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 محل مهر یا امضا مدیر

 

 جمهوری اسالمی ایران

 تهران 5اداره آموزش و پرورش منطقه 

 دبیرستان دخترانه سمیه 

 شماره صندلی دانش آموز

 صبح 01ساعت امتحان: 

 دقیقه 55وقت امتحان: 

 01/01/69تاریخ امتحان: 

 خانوادگی:نام و نام (2)درس: تاریخ نوبت امتحانی: نوبت اول

 نام دبیر: حشمتی یازدهمپایه:  0969ـ65تحصیلی:سال 

 انسانیعلوم        9صفحه:  2تعداد برگه سوال:

 نمره
 ات زمانی هک روی هدفت متمرکز باشی، ره کمکی هک الزم داشته باشی ردیافت می کنی.

 

 52/0هر مورد های درست و نادرست را مشخص کنید. جمله 1

ها، معاهدات سیاسی، اسناد اقتصادی و فرهنگی از نظیر فرمان هاهای حکومتی سلسلهدیواناسناد برجای مانده از الف(

 نادرست              درست          شوند.                                                        منابع و مراجع مهم تاریخی محسوب نمی

ها و فنونی را روشیک رویدادتاریخی،  ین اصالت سند)شواهد ومدارک(تشخیص و تعیدر گذشته برخی از مورخان برای ب(

 نادرست              درست   ها تا به امروز نیز از اعتبار الزم برخوردارند.     گرفتند و حتی برخی از این روشبه کار می

ایفه و قبیلۀ نیرومندی بودند، درگیری مشرکان با اشخاصی مانند پیامبر و دیگر مسلمانان که متعلق به ط دشمنی وپ( 

 نادرست          درست               آسان نبود.                                                                                                              

با آغاز دورۀ ضعف و تجزیۀ خالفت عباسی، بسیاری از سالطین و امیران برای توجیه مشروعیت حکومت خود و مقبولیت (ت

                                                                                                                             نادرست درست             های مردم نیازی به فرمان و لواء خلیفه نداشتند.                                                    نزد توده

1 

 52/0هر مورد    )دو اسم اضافی است(های زیر را کامل کنید.جملهبا اسامی داده شده  5

 «مرتدان/ نهروان/ اهل صفّه/ سیاه جامگان/ موالی/ حنفاء»                           

کردناد. هاا امتنااع میپرستان، معدودی از اعراب بودندکه به پیروی از حضرت ابراهیم)ع(، از پرستش بتالف( در کنار بت

 معروف شدند. ............................. اینان به 

 .مشهور شدند ...................................بضاعت در جوار مسجد اقامت گزیدند و به برخی از مهاجران بیب(

تری نسبت شدند، موقعیت اجتماعی پاییننامیده می ..............................عرب که ویان، مسلمانان غیردر زمان حکومت ام پ(

 .  به اعراب مسلمان داشتند

 شدند. مشهور. ........................................بهابومسلم، به فرمان رهبر جنبش عباسی، سپاهی را تشکیل داد که ت(

1 

 (تاریخ منظوم1    زیر را مشخص کنید.              نگاری هر یک از آثارنوع تاریخ 3

 (تاریخ محلی5الف( تاریخ بیهقی                                                                     

 ( تک نگاری3                            ب( تاریخ بلعمی                                            

 ای(تاریخ سلسله4                         پ(تاریخ سیستان                                          

                                                                                                                   (52/0هر مورد  ) ( تاریخ عمومی    2ت( شاه اسماعیل نامه                                                              

   1 

 2/0های زیر پاسخ کوتاه دهید. هر موردبه پرسش 4

 کردند؟ها تنظیم میهای خود را با کدام روشالف(مورخان دوران اسالمی، گزارش و نوشته

 گرفت؟ نخست هجرت، به دنبال نزول آیات سوره، رسول خدا )ص( تصمیم به تشکیل نیروی نظامیدر سال ب(

 های شام اغلب چگونه فتح شدند؟ یپ( شهرها و آباد

 پ(نخستین گام معاویه در جهت موروثی کردن خالفت چه بود؟ 
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 ترین مراکز علمی در دوران خالفت عباسی را نام ببرید. ت(مهم

