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رقابت ودشمنی در دربار ساسانی به حدی بود -1وضعیت ایران درآستانه حمله اعراب مسلمان به ایران چگونه بود؟ -1

شوش فرماندهان ودخالت های آنها در رقابت های سیاسی سپاه را ضعیف کرده -2که در چهارسال ده نفر پادشاه شدند

قحطی وشیوع بیماری ها اوضاع -4مردم به دلیل وجود نظام طبقاتی،بی عدالتی ومالیات های سنگینناراضی بودن -3بود

 ایران را بدتر کرده بود.

فرمان حمله به مرزهای حکومت ساسانیان وامپراتوری روم ابوبکر فرمان حمله به چه سر زمین هایی را صادر کرد؟-2

 شرقی صادرکرد.

 قادسیه،نهاوند،جلوالدهایی ایرانیان را شکست دادند؟مسلمانان به تدریج در چه جنگ -3

از سپاه مسلمانان که روحیه باالتر وانگیره بیشتری «قادسیه»ارتش ساسانی در نبردنتیجه جنگ قادسیه چه شد؟-4

داشت،شکست خورد.دراین جنگ،رستم فرخ زاد،فرمانده سپاه ساسانی کشته شد ومدتی بعد تیسفون پایتخت ساسانیان 

 .ه ای از غنائم به تسخیر عرب درآمدبا گنجین

سرانجام با ورود اعراب به خراسان،یزدگرد سوم به دست آخرین پادشاه ساسانی که بود وچگونه از بین رفت؟-5

بود،به پایان  صد سال بر ایران فرمانروایی کردهق(وامپراتوری ساسانی که بیش از چهار31آسیابانی درمرو به قتل رسید)

 رسید.

 واردشد.پیکرارتش ساسانی بر)در نزدیکی همدان(رخ داد، ضربه نهایی «نهاوند»رد که  در نبردی-6

امویان حکومت خود را بر پایه ی خشونت وظلم بنا نهادند وچندان به دستورات شیوه حکومت امویان چگونه بود؟-7

یداند،قوم عرب را برتر وشریف تر دینی پای بند نبودند.آنان بر خالف نظر قرآن که برتری انسان را به تقوا وپرهیزگاری م

 از سایر اقوام می پنداشتند

درآن دوره اقوام غیر عرب از جمله تفاوت حکومت امویان وحکومت عباسیان در برخورد با ایرانیان چگونه بود؟-8

ندهی سپاه ایرانیان مورد تحقیر وتوهین قرار میگرفتند واجازه نداشتند مقام ومنصب های مهم،مانندحکومت والیات یافرما

را عهده دار شوند.خلفای عباسی برخالف امویان از ایرانیان در سمت های مهمی چون وزارت وفرماندهی سپاه 

وحکومت شهرها استفاده می کردندالبته بسیاری از ایرانیانی که به خدمت خلفای عباسی در آمدند،سرنوشتی تلخ 

 وناگوار داشتند.

در دوران بنی امیه عالوه بر امام حسن وامام حسین،امام سجادوامام ی داشتند؟امویان با امامان وشیعیان چه رفتار-9

 محمد باقر)ع(نیز به شهادت رسیدندوشیعیان،آزار واذیت فراوانی را تحمل کردند.

در اواخر حکومت اموی انها نمایندگانی را به نقاط مختلف ایران از جمله عباسیان چگونه به حکومت آمدند؟-10

ند و مردم را به قیام علیه بنی امیه وحکومت یکی از افراد خاندان پیامبر)صلی اهلل علیه واله(دعوت خراسان فرستاد

کردنداما نمیگفتندمنظورشان از آن فرد چه کسی است ایرانیان مسلمان وبه ویژه خراسانیان دعوت عباسیان را 

د امویان را شکست دهد وسفاح از خاندان پذیرفتند.سرانجام ابومسلم،سردار ایرانی در خراسان قیام کرداو موفق ش

 عباسیان را به خالفت برساند.

