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نکات کلیدی
 به تخت پادشاهی بیش از ده تن پس از خسرو پرویز در مدت کوتاهی در ایران

.نشستند

  بودندبین النهرین ، سواد ، عراق شهرهای آسورستان شامل  .

به اسالم دعوت( ص)از جمله فرماندهانی بود که توسط حضرت محمدخسروپرویز
.شد

 رانیان  همراه دیگر ایاو به وقتی پیامبر خبر کشته شدن خسرو پرویر را به باذان داد
.یمن اسالم اورد 

  به اطاعت مسلمانان و پرداخت جزیه گردن نهادندبحرینزرتشتیان ساکن  .

   به منطقه سواد حمله کردند ابوبکراعراب مسلمان در اواخر دوران خالفت.

 صورت گرفت عمربن خطاب  جدی اعراب به ایران در زمان خالفت  حمالت.



 را فتح الفتوح نامیدند نهاوند  مسلمان جنگ    اعراب  .

 جنگ جسر یا پلسپاه ایران با شکست اعراب مسلمان در یزدگرد سوم در زمان
.  بیشتر متصرفات خود را پس گرفتند

 ن شکست  اعراب مسلمااز جلوالنبرد  از سقوط تیسفون بقایای ارتش ساسانی در پس
.خوردند 

 مقابل حمله اعراب ایستادگی  در همدان، ری، فارس و استخر شهرها ی  ساکنان
.کردند 

  یداهلل،  زیادبن ابیه ، عباز معروفترین والیان اموی که در ایران حکومت کردند میتوان
.  را نام بردحجاج بن یوسف ثقفی، یوسف بن عمر

 خط و زبان دفترهای دیوان از پهلوی به عربی حجاج بن یوسف ثقفی  در زمان
.  شدبرگردانده 



 ی  زمینه تجاری و کشاورزنخستین همکاری بین ایرانیان با مهاجران عرب در
.بود سپس در زمینه های سیاسی و اجتماعی

 یان در  شرایط و اوضاع سیاسی و اجتماعی به نفع ایرانخاندان  بنی عباس  زمان از
منتقل اد  مرکز خالفت از دمشق به بغددستگاه خالفت تغییر محسوسی یافت و 

.  شد

 به تسخیر اعراب مسلمان در آمدسال 20کمتر از بیشتر شهرها و مناطق ایران در.

 بوده است تدریجیگروش ایرانیان به اسالم   روند.



سواالت تستی
در دوران باستان قبایل بیابانگرد عرب در مدام سمت فالت ایران می زیستند ؟. 1

جنوب و جنوب غربیمجاورت مرزهای ( مجاورت مرزهای شمال و شمال شرقی   ب( الف

غربیمجاورت مرزهای شمال و شمال (جنوب شرقی    تمجاورت مرزهای جنوب و ( پ

ند ؟چرا ساسانیان دولت دست نشانده ای از طایفه عرب آل منذر را در حیره بر سر کار آورد. 2

اعراب بدویاز یورش جلوگیری ( الف

جلوگیری از نفوذ رومیان به سرحدات ایران(ب

جلوگیری از نفوذ رومیان به سرحدات ایران و یورش اعراب بدوی ( پ

یمنجلوگیری از یورش رومیان به ( ت



جکومت ساسانی را دچار ضعف کرد ؟کدام عوامل . 3

رزهای  پی درپی با اقوام بیابانگرد درمنبردهای -های طوالنی و پرخرج با یونان جنگ ( الف
غربی

با جنگ های طوالنی و پرخرج-شرقیپی درپی با اقوام بیابانگرد درمرزهای نبردهای ( ب
مهاجماعراب 

روم در غربجنگ های طوالنی و پرخرج با -و نزاع اشراف و بزرگان اختالف ( پ

و نزاع اشراف و بزرگان اختالف -مهاجم های طوالنی و پرخرج با اعراب جنگ ( ت

یمن از زمان پادشاهی چه کسی به تصرف ساسانیان درآمد ؟. 4
شاپور اول ( الف 

شاپور دوم ( ب
بهرام پنجم( پ

خسروانوشیروان( ت



ان  پس از کدام ماجرا، دسته ای از سپاهیان ساسانی از قبیله های عرب که به مرزهای ایر. 5
حمله کرده بودند شکست خورد؟

