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 .کنید مشخص را غلط و صحیح جمالت 1

 ترین دستاورد فرهنگی اعراب در دوران جاهلیت شعر و شاعری بود.  ص           غبرجسته .1

 رهبری منافقین در مدینه را ابوجهل به عهده داشت . ص             غ .2

 جنگهای رده در زمان خالفت عمر اتفاق افتاد .  ص              غ .3

 ترین میراث اسالمی اندلس در عرصه علم و اندیشه تجلی یافت.  ص                غبرجسته .4

 های تاریخ نگاری روایی مورخ و مفسر مشهور محمدبن جریر طبری است. ص       غترین چهرهاز برجسته .5

 در نبرد قادسیه سرنوشت حکومت ساسانی قطعی شد.  ص                  غ .6
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 ی خالی را با کلمات مناسب پر کنید.جاها 2

 . بود پیامبر از ................ مشرکان سوی از هاشم بنی اجتماعی و اقتصادی تحریم .علت1

 .بود .............. و ............. جاهلیت دوران در اعراب فرهنگی دستاورد ترین . برجسته2

 .ماندند بودند،ناکام کرده بسیج را خود معنوی و مادی امکانات و نیرو تمام اینکه وجود با مشرکان .......... جنگ در .3

 .بود ................ زمان در فاطمیان اقتصادی رونق و فرهنگی ،شکوفایی سیاسی قدرت اوج.4 

5/1 

 .کنید انتخاب را صحیح گزینه -الف 3

 دانست .عامل اصلی اعتبارسنجی آن مییک از مورخان زیر مطابقت روایت با عقل را کدام .1

 الف:ابن اسفندیار                 ب:خواجه فضل اهلل همدانی         ج:جوینی                   د:مسعودی

 پیروان حضرت ابراهیم در عربستان به چه عنوانی معروف بودند. .2

 ج:جاهلی                     د:مسیحی           الف:بت پرستان                  ب: حنفاء                         

 ای متفاوت در حکومت اتخاذ نمود.در میان خلفای اموی کدامیک شیوه .3

 الف:سلیمان                       ب:عبدالملک مروان                     ج:عمربن عبدالعزیز          د:هشام بن عبدالملک
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 کدامیک از مورخان برای بررسی درستی و یا نادرستی برخی از اخبار و گزارشهای تاریخی به مسافرت رفت. .4

 د:مقدسیالف:ابن مسکویه                           ب:بیهقی                                   ج:مسعودی                                  

 دهید. اهکوت پاسخ زیر سواالت به

 5/0 بود؟ چه نشانگر دوم عقبه پیمان. 1 4

 

 5/0.مهمترین موارد استفاده از مسجد در مدینه را بررسی نمایید .2

 

  5/0.علت تغییر مرکز خالفت از مدینه به کوفه توسط امام علی)ع( را بررسی نمایید . 3

 

 5/0.شعوبیان چه کسانی بودند . 4

 

 5/0.نقش سادات علوی و شیعیان در اسالم آوردن ایرانیان را بررسی نمایید.5
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 تعریف اصطالحات: 5

 *صلح حدیبیه:

 

 * روش موضوع محوری:
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 .دهید کامل پاسخ زیر سواالت به

  نمایید طوریکه در بردارنده یک گفتمان تاریخی باشد .بین مفاهیم داده شده ،رابطه معنایی برقرار  6

 خالفت عباسیان، خاندان برمکی، خاندان سهل، ایرانیان، هارون الرشید.
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 – .کنید مقایسه مورد دو در را مسلمان اعراب و موالی اجتماعی موقعیت 7
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 1 امام علی)ع( و امام حسن)ع( چه بود . علت اصلی حمایت مردم شام از معاویه در جریان شورش علیه 8

 

 – .بنویسید را قادسیه شکست دالیل از دو مورد 9

 

1 

 مورد کردند؟دو متمرکز هایی فعالیت چه بر را خود کوشش ،عمده شیعه امامان )ع( سجاد امام از پس 10
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 یکدیگر مقاسیه نمایید .چگونگی اداره ایران در عصر خلفای اموی و عباسی را با  11
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 مهمترین اقدامات پیامبر)ص( با هدف همزیستی مسالمت آمیز ساکنان مدینه و تأمین نظم و امنیت را فهرست بندی نمایید . 12

 

1 

محوطه تاریخی،ابزارها و وسایل دست ساخته .منابع غیر نوشتاری شامل: 1منابع عمده پژوهش در تاریخ اسالم و ایران اسالمی عبارتند از :  13

های ها،نوشتهای،تک نگاری،منظوم( ، سفرنامه.منابع نوشتاری شامل:کتابهای تاریخی)تاریخ عمومی،محلی،سلسله2انسان،آثارشفاهی.

 ها.ها،سایرنوشتهها و اندرزنامهجغرافیایی، ادبیات ومتون ادبی،سیاستنامه

 شود. ثار ذکرشده جزو کدام یک از موارد باال محسوب میبا توجه به متن باال هریک از آ

فارسنامه  داستان زندگی پوریای ولی  ،  ،داستان زندگی پوریای ولی   شاه عباس، نامه،سکهتاریخ آل مظفر ، خانه داروغه مشهد ، قابوس

 ابن بلخی.
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