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 14نام و نام خانوادگي :                                                     مديريت آموزش و پرورش منطقه 

 دبيرستان غير دولتي پسرانه پيام غدير                                                  بازدهمكالس :

 98-99 اولپاياني                                            ملک محمدی   نام دبير : آقای

 98/      /      تاريخ امتحان :                    علوم انسانيرشته تحصيلي: 

 صبح 8:30 اعت شروع امتحان : س                        2تاريخ    نام درس :                                                                                  

 صفحه 1 عداد برگ سئوال : ت         دقيقه               70  مدت امتحان : شماره :                                                                     

 

 بارم  ردیف

 .گزینه صحیح را مشخص کنید  الف 

 نخستین ایرانی که پس از سلمان فارسی مسلمان شد چه کسی بود . .1

 د( برمک              ج( زیادبن ابیه                  ب( بازان                الف( طاهر          

 مم ابوعلی میکویه و تاریخ بیهقی جز کدام نوع از تاریخ نگاری  هاست تجارب اال .2

 د(تک نگاری         ج(ترکیبی                       ب(تحلیلی                     الف(روایی        

 در زمان کدام خلیفه فتوحات مسلمین متوقف شد  .3

 د(ابوبکر            ج( حضرت علی              ب(عثمان                 الف (عمر            

 

25/0 

 

25/0 

 

25/0 

 جاهای خالی را با عبارات مناسب پر کنید .  ب
 شهری که فاطمیان بنا کردند ...........و حکومت فاطمیان توسط ....................... منقرض شد  .1

 ............. دو. شاهکار معماری جهان اسالم در اندلس محسوب می شوند .مسجد جامع ......... و کاخ  .2

 پیروزی مسلمانان در جنگ .............. فتح الفتوح نامیده شد و روند پذیرش اسالمدر ایران ............. بود .3

  ن رواج داشت .در آستانه ظهور اسالم زندگی .............و................ در سرتاسر شبه جزیره عربستا .4

2 

 از هر یک از موارد زیر به دو مورد آن اشاره نمایید  ج
 عوامل ضعف و تجزیه خاندان عباسی را توضیح دهید  .1

 الم آوردن مردم ایران چه بد .ساعوامل موثر برای  .2

 منصور جهت تحکیم و تثبیت جکومت عباسیان چه اقداماتی کرد  .3

  مهاجران و انصار بوداقدامات پیامبر جهت همبستگی میان  .4

 

1 

1 

1 

1 

 به پرسشهای زیر پاسخ کوتاه دهید  د

 شعوبیان که بودند .  .1

 در هنگام ظهور اسالم وضعیت قبیله های عرب چگونه بود  .2

 ایرانیان مسلمان شده مقیم یمن پس از رحلت رسول خدا چه اقداماتی کردند  .3

 مامون برای کسب حمایت شیعیان برای مهار قیام علویان و جلب اعتما و خراسانیا چه اقداماتی کرد   .4
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 به پرسشهای زیر پاسخ کامل دهید .  هـ
 سیاست مذهبی فاطمیان چه بود . .1

 منظور از نهضت ترجمه در دوره عباسیان چه بود تاثیرات آن را بنویسید  .2

 جنبش های ایرانیان در دوران خالفت امویان را نام برده توضیح دهید  .3

 وضعیت امام سجاد )ع( و سایر امامان شیعه در عصر مروانیان چگونه بود  .4

 بحران ارتداد یا جنگ های ردّه را توضیح دهید  .5

 ح مکه و پیامدهای آن توضیح دهید در مورد فت .6

 ادیق فرهنگ و اخالق جاهلی را نام ببرید مفهوم جاهلیت را شرح دهید و سه مورد از مص .7

  .در مورد وضعیت تاریخ نگاری روایی و ترکیبی را مقایسه کنید .8

 سه مورد از اقدامات منافقان را در مدینه علیه پیامبر و مسلمانان فهرست کنید  .9

            پیمان عقبه اول و دوم را توضیح دهید .10
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