شکست ساسانیان از روم  (الف

طغیان شدید رودهای دجله و فرات (ب

(لخمیان)ازمیان برداشتن دولت آل منذر(پ

بروز بیماری مرگبار طاعون(ت

پیروزی اعراب مسلمان در کدام جنگ سرنوشت حکومت ساسانی را قطعی کرد ؟. 6

جلوال  (بجسر     (الف

قادسیه (نهاوند                                                ت(پ



در زمان خالفت عمر کدام پادشاه ساسانی بر تخت نشست ؟. 7

یزدگرد سوم( خسروانوشیروان                             ب( الف

شاپور اول( خسروپرویز                                    ت( پ

؟حادثه موجب تقویت روحیه و انگیزه جنگاوران عرب در قادسیه شد کدام . 8

خیره کننده اعراب مسلمان بر رومیان در شام پیروزی ( الف

های داخلی ایرانیان و ناامیدی رستم فرخزاداختالف ( ب

دهقانان و برخی قبیله های عرب ساکن سواد همکاری ( پ

جنگاوران تازه نفس به جبهه اعراب مسلمان  آمدن ( ت



در زمان حکومت بنی امیه، مناطق مختلف ایران تحت فرمان و نظارت چه کسی اداره  . 9
می شد ؟

والی مدینه( والی عراق                                   ب( الف
والی خراسان ( والی شام                                     ت( پ

دفترهای دیوانی در عهد خلفای نخستین به چه خط و زبانی نوشته می شد ؟. 10
اشکانیو زبان خط (آرامی                                  بخط و زبان (الف
خط و زبان پهلوی (عربی                                    تو زبان خط (پ

شعوبیان در چه زمینه ای در مقابل سلطه اعراب فعالیت می کردند؟ . 11

فرهنگی -سیاسی( اجتماعی                       ب–سیاسی ( لف
مذهبی-فرهنگی ( تاجتماعی                       –فرهنگی ( پ



هدف مهاجرت قبیله های عرب به ایران چه بود ؟ و در چه دوره ای شدت یافت ؟. 12

دوران فتوحات –تحکیم سلطه مسلمانان بر ایران ( الف
دوران عمر –گسترش قلمرو مسلمانان در شرق آسیا ( ب
فتوحاتدوران –گسترش روابط تجاری مسلمانان با ایرانیان ( پ

ی کدام رویداد در قرن اول هجری آثار سیاسی و نتایج سیاسی، اجتماعی و فرهنگ. 13
قابل توجهی برجای گذاشت ؟

شکست متوالی ایرانیان از اعراب مسلمان( الف

هجوم رومیان بر مناطق تحت تسلط ایران  ( ب

ایرانمهاجرت قبیله ای عرب به ( پ



یک از عوامل نارضایتی و خشم مردم ایران نسبت به اعراب مسلمان نمی باشد ؟کدام .14
قتل ابوسلمه خلل و ابومسلم ( الف
نابودی خاندان برمکیان( ب
شیعیانسختگیری و ستم به ( پ
ایرانیانگرفتن جزیه و مالیات از ( ت

کدام شهرها در نتیجه مهاجرت گروهی از شیعیان و علویان به دیار آنان با اسالم  . 15
آشنا و مسلمان شدند؟

قم، مازندران و گیالن( الف
مشهد، اصفهان و شیراز ( ب
ری، قم و اصفهان ( پ

مازندران، آذربایجان و اردبیل( ت



کلید سواالت تستی 

ب. 1
الف. 2
پ. 3
ت. 4
پ. 5
پ. 6
ب. 7
الف. 8
الف. 9



ت. 10
پ. 11
الف. 12
پ. 13
ت. 14
الف  . 15



سواالت تشریحی

حکومت ساسانیان برای جلوگیری از هجوم اعراب بیابانگرد به ایران دست به چه. 1
اقداماتی زد ؟

