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 	 پایه یازدهم  2تاریخ 

  

 به نام خدا 

 جمهوري اسالمی ایران 

وزارت آموزش وپرورش اداره 

 آموزش وپرورش استان اصفهان 

  

       

 نمونه سواالت  

                   
      

  

 ردیف   13مام علی)ع(: حفظ عقل پند گرفتن از تجربه هاست.نهج البالغه  نامها

 صحیح و غلط را مشخص کنید . *جمالت 

 امپراتوري بیزانس با تهاجم ژرمن ها دچار فروپاشی شد. 

 ژرمن ها با تصرف سرزمین گل حکومت خود را بنیان نهاد. -2

 تاثیر گذارترین نهاد در قرون وسطی ,کلیسا بود. -3

 فرمان آغاز جنگهاي صلیبی توسط پاپ اوربان دوم صادر شد. -4
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 صحیح را انتخاب کنید:  گزینه

 امپراتوري روم شرقی چگونه منقرض شد؟  -الف

 با فتح قسطنطنیه توسط صلیبیون    -2با فتح قسطنطنیه توسط ترکان مسلمان                    -1

 با فتح قسطنطنیه توسط اقوام مهاجم          4با فتح قسطنطنیه توسط ژرمن ها                          -3

 در قرون وسطا به کشاورزان وابسته به زمین چه می گفتند؟  -ب

 کومس  -4سرف                 -3شوالیه             -2واسال       -1
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 جاهاي خالی را پر کنید: 

 لقب امپراتوري روم از سوي پاپ به..................................داده شد. -1

 .......................از اشغال صلیبیان آزاد شد. بیت المقدس توسط-2

  .........................بود13و 12برجسته ترین فیلسوف اروپا در قرن -3

 3 

  

  

 مهمترین پیامدهاي یورش ژرمن ها به امپراتوري روم غربی چه بود؟  .1

 چرا مسیحیان توانستند مسلمانان اندلس را شکست دهند؟  .2

 در قرون وسطی براي مبارزه با بی دینی وبدعت چه بود؟ حربه هاي کلیسا  .3

 پاپ چگونه تالش امپراتوري بیزانس را براي تسلط بر کلیساي رم را ناکام گذاشت.  .4
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 شارلمانی براي اداره قلمرو خود چه اقداماتی انجام داد؟  .5

 چگونگی پیدایش سلسله مراتب ارباب و واسال را توضیح دهید؟  .6

 سرف به چه کسانی گفته می شد؟ در قرون وسطی  .7

  مهمترین علل پیدایش جنگهاي صلیبی را نام ببرید. .8

 چرا پاپ  فرمان حمله مسیحیان به مسلمانان را صادر کرد؟  .9

 چه عواملی زمینه ساز پیروزي صلیبیون در بیت المقدس در آغاز شد؟  .11

 به نظر شما فاتحان اصلی جنگهاي صلیبی چه کسانی بودند؟چرا  .11

 صنعتگران وبازرگانان از پیدایش نظام پادشاهی حمایت می کردند؟ چرا  .12

 چه نتیجه اي در اروپا به همراه داشت؟  13و 12پیدایش ارتش منظم در سده هاي  .13

 مهمترین اقدامات شارلمانی در زمینه علم ودانش را بنویسید؟  .14
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