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 باسمه تعالی
 دقیقه60مدت آزمون:  دومنوبت نوع امتحان:      یازدهمپایه:  ....... دبیرستان    نام و نام خانوادگی

یخ اسالم                                 ر ا  شماره صندلی:       و معارف اسالمی" "رشته علوم           2ت

 مناسب پر کنید.الف(جاهای خالی را با کلمات 

 آغاز کردند. ............................. بنی عباس فعالیت های سری و مخفیانه خود را با شعار -1

 2 ............... سر به شورش برداشتند...هـ.ق به فرماندهی ......... 81خوارج در سال  -2

 ن بود..... برادر شیری هارو..از پسران یحیی برمکی، ............... -3

 می گویند...... ............... به وجه تمایز انسان و حیوان -4

 ب(گزینه متناسب را انتخاب کنید.

 ترجمه نوشته های بطلمیوس در کدام علم به مسلمانان کمک کرد؟ -1

 شیمید(         فیزیک و مکانیکج(          نجومب(           ریاضیاتالف(

 2 کدام خلیفه عباسی قصد داشت، امام کاظم )ع( را به تحریک شهیدفخ متهم کند؟ -2

 الف(منصور           ب(مهدی            ج(هادی          د(هارون

 تبلیغ داعیان بنی عباس در خراسان نیست؟ ، دلیلاز گزینه های زیر کدامیک -3

 د(خوی نژادپرستی امویان  رب)موالی(  رعج(مسلمانان غی    ب و هوا   ب(مسلمانان عربالف(آ

 کدامیک از خلفای زیر بترتیب بعد از یزیدبن معاویه و یزیدبن عبدالملک سرکار آمدند؟ -4

 مروان حمار-هشام بن عبدالملک     د(مروان-عمربن عبدالعزیز       ج(معاویه دوم-مروان      ب(مروان-الف(معاویه دوم

 صحیح و غلط را مشخص کنید.پ(

 )      (  یزیدبن معاویه در دوران حکومتش سه جنایت بزرگ مرتکب شد. -1

 2 )      (  دلیل اصالحات عمربن عبدالعزیز، حفظ بقای حکومتشان بود. -2

 )      (   میالدی اندلس به دست مسیحیان افتاد. 898در سال  -3

 (      )  اروپاییان پیشرفت های علمی خود را مدیون مسلمانان هستند. -4

 ت(به سواالت زیر پاسخ کوتاه بدهید.

 3 یکی از قیام های علویان در دوره بنی امیه و یکی در دوره بنی عباس را نام ببرید. -1

 نام مدرسه ای را که خلیفه عباسی در بغداد تاسیس کرد، را بنویسید. -2

 بارم
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 3 کنند؟در دوره کدام سلطان عثمانی، آنها موفق شدند قسطنطنیه را تصرف  -3

 دولت شیعی حمدانیان در کدام نواحی تاسیس شد؟ -4

 ث(سواالت زیر را بصورت تشریحی پاسخ دهید.

 2 مورد 4دالیل انشعابات شیعیان )پیدایش فرقه های مختلف شیعی( را بنویسید. -1

 

 

 1.5 تمدن را تعریف کنید و شامل چه مواردی است؟ -2

 

 

 1 قیام حسین بن علی به چه نامی معروف است؟ در چه زمانی به وقوع پیوست؟ -3

 

 

 1 مهمترین آثار تشیع و تسنن در زمینه علم حدیث چیست؟ -4

 

 

 1.5 حسن صباح از کدام خلیفه فاطمی حمایت کرد و بعد از بازگشت به ایران کدام قلعه را ، در -5

 کجا تصرف کرد؟

 

 2 ( رکود اولیه تمدن اسالمی را بنویسید.2( و درونی)2بیرونی)مورد از علل چهار  -6

 

 

 2 بیمارستان ها در تمدن اسالمی محل چه اقداماتی بودند؟  -7

  دو مورد از مهمترین آنها را در قلمرو اسالمی بنویسید.

https://konkur.info



https://konkur.info

https://konkur.info