در جنوب، کدام مناطق عرب نشین جز قلمرو دولت ساسانی بود ؟. 2

زمینه های سیاسی شکست ساسانیان از اعراب را توضیح دهید ؟. 3

در زمان حمله اعراب اوضاع اجتماعی ایران چگونه بود؟. 4

؟از نظر اقتصادی وضعیت جامعه ایران در زمان حمله اعراب چگونه بود . 5

دولت آل منذر توسط چه کسی از میان برداشته شد و چه پیامدی داشت ؟. 6

عکس العمل خسروپرویز نسبت به دعوت پیامبر به اسالم چه بود ؟. 7



؟از رحلت رسول خدا چه بود پس عکس العمل ایرانیان مسلمان شده یمن . 8

نتیجه جنگ جسر چه بود؟. 9

؟پس از شکست اعراب مسلمان در نبرد جسر، عمر چه اقداماتی انجام داد . 10

؟عوامل شکست ایرانیان در نبرد قادسیه را بنویسید . 11

؟روند فتح ایران پس از جنگ نهاوند، چگونه پیش رفت . 12

در عصر خلفای نخستین چگونه اداره می شد ؟ایران . 13

؟در عصر خلفای اموی چگونه اداره می شد ایران . 14

؟برخورد ایرانیان با قبایل مهاجر عرب به ایران چگونه بود . 15

؟در دوران خالفت عباسیان اوضاع در ایران چگونه بود . 16

علل عکس العمل و مبارزه ایرانیان در مقابل امویان چه بود ؟.17



عکس العمل ایرانیان در برابر رفتار تحقیرآمیز بنی امیه چه بود ؟. 18

؟نظامی ایرانیان در دوران خالفت امویان را توضیح دهید-علل جنبش های سیاسی. 19

؟دفرهنگی ایرانیان در دوران خالفت امویان را توضیح دهی-علل جنبش های اجتماعی. 20

شعوبیان چه کسانی بودند ؟. 21

؟عواملی که منجر به شکل گیری قیام های مختلف در ایران شد را نام ببرید . 22

ها چه  مهمترین جنبش های شکل گرفته علیه عباسیان و اعتقادات رهبران این جنبش. 23
بود ؟

پیامد جنبش های ایران علیه خالفت عباسی در شرق ایران چه بود ؟. 24

روند پذیرش اسالم در خالل فتح ایران چگونه بود ؟. 25



چرا روند گروش ایرانیان به اسالم در سده نخست هجری کند بود ؟. 26

چرا درعصر خالفت عباسیان گرایش به اسالم در ایران شتاب گرفت ؟. 27

عوامل موثر بر اسالم آوردن ایرانیان را بیان نمایید ؟. 28



پاسخ سواالت تشریحی

حکومت ساسانیان عالوه بر زنجیره ای از پادگان شهرها که در مرزهای جنوب غربی. 1
ر قلمرو خود ایجاد کرده بود، دولت دست نشانده ای از طایفه عرب آل منذر در حیره ب

.  سر کار آورد که در برابر یورش اعراب بدوی از مرزهای ایران دفاع کند

جا غیر از بحرین و عمان که جز سرزمین اصلی ایران بودند و مرزبانان ایرانی بر آن. 2
ان حکومت می کردند، یمن نیز از زمان پادشاهی خسرو انوشیروان به تصرف ساسانی

.درآمد

م  بر اثر جنگ های طوالنی و پرخرج با روم در غرب و نبردهای پی درپی با اقوا( الف.3
اختالف و نزاع بزرگان و اشراف حکومت را دچار ضعف(بیابانگرد در مرزهای شرقی ب

.  کرده بود



ذهبی اوضاع اجتماعی به دلیل جدایی و فاصله طبقات جامعه ایران از یکدیگر، اخالفات م. 4
ر  و سرکوب مخالفان دین رسمی ، تنگ نظری موبدان و دخالت آنها در امور مختلف کشو

.  آشفته بود

ت و شیوع بیماری طاعون و طغیان شدید رودهای دجله و فرات که بندها و سدها را شکس. 5
اسانیان خسارت فراوانی به زمین های حاصلخیز آسورستان زد، ضربه سنگینی بر اقتصاد س