 قرار داد.مرکز خالفت عباسیان را بنا کرد و آن را شهر بغداد ، خلیفه دوم عباسی، منصور-11



 ششم تا دوازدهمدر دوران بنی عباس چه امامانی زندگی می کردند؟-12

 اول تا پنجمند؟در دوران بنی امیه چه امامانی زندگی می کرد-13

خلفای عباسی از جمله منصور،هارون الرشیدومتوکل،امام شیعه را به سبب رابطه عباسیان با امامان شیعه چگونه بود؟-14

 .مبارزه با ظلم وستم،به زندان انداختندوبه شهادت رساندند

پرداختندوضالم وستمگر آنها نیز همچون امویان درکاخ ها به خوشگذرانی می شیوه حکومت عباسیان چگونه بود؟-15

 بودند.

خلفای عباسی برخالف امویان از ایرانیان در سمت های مهمی چون وزارت رابطه عباسیان با ایرانیان چگونه بود؟.-16

وفرماندهی سپاه وحکومت شهرها استفاده می کردندالبته بسیاری از ایرانیانی که به خدمت خلفای عباسی در 

شتندچنانکه منصورعباسی ناجوانمردانه ابو مسلم خراسانی را به قتل رساندوخاندان آمدند،سرنوشتی تلخ وناگوار دا

 برمکیان را قتل عام کرد.

این خاندان در زمان خالفت هارون،عهده دار وزارت وحکومت برمکیان چه کسانی بودندوسرانجام آنهاچه شد؟-17

خشم گرفت ودستور داد آنها را از قدرت برکنار والیات شدندونفوذ وقدرت فراوان کسب کردندخلیفه ناگهان بر آنان 

 وزندانی کنندوبه قتل برسانند.

سلمان فارسی،سلمان در جنگ احزاب نخستین ایرانی مسلمانان چه کسی بود وچه نقشی در اسالم داشت؟-18

 .دقی حفرشودخن  حضورداشت وپیشنهادکرد برای دفاع از شهر مدینه درمقابل حمله مشرکان

 .سلمان،ابوذر،عمارران با وفای حضرت علی نام ببرید؟چندتن از یا-19

پس از آنکه اعراب مسلمان به سر زمین ما آمدند مردم ایران را به تدریج با دین ایرانیان چرا وچگونه مسلمان شدند؟-20

ری بوداین پیام اسالم آشنا شدند ایرانیان پس از درک پیام اسالم دواطلبانه آن دین را پذیرفتند.پیام اسالم برابری وبراد

 برای مردم ایران که از امتیازات طبقاتی اشراف ناخشنود بودند جذابیت فراوانی داشت.

 .اخالق ورفتار پیامبر وامامان شیعهچه عاملی تاثیر زیادی برتوجه وگرایش مردم ایران به دین اسالم داشت؟-21
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خالفت شد تا شرایط مناسبی برای تشکیل سلسله های ایرانی در زمان عباسیان به وجود آمد؟چه عاملی سبب -1

عباسیان پس ازیک قرن فرمانروایی ،ضعیف شدوخلفا در اداره ی قلمرو پنهاور خود ناتوان بودند.

می  مهم ترین سلسله های ایرانی که در فاصله قرن های سوم تا پنجم همجری در بخش های ایران حکومت-2

 طاهریان،صفاریان،علویان،سامانیان،آل بویهکردند؟

 طاهریان وسامانیانکدام سلسله های ایرانی به فرمان خلیفه عباسی به حکومت منصوب شدند؟-3

 برپا را  کدام سلسله های ایرانی بی آنکه اجازه وفرمانی از خلفای عباسی بگیرندحکومت خود-4

 بویه وآل طبرستان صفاریان،علویانکردند؟

 آل بویهکدام یک از سلسله های ایرانی بغداد را تصرف کردند وخلفای عباسی را تحت نفوذ خود آورد؟-5


