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تاریخ و امضاء:

محل مهر و امضاء مدیر

سؤاالت

ردیف

1

تاریخ امتحان1911/12 / 01 :

بارم

1

جای خالی را در جمالت زیر با کلمات مناسب پر کنید.
الف) در سال نخست هجرت ،به دنبال نزول آیات ، .......رسول خدا تصمیم به تشکیل نیروی نظامی گرفت.
ب) در گذشته ،برخی از مورخان مانند  .......برای بررسی درستی و یا نادرستی برخی از اخبار و گزارشهای تاریخی به مسافرت
میرفتند.

2

1

به سواالت چهار گزینهای زیر پاسخ دهید.
 -1تاریخنویسی ترکیبی ازچه زمانی رواج یافت؟
 )1اوایل قرن دوم هجری  )2اواخر قرن سوم هجری  )3اواسط قرن هفتم هجری

 )4اواخر قرن چهارم هجری

 -2منظور قرآن از فتح و پیروزی آشکار برای مسلمانان چه بود؟
 )1شکست رومیان

 )3فتح مکه

 )2پیروزی مسلمانان در بدر

 )4صلح حدیبیه
1

3

سیاستنامهها و اندرزنامهها چگونهکتابهایی هستند؟ با ذکر نمونه توضیح دهید.

4

نوشته های جغرافیایی چه اطالعات مفیدی به ما میدهند؟

5

کدام مورخان عدم مطابقت یک روایت تاریخی با عقل را ،دلیلی بر بطالن و نادرستی آن می دