
 شماره صندلی       

 

 

 

  تاریخنام درس:                  .......................................... نام دبیر:                 : انسانیرشته                            یازدهـم: پایه            ........................................................نام و نام خانوادگی: 

 2صفحه: تعداد                              8:30 ساعت شروع:                 نوبت صبح                      دقیقه 90: امتحانمدت                                       07/03/98: تاریخ امتحان

 نام مصحح:                                                           نمره با عدد:

 نمره با حروف:              تاریخ و امضا:                                        

 با عدد: تجدیدنظر نام مصحح:                                                           نمره

 با حروف: تجدیدنظر تاریخ و امضا:                                                      نمره

 بارم سؤاالت ردیف

 مناسب کامل کنید.جاهای خالی را با کلمات  الف
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 نادرست بودن عبارات زیر را مشخص کنید. درست یا ب

  غ  ی عربستان در شمال و شمال غربی ایران قرار داشت.        ص  جزیره ( شبه6

  غ  خواند. ص  ی مردم را به عمل به شریعتی سسهل و ساده فرامی ( اسالم همه7

  غ  ی مردم بود.  ص ترین فعالیت اقتصاد ( در عصر غزنوی و سلجوقی و خوارزمشاهی کشاورزی مهم8

 غ  ( پس از مرگ شاه اسماعیل اول پسرش شاه سلطان حسین به پادشاهی نشست.                  ص 9

2 

 دهید.به سؤاالت زیر پاسخ  ج

 (1) ی امویان را نام ببرید. دو نمونه از شاهکارهای معماری جهان اسالم در دوره( 10

 (1) منظور از نهضت ترجمه چیست؟( 11

 
 (5/1) هایی ادامه داشت؟ ی صفویه در چه حوزه نگاری در دوره ( تاریخ12

 
 (1) سینا را نام ببرید. ( دو نمونه از آثار علمی ابوعلی13
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 ی صحیح را انتخاب کنید. گزینه د

 ( مغوالن در آغاز پیرو چه دینی بودند؟14

 د( شمنی       ج( بودایی        ب( زرتشت       الف( مسیحیت 

 ( پایتخت امپراتوری بیزانس کدام شهر بود؟15

  نخجواند(        رومج(         اندلسب(        قسطنطنیهالف( 

 گذار و رهبر معنوی طریقت صفویان چه کسی بود؟ ( بنیان16

  اردبیلی الدین شیخ صفید(        شاه سلطان حسینج(         شاه عباسب(        شاه اسماعیلالف( 
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 (1صفحه )
 

 محل مهر آموزشگاه

های استان تهران اداره کل آموزش و پرورش شهرستان  

شهر ری  2مدیریت آموزش و پرورش ناحیه   

غیردولتی دانشجو)دوره دوم( مجتمع آموزشی  
 98خرداد ماه  –آزمون ترم دوم 
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 بارم سؤاالت ردیف

  به سؤاالت پاسخ کامل بدهید. هـ

 تحوالت دوران ملکشاه سلجوقی را بنویسید. 17
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 خان را نام ببرید. چهار مورد از اصالحات غازان 18
2 

 مورد(3نتایج نهضت پروتستان را نام ببرید. ) 19
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 ی مغول را بنویسید. ی علم در دوره توسعهنقش خواجه نصرالدین توسی در  20
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 ها چه کسانی بودند و چه پادشاهی را بنیان نهادند؟ فرانک 21
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 رسمی شدن مذهب تشیع توسط شاه اسماعیل صفوی چه پیامدهایی را به دنبال داشت؟ 22
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 به معنی چیست و از نظر تاریخی چه مفهومی دارد؟« رنسانس »  23
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 (2صفحه ) 
 

 باشیدموفق 