 نمره 2/0هر مورد   های صحیح را انتخاب کنید.گزینه 2

 ؟های تاریخ عمومی نیستالف(کدام گزینه از ویژگی

 مولفان این دسته از آثار، تاریخ جهان را از آفرینش عالم آغاز شده است.ا(

 نگاری در ایران است که از قرن سوم هجری آغاز شده است.های تاریخ( یکی از شاخه5

کردناد.          های ایرانی را تاا زماان حیاات خاود ثبات میهای عمومی، رویدادهای تاریخ اسالم و سلسله(نویسندگان تاریخ3

  های تاریخی، تشویق فرمانروایان به ثبت رویدادهای زمان خود بود.(انگیزۀ اصلی نویسندگان این دسته از کتاب4

آن که در وطن خویش بماند و به اطالعاتی که از سرزمین خود گرفته قناعات  و»شود.ب( متن زیر به کدام گزینه مربوط می

 «کند، با کسی که عمر خود را به جهانگردی و سفر گذرانیده و دقایق و نفایس اخبار را از دست اول گرفته، برابر نتواند بود.

                    منبع تاریخی( مقایسه و مطابقت یک خبر و 5( بررسی مطابقت یا عدم مطابقت با عقل         1

 فاصلۀ زمانی و مکانی بین خبر و منبع تاریخی( 4های تاریخی                ( تعیین اصالت گزارش3

 کدام گزینه مربوط به دوران عثمان بن عفان، خلیفۀ سوم است؟پ(

 ای در درون جامعۀ اسالمی مجدداً اوج گرفت.قبیلهتعصبات (5(معاویه خود را خونخواه خلیفۀ سوم معرفی کرد.               1

 ( نسبت به کارگزاران خالفت و بزرگان قریش سختگیری شد.  4( معترضان سرکوب شده و مرتدان شکست خوردند.        3

 نیست؟ت( کدام گزینه مربوط به دورۀ نیرومندی و شکوفایی عباسیان 
         دار بودند و توانستند یکپارچگی قلمرو خالفت را حفظ کنند.     ای برخورالعاده( خلفا از قدرت و نفوذ فوق1 

                 ( سپاهی از غالمان ترک که در سرحدات ماوراءالنهر به اسارت آمده بودند و در سوارکاری و تیراندازی مهارت داشتند، تشکیل دادند.      5

  دادند.    ینی و نظارت و سیطرۀ کامل داشتند و دستور جنگ و صلح می(خلفای عباسی بر امور سیاسی، نظامی، اداری و د3

 .کردند(حاکمان والیات، فرماندهان نظامی، وزیران و بسیاری دیگر از کارگزاران حکومتی را عزل و نصب می4

 5 
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 ( نمره1اصطالحات زیر را توضیح دهید. هر کدام )

  :الف( جاهلیت

 

 

  ب(سال وفود:

 

 

 

  :ب(شعوبیان
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 سواالت زیر را توضیح دهید؟

 شوند؟نگاری محسوب میها از منابع مهم تاریخچرا سفرنامهالف( 
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 ای به دنبال داشت؟ای شکل گرفت و چه نتیجههای حاکم بر نظام قبیلهعصبیت در نتیجۀ کدام ارزش( ب
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 پیمان عقبۀ دوم بیانگر چه بود؟ پ(
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 های رِده را بیان کنید.علل بروز جنگ (ت

 

 

 

 

 

2/1 

 ها و آثار تحول امویان و تبدیل خالفت دینی به سلطنت چه بود؟ نام ببرید.)ذکر سه مورد(ترین نشانهمهم( ث
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 شود.ای گفته میفرمانروایی برمکیان به چه دوره( ج
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 دورۀ خالفت امویان و عباسیان با یکدیگر مقایسه کنید.روند مسلمان شدن ایرانیان را در چ(
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یی هک رد این زندیکی است.  و هب امید خدا
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 محل مهر یا امضا مدیر

 

 جمهوری اسالمی ایران

 تهران 5اداره آموزش و پرورش منطقه 

 دبیرستان دخترانه سمیه 

 پاسخنامه

 صبح 01ساعت امتحان: 

 دقیقه 55وقت امتحان: 

 01/01/69تاریخ امتحان: 

 خانوادگی:نام و نام (2)درس: تاریخ نوبت امتحانی: نوبت اول

 نام دبیر: حشمتی یازدهمپایه:  0969ـ65سال تحصیلی:

 انسانی علوم       9صفحه:  2تعداد برگه سوال:

 نمره
 ات زمانی هک روی هدفت متمرکز باشی، ره کمکی هک الزم داشته باشی ردیافت می کنی.

