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 تمهشمقطع و رشته: 

 شماره داوطلب:

 2تعداد صفحه سؤال:

 جمهوری اسالمی ایران

 

  مطالعاتنام درس: 

   نام دبیر:

  :امتحان تاریخ

 ساعت امتحان: 

          دقیقه 60مدت امتحان: 
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  جای خالی 

 جای خالی را در جمالت زير با کلمات مناسب تکمیل کنید:  1

 .شودحکومت کشور ما ...... است که به وسیله سه قوه مقننه، قضائیه و مجريّه، زير نظر مقام رهبری اداره میالف( 

 ست.قوه ......... همان دولت و سازمان های وابسته به دولت اب( 

 از وظايف ..... است. امضای استوارنامه سفیران کشور ما و پذيرش استوارنامه سفیران ساير کشورهاج( 

 توانیم در دو سطح ........ و........... ارتباط برقرار کنیم.به کمک وسايل ارتباط جمعی مید( 

2.5 

  چهار گزينه ای 

 گیرد؟ها و اشکال تعاون قرار نمیکدام يک از موارد زير در گروه جلوه-1 2

 د( پرداخت وام                  نج( هديه داد                        ب( قرض دادن                               الف( اظهار دوستی و محب      

 حکومت بنی امیه اتفاق صحیح است؟ رباره اتفاقات دورانها دکدام يک از گزينه  -2

 الف( شهادت امامان و آزار و اذيت شیعیان.

 ب( شهادت امام رضا)ع(.

 ج( بنای شهر بغداد در عراق و پايتختی اين شهر.

 د( حمله به سر حدات رومیان.

 توان گفت............ درباره خاندان برمکیان می -3

 دان نظامی ايرانی در عراق بودند.الف( خان

 کردند.ب( در دوران اموی در ری حکومت می

 های مشهور ايرانی در دربار عباسیان بودند.ج( از خاندان

 د( از اقوام عرب ساکن يمن بودند.

2.5 



 

 

  پاسخ کامل دهید 

 امام علی)ع( را نام ببريد. ها و دستاوردهای حکومتويژگیمهمترين  3

1.5 

 )چهار مورد(.شرايط انتخاب رئیس جمهور را بنويسید 4

2 

 س شد؟توسط چه کسانی تاسی های طاهريان و صفاريانسلسله 5

1.5 

 س جمهور را بیان کنید؟رئیمهمترين وظايف دولت و  6

1.5 

 ريف کنید. بودجه را تع 7

1.5 

 با علويان طبرستان چه بود؟ علت دشمنی خلفای عباسی  8

2 

 تايجی را برای آنها در پی داشت؟اقتصادی و اجتماعی مسلمانان چه نتحريم  9

2 

 کردند؟ومت میدر ايران حکهايی در فاصله قرن سوم تا قرن پنجم هجری چه سلسله 10

1.5 

 هايی از معماری قرون اولیه اسالمی)دوره سامانی( در ايران را نام ببريد. نمونه 11
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