه سالطین-4

 خواجه نصیر الدین توسی نمونه باقی مانده از این دوره است.« دموت » شاهنامه معروف به -5

 ایلخانان 
 

25/1 

 به پرسش های زیر پاسخ کوتاه بدهید:

 5/0 نتیجه حمالت محمود غزنوی به هند چه بود؟ 8 

 5/0 اسماعیل صفوی پس از تاج گذاری چه بود؟مهم ترین اقدام شاه  9

 5/0 نماد معماری صفویان کدام بنا است ؟ 10

 5/0 یکی از عوامل آغاز جنگهای صلیبی را نام ببرید. 11

 5/0 مهم ترین نو آوری رضا عباسی در نگارگری چه بود؟ 12

 5/0 شارلمانی کدام نهاد دوران امپراتوی روم باستان را احیا نمود؟ 13

 55/0 چه گروه هایی در قرون جدید به عملکرد کلیسا معترض بودند؟ 14

 به پرسش های زیر پاسخ کامل بدهید:

15 

حکومت های طاهریان و سامانیان را از جهت تفاوت در خاستگاه اجتماعی و جغرافیایی با حکومت صفاریان 

 مقایسه نمایید.
1 

16 

 اصطالحات زیر را تعریف کنید:

                             ب( یرغو چی                                                           الف( یاسا:                      
1 

 1 چرا مغوالن از مدارای اعتقادی پیروی می کردند و این مدارا چه پیامدی داشت؟ 15

 1 تاریخ نگاری در عصر ایلخانان و تیموریان داشت؟کدام عوامل تأثیر بسزایی در رشد و شکوفایی  18

 1 روابط سیاسی صفویان با حکومت تیموریان هند ) گوررکانیان ( را توضیح دهید. 19

 1 از تأثیرات پیدایش و گسترش نهضت پروتستان در اروپا ، دو مورد را نام ببرید. 20

 1 معماری عصر صفوی چه بود؟نقش شاهان و مقامات لشکری و کشوری در گسترش هنر و  21

 1 ه به آن ، به پرسش زیر پاسخ دهید:متن زیر را با دقت بخوانید و ضمن توج 22
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