 

 52/0هر مورد های درست و نادرست را مشخص کنید. جمله 1

ها، معاهدات سیاسی، اسناد اقتصادی و فرهنگی از نظیر فرمان هاسلسلههای حکومتی اسناد برجای مانده از دیوانالف(

 نادرست              درست          شوند.                                                        منابع و مراجع مهم تاریخی محسوب نمی

ها و فنونی را روشیک رویدادتاریخی،  ومدارک( ین اصالت سند)شواهدتشخیص و تعیدر گذشته برخی از مورخان برای ب(

 نادرست               درست  ها تا به امروز نیز از اعتبار الزم برخوردارند.     گرفتند و حتی برخی از این روشبه کار می

ندی بودند، درگیری مشرکان با اشخاصی مانند پیامبر و دیگر مسلمانان که متعلق به طایفه و قبیلۀ نیروم دشمنی وپ( 

 نادرست           درست              آسان نبود.                                                                                                              

با آغاز دورۀ ضعف و تجزیۀ خالفت عباسی، بسیاری از سالطین و امیران برای توجیه مشروعیت حکومت خود و مقبولیت (ت

                                                                                                                             ادرستدرست             ن های مردم نیازی به فرمان و لواء خلیفه نداشتند.                                                    نزد توده

1 

 52/0هر مورد    )دو اسم اضافی است(های زیر را کامل کنید.جملهبا اسامی داده شده  5

 «مرتدان/ نهروان/ اهل صفّه/ سیاه جامگان/ موالی/ حنفاء»                           

کردناد. هاا امتنااع میپرستان، معدودی از اعراب بودندکه به پیروی از حضرت ابراهیم)ع(، از پرستش بتالف( در کنار بت

 معروف شدند. .حنفاء. اینان به 

 .مشهور شدند .اهل صفّه.بضاعت در جوار مسجد اقامت گزیدند و به برخی از مهاجران بیب(

تری نسبت به اعاراب شدند، موقعیت اجتماعی پاییننامیده می .موالی.عرب که ویان، مسلمانان غیردر زمان حکومت ام پ(

 .  مسلمان داشتند

 مشهور شدند.. سیاه جامگان.داد که بهابومسلم، به فرمان رهبر جنبش عباسی، سپاهی را تشکیل ت(

1 

 (تاریخ منظوم1        نگاری هر یک از آثار زیر را مشخص کنید.              نوع تاریخ 3

 (تاریخ محلی5                             (4)الف( تاریخ بیهقی                                         

 ( تک نگاری3                            (2)ب( تاریخ بلعمی                                            

 ای(تاریخ سلسله4                          (5)پ(تاریخ سیستان                                           

                                                                                                                   (52/0هر مورد  )( تاریخ عمومی     2                   (1)ت( شاه اسماعیل نامه                                            

   1 

 2/0پاسخ کوتاه دهید. هر مورد های زیربه پرسش 4

 52/0و سالشمار  52/0موضوعیکردند؟ها تنظیم میهای خود را با کدام روشالف(مورخان دوران اسالمی، گزارش و نوشته

 سورۀ جهااد گرفت؟ در سال نخست هجرت، به دنبال نزول آیات سوره، رسول خدا )ص( تصمیم به تشکیل نیروی نظامیب(

52/0 

 2/0پیمان صلح اهای شام اغلب چگونه فتح شدند؟ بآبادیپ( شهرها و 
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 2/0  تعیین ولیعهدپ(نخستین گام معاویه در جهت موروثی کردن خالفت چه بود؟ 

  52/0و رصدخانۀ بغداد  52/0بیت الحکمهترین مراکز علمی در دوران خالفت عباسی را نام ببرید. ت(مهم

