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 کالس:   شماره صندلی:   نام پدر:  ام و نام خانوادگی دانش آموز: ن

 صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید. 1

 شوند.کنند که در دیگر منابع کمتر دیده میها اطالعات مفیدی از زندگانی اجتماعی مردم ایران ارائه میالف( سفرنامه

 �غ   ص

 �غ   ص هنری اعراب در دوران جاهلیت شعر و شاعری بود. آورد علمی وترین دستب( برجسته

اند و سال نهم هجرت، مکه بصورت ها نامیدهج( مورخان سال هشتم هجری را سال وفود یا اسالم آوردن قبیله

 �غ   ص آمیزی فتح شد.مسالمت

مکان دقیق و مشخص باشد از اصالت  اند، خبر و روایتی که فاقد زمان ود( زمان و مکان دو رکن مهم یک رویداد تاریخی

 �غ   ص و اعتبار کافی برخوردار نیست.

1 

 :کامل کنید 2

 قرار داشت. .................الف( منطقة شام هنگام حملة اعراب مسلمان زیر سلطه امپراطوری ..................

..................... با ........................ از خاندان عباسیان به ب( ابومسلم و سپاهیانش پس از شکست سپاه اموی و ورود به 

 عنوان خلیفة مسلمانان بیعت کردند.

ج( خالفت فاطمیان در زمان ............................ به اوج قدرت سیاسی، فرهنگی و اقتصادی خود رسید و سرانجام توسط 

 ....................... منقرض شد.

روایانی بود که توسط حضرت محمد)ص( به اسالم دعوت شد اما طابق برخی روایات، ....................... از جمله فرماند( م

دعوت پیامبر را نپذیرفت و به ........................ حاکم ایرانی یمن امر کرد که به حجاز رود و آن حضرت را دستگیر و روانة 

 تیسفون کند.
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 1 ایهار گزینهسئواالت چ 3

 مسلمان کدام جنگ را فتح الفتوح نامیدند؟ 1/3

 الف( جسر                          ب( قادسیه                                 ج( جلوال                            د( نهاوند

 



 نیست؟کدام مورد از اقدامات منصور برای تحکیم و تثبیت خالفت عباسیان  2/3

 ب( قتل ابو مسلم خراسانی                                                              الف( قتل ابن مقفع      

 د( بنای شهر بغداد به عنوان پایتخت عباسیان                                                     ل فضل ابن سهل    ج( قت 

 

 حکومت اموی کدام گزینه است؟های مخالف مهمترین گروه 3/3

 د( همه موارد                                   ج( موالی                             ب( علویان                الف( بازماندگان خوارج    

 

یژه مورد توصیف و ثبت و در این نوع تاریخ نگاری مولفان عموما به اشاره فرمانروا تاریخ زندگی او را بصورت متمرکز و و 4/3

 دهند.ضبط قرار می

 های منظومد( تاریخ               ای       های سلسلهج( تاریخ              های محلی   ب( تاریخ        نگاری        الف( تک

 

 :پاسخ کوتاه دهید 4

 د؟کننیان را به ما ارائه میپیشیناز گذشته چه نوع اطالعاتی از الف( ابزارها و آثار هنری بر جای مانده 

 

 ؟ب( حنفاء چه کسانی بودند

 

 ج( منظور از پیمان عقبة دوم چیست؟

 

 :د( دو مورد از اقدامات عمر ابن عبدالعزیز 

2 

 های محلی از نگارش این کتب چیست؟ و یک مورد از آثار آنها را ذکر کنید.انگیزه اصلی نویسندگان تاریخ 5

 

1 

 نامه و یک اندرزنامة نام ببرید؟یک سیاست ؟حاوی چه مطالبی است، هانامهسیاست 6

 

1 

 ی را توضیح دهید؟نگاری روایالف( تاریخ 7

 

کردند آن دو روش را ذکر های خود را به دو روش تنظیم و ارائه میها و نوشتهب( مورخان در دوران اسالمی گزارش

 کنید.

 

1 



 الف( مشخصات آیین بت پرستی چه بود؟ 8

 

 مورد( 2ب( چرا سران قریش در مکه با اسالم و پیامبر به دشمنی پرداختند. )ذکر 
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 الف( در مورد پیمان صلح حدیبیه توضیح دهید. 9

 

 ب( دو مورد از اقدامات منافقان را در مدینه علیه پیامبر و مسلمانان بنویسید.

 

5/1 

 مورد کافی است(  1های رده چه بود )الف( علل بروز جنگ 11

 

 مورد( 2ب( به چه دالیلی مصریان نسبت به حاکمیت امپراطوری روم در سرزمین خود ناخوشنود بودند. )

 

1 

 چه پیامدهایی داشت؟ توضیح دهید. اقتصادیو  جنبة سیاسیفتوحات مسلمانان در عصر خلفای نخستین از  11
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 مورد از دالیل موفقیت جنبش عباسیان را توضیح دهید؟دو  12

 

1 

 :توضیح دهید 13

        :الف( شعوبیان 

 :ب( ترویج تفکر جبر گرایی

1 

گیری نهضت علمی و فرهنگی مسلمانان در عصر عباسیان نقش داشت را بیان دو مورد از مهمترین عواملی که در شکل 14

 کنید؟

1 

 ؟ترجمه چیستالف( منظور از نهضت  15

 

 ر بازگشت از بغداد چه اقداماتی انجام داد؟یب( مامون در مس
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 ثر در اسالم آوردن مردم ایران را توضیح دهید؟دو مورد از عوامل مو 16

 

1 

 .(مورد کافی است2ایران هنگام حمله اعراب مسلمان چگونه بود؟)ذکر  اجتماعیاوضاع  17
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 (مقام معظم رهبری. )زدایدها میغبار خودخواهی را از دلیاد خدا اضطراب و تالطم و 