. وارد کرد

رب اندگی پس از این ماجرا دسته ای از سپاهیان ساسانی از قبیله های ع-خسروپرویز. 6
بر اثر این واقعه عظمت قدرت ساسانیان در چشم  . مجاور مرزهای ایران شکست خوردند

یران  اعراب فروریخت وباعث تشویق بیشتر آنان برای هجوم به کاروان ها و آبادی های مرزی ا
.  شد

تگیر نپذیرفتن دعوت و به  باذان، حاکم ایرانی یمن امر کرد به حجاز رود و حضرت را دس. 7
.  و روانه ی تیسفون کند



ان و  ایمان خود را نسبت به اسالم نشان دادند و با تمام وجود در برابر از دین برگشتگ. 8
.  پیامبران دروغین جنگیدند

.ایران با شکست اعراب مسلمان بیشتر متصرفات آنان را پس گرفت سپاه . 9

دار جنگاوران تازه نفسی را که از انگیزه معنوی و مادی باالیی برای جنگیدن برخور.10
.بودند، روانه ایران کرد 

انی از میتوان به اختالف های داخلی ایرانیان، ناامیدی رستم فرخزاد فرمانده سپاه ساس. 11
من ض. پیروزی و همکاری برخی دهقان و قبیله های عرب ساکن سواد با مسلمانان اشاره کرد
آنکه خبرپیروزی خیره کننده اعراب مسلمان بر رومیان در شام موجب تقویت روحیه و

.  انگیزه جنگاوران عرب در قادسیه شد

اخل به دنبال پیروزی اعراب مسلمان در نبرد نهاوند، سپاهیان مسلمان از هر سوی به د. 12
پس از ایران پیش تاختند و تا دوران خالفت عثمان بیشتر شهرها و والیت مختلف را یکی

ساکنان برخی شهرها و مناطق ایران مانند . دیگری به جنگ و یا صلح گشودند
،همدان،ری،فارس و بخصوص شهر استخر که خاستگاه خاندان ساسانی بود 



بارها بر اعراب شوریدند اما از آنجایی که میان این شورش ها هماهنگی وجود نداشت اعراب
.موفق به سرکوب آنها شدند

از فتج شهر و یا والیتی توسط اعراب مسلمان به فرمان خلیفه فردی از میانپس . 13
که  از آنجایی. فرماندهان سپاه، سران قبیله ها و یا صحابه به حکومت آنجا منصوب می شد

ار اعراب تجربه چندانی در کشورداری نداشتند، اداره امور دیوانی خمچون گذشته در اختی
انی انجام مجاسبه و دریافت مالیلت ها همچنان توسط دبیران و دهقانان ایر. ایرانیان باقی ماند

ه های دفترهای دیوانی مثل گذشته به خط و زبان پهلوی نوشته می شد و سک. می گرفت
که بطورکلی اعراب مسلمان تا زمانی. ضرب شده توسط ساسانیان همچنان در گردش بود

ی نافرمانی صورت نمی گرفت و قراردادهای صلج نقض نمی شد دخالتی در اداره امور داخل
.  شهرها و روستاها نمی کردند

زمان حکومت بنی امیه، مناطق مختلف ایران تحت فرمان و نظارت والی عراق اداره در . 14
می شد؛ البته در مواقعی نیز خلفای اموی در عزل و نصب حاکمان مناطق مهمی مانند 

مناطقدر آن دوره حکومت شهرها و . خراسان و آذربایجان بطور مستقیم دخالت می کردند



عرب مختلف دنیای اسالمی از جمله ایران در انحصار کامل اشرافیت اموی و سران قبیله های
. متحد آن قرار داشت

د مهاجرت اعراب در ابتدا برای ایرانیان ناخوشایند بود و از این رو در برخش شهرها مانن. 15
دریج  قم با انان درگیر شدند و درمواردی دیگر ساکنان محلی آن منطقه را ترک کردندو به ت

بوجود شرایط مناسبی برای همزیستی مسالمت آمیز و همکاری میان ایرانیان با مهاجران عرب
.  آمد و کم کم مهاجران جذب فرهنگ ایرانی شدند