 نمره 2/0هر مورد   های صحیح را انتخاب کنید.گزینه 2

 ؟های تاریخ عمومی نیستالف(کدام گزینه از ویژگی

 مولفان این دسته از آثار، تاریخ جهان را از آفرینش عالم آغاز شده است.ا(

 نگاری در ایران است که از قرن سوم هجری آغاز شده است.های تاریخ( یکی از شاخه5

کردناد.          های ایرانی را تاا زماان حیاات خاود ثبات میاسالم و سلسلههای عمومی، رویدادهای تاریخ (نویسندگان تاریخ3

  های تاریخی، تشویق فرمانروایان به ثبت رویدادهای زمان خود بود.انگیزۀ اصلی نویسندگان این دسته از کتاب(4

سرزمین خود گرفته قناعات و آن که در وطن خویش بماند و به اطالعاتی که از »شود.ب( متن زیر به کدام گزینه مربوط می

 «کند، با کسی که عمر خود را به جهانگردی و سفر گذرانیده و دقایق و نفایس اخبار را از دست اول گرفته، برابر نتواند بود.

                    ( مقایسه و مطابقت یک خبر و منبع تاریخی5( بررسی مطابقت یا عدم مطابقت با عقل         1

 فاصلۀ زمانی و مکانی بین خبر و منبع تاریخی( 4های تاریخی                گزارش ( تعیین اصالت3

 کدام گزینه مربوط به دوران عثمان بن عفان، خلیفۀ سوم است؟پ(

 ای در درون جامعۀ اسالمی مجدداً اوج گرفت.تعصبات قبیله(5(معاویه خود را خونخواه خلیفۀ سوم معرفی کرد.               1

 ( نسبت به کارگزاران خالفت و بزرگان قریش سختگیری شد.  4( معترضان سرکوب شده و مرتدان شکست خوردند.        3

 نیست؟ت( کدام گزینه مربوط به دورۀ نیرومندی و شکوفایی عباسیان 

              ظ کنند.ای برخوردار بودند و توانستند یکپارچگی قلمرو خالفت را حفالعاده( خلفا از قدرت و نفوذ فوق1 

                       سپاهی از غالمان ترک که در سرحدات ماوراءالنهر به اسارت آمده بودند و در سوارکاری و تیراندازی مهارت داشتند، تشکیل دادند.( 5

      دادند.لح می(خلفای عباسی بر امور سیاسی، نظامی، اداری و دینی و نظارت و سیطرۀ کامل داشتند و دستور جنگ و ص3

 کردند.(حاکمان والیات، فرماندهان نظامی، وزیران و بسیاری دیگر از کارگزاران حکومتی را عزل و نصب می4

 5 

6 

 
 

 ( نمره1اصطالحات زیر را توضیح دهید. هر کدام )

صفت دوران پیش از اسالم که مترادف با نادانی و فقدان علم و معرفت نیست، بلکه داللت بر فرهنگ و اخالق  :الف( جاهلیت

ای و که از خلق و خوی تند و سرکش آن جامعه سرچشمه می گرفت و تعصاب قبیلاه 2/0خشن، گستاخ و کینه جویی داذد 

 2/0د.پیروی کورکورانه از اجداد  قبیله جایگزین عقل و منطق شده بو

هاای نماینادگی اندکاه هیتتها نامیدهمورخان سال نهم هجری را سال وفود یا ساال اساالم آوردن قبیلاه ب(سال وفود:

و ضمن پذیرش اساالم، فرماانبرداری خاود را از رساول خادا اعاالم  2/0های مختلف عرب از هر سو به مدینه آمدندقبیله

 2/0کردند.

ای امویاان گروهی از اندیشمندان، شاعران و نویسندگان ایرانی با سیاست تعصب و تفاخرطلبی قومی و قبیلاه :ب(شعوبیان

ای از آنان در عده 2/0کردند. به مخالفت برخاستند و با استناد به آیات قرآن و روایات پیامبر، بر برابری تمام اقوام تاکید می

قایسۀ زندگی ایرانیان باستان با زندگی اعراب عصر جاهلیت به تحقیر قوم عارب این کار به افراط کشیده شدند و از طریق م

 2/0پرداختند که به شعوبیه  معروف شدند. 

3 

 سواالت زیر را توضیح دهید؟

 شوند؟نگاری محسوب میها از منابع مهم تاریخچرا سفرنامهالف( 

(. 2/0شاود )کنند که در دیگار مناابع کمتار دیاده میارائه میها اطالعات مفیدی از زندگی اجتماعی مردم ایران سفرنامه

یاای تااریخی ای از اخبار و اطالعات بسیار باا ارزش از تااریخ اجتمااعی، فرهنگای و جغرافبسیاری از جهانگردان گنجینه

 (1اند. )اند که به صورت سفرنامه ارائه دادههایی از جمله ایران را دیدهسرزمین
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 ای به دنبال داشت؟ای شکل گرفت و چه نتیجههای حاکم بر نظام قبیلهدر نتیجۀ کدام ارزشعصبیت ( ب

، 2/0ای، افتخار به حسب و نَسب، احترام به روابط خونی و خویشااوندیهای حاکم بر نظام قبیلهترین ارزشاز جمله شاخص

چون و چرا از شیخ قبیله و پشتیبانی بی قید و شرط از افراد قبیله در هر شرایطی بود.که این وابستگی موجب به اطاعت بی

هاای پای در پای  در شابه که نقش زیادی در بروز جنگ و خونریزی 2/0بود.  شدهای وجود آمدن تعصب یا عصبیت قبیله

 2/0جزیرۀ عربستان داشت.

1 

 پیمان عقبۀ دوم بیانگر چه بود؟ پ(

ویژه اوس و های مختلف، بهزیرا شمار قابل توجهی از اعضای قبیله 2/0بیانگر نفوذ و گسترش چشمگیر اسالم در یثرب بود؛ 

 2/0داشتند. خزرج در آن حضور 

1 

 های رِده را بیان کنید.علل بروز جنگ (ت

های بادیه نشین پس از رحلت پیامبر و خالفات اباوبکر کاه باه مرتادان معاروف از دین خارج شدن تعداد زیادی از قبیله

مخالفت باا حکومات عالوه برآن چند تن نیز به دروغ ادعای پیامبری کردند و با گردآوردن افرادی به دور خود و  2/0شدند،

گروه دیگری نیز ابوبکر را به عنوان خلیفه قبول نداشاتند و از پرداخات زکاات باه نماینادگان وی خاودداری  2/0مدینه 

 2/0کردند.

2/1 

 ها و آثار تحول امویان و تبدیل خالفت دینی به سلطنت چه بود؟ نام ببرید.)ذکر سه مورد(ترین نشانهمهم( ث

( تبعیض و 4ای ( قومیت گرایی و تشدید تعصبات قبیله3( موروثی شدن خالفت 5کسب و حفظ قدرت  ( استفاده از زور در1

 نمره 2/0( ترویج تفکر جبرگرایی   ذکر سه مورد هرکدام 2نابرابری اقتصادی 

 2/1 

 شود.ای گفته میفرمانروایی برمکیان به چه دوره( ج

شود که خلیفه مقام و حتی جاانش را مادیون دبیار و خلیفۀ عباسی، گفته میالرشید، پنجمین ای از خالفت هارونبه دوره

خلیفه، ادارۀ امور خالفت را به او سپرد. یحیی و دو پسرش مدت هفاده ساال  2/0مربی خویش، یحی پسر خالد برمکی بود.

 ده است.صاحب چنان قدرت و عظمتی بودندکه این دوره در تاریخ، به دوران فرمانروایی برمکیان معروف ش

1 

 روند مسلمان شدن ایرانیان را در دورۀ خالفت امویان و عباسیان با یکدیگر مقایسه کنید.چ(

ها و موانعی را بار رفتار غیر اسالمی برخی حاکمان اموی، محدودیتدر دوران خالفت بنی امیه روند پذیرش اسالم کند بود. 

ای حقاوق مسلمانان غیرعرب در ردیف موالی و محروم کردن آنان از پاارهقرار دادن 2/0سر راه گروش به اسالم ایجاد کرد.

باه دنباال بهباود موقعیات سیاسای و    2/0اجتماعی و نیز گرفتن جزیه از نومسلمان از جمله این رفتارهای ناصواب باود.

های کارآمادن سلساله و سرانجام باا روی 2/0اجتماعی ایرانیان در عصر عباسیان، گرایش به اسالم در ایران شتاب گرفت 

 2/0ایرانی در گوشه و کنار ایران، اکثریت ایرانیان مسلمان شدند.

5 

 

 
یی هک رد این زندیکی است.  و هب امید خدا
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