. ی یافتدر زمان خاندان بنی عباس اوضاع سیاسی اجتماعی به نفع ایرانیان تغییر محسوس. 16
زارت،  برخی سیاستمداران و دیوان ساالران ایرانی به مناصب سیاسس و نظامی مهمی مانند و

رای فرماندهی سپاه و حکومت شهرها و مناطق ذسترسی پیدا کردند و از نفوذ و قدرت خود ب
لطه اعراب با این حال تداوم س. ترقی جایگاه ایران و ایرانیان در دستگاه خالفت استفاده کردند

ی فراهم  بر ایران و برخی اقدام های عباسیان زمینه مخالفت ایرانیان را نسبت به خالفت عباس
. آورد

فرت خالفت اموی در حقیقت یک دولت عرب گرا بود و نسبت به غیرعرب ها خشونت و ن. 17
.  خاصی نشان می داد و به تحقیر آنان می پرداخت



فرهنگی عکس العمل نشان دادند و مبارزه-نظامی و اجتماعی–در دو بعد سیاسی . 18
.  کردند

ده بودند ایرانیان که از بیدادگری اکویان نسبت به خود و اهل بیت رسول خدا به ستوه آم. 19
اده کردند از هر فرصتی برای مبارزه با خالفت بنی امیه و پیوستن به قیام های ضداموی استف

.

لبی گروهی از اندیشمندان، شاعران و نویسندگان ایرانی با سیاست تعصب و تفاخرط. 20
یامبر بر فومی و قبیله ای امویان به مخالفت برخاستند و با استناد به آیات قرآن و روایات پ

.  برابری تمامی اقوام تاکید می کردند

، به گروهی از ایرانیان از طریق مقایسه زندگی ایرانیان باستان با اعراب عصر جاهلیت. 21
.تحقیر قوم عرب پرداختند

م به تداوم سلطه اعراب ، نابودی خاندان برمکیان، قتل ابوسلمه خلل و ابومسلم، ست. 22
شیعیان و اهل بیت پیامبر 



هبران رشته جنبش هایی که به خونخواهی ابومسلم و یا تکریم خاطره او صورت گرفت، ر. 23
رتشتی،  این جنبش ها دارای ترکیبی از عقاید دینی و فلسفی اسالمی و غیراسالمی مانند ز

.مانوی و مزدکی بودند

ه سلطه خلفای عباسی را بر مناطق شرقی ایران خاصه خراسان سست کردند و زمین. 24
.مناسبی برای شکل گیری سلسله های ایرانی در آن مناطق فراهم آورد

و عده کمی از ایرانیان به اسالم روی آوردند، تعدادی از دهقانان و دیگر بزرگان محلی. 25
.  نددسته هایی از جنگاوران از جمله گروه هایی بودند که در جریان فتح ایران مسلمان شد

رفتار غیراسالمی برخی حاکمان اموی، قرار دادن مسلمانان غیرعرب در ردیف موالی و. 26
محروم کردن آنان از پاره ای حقوق اجتماعی و نیز گزفتن جزیه از نومسلمانان محدودیت

.هایی بر سر راه گروش به اسالم ایجاد کرد

رانجام با به دنبال بهبود موقعیت سیاسی و اجتماعی ایرانیان درعصر خالفت عباسیان و س. 27
.دندروی کارآمدن سلسله های ایرانی در گوشه و کنار ایران، اکثریت ایرانیان مسلمان ش



پیام . اسالم دینی جهانی است و تمام مردم جهان مخاطب آن به شمار می روند(الف.28
رای برادری و برابری اسالم و سادگی مناسک و آداب اسالمی از جمله حذابیت های این دین ب

.ایرانیان بود

ه بهشت از آنجایی که ساکنان ایران خواه زرتشتی، مسیحی و یهودی، یکتاپرست معتقد ب(ب
ب و جهنم و ظهور منجی بودند بنابراین درک و پذیرش جهان بینی توحیدی و پیام مکت

.  اسالم برای آنان چندان دشوار وناخوشایند نبود

سالم و  مهاجرت گسترده اعراب مسلمان به ایران، زمینه ساز آشنایی تدریجی ایرانیان با ا( پ
. گرویدن به آن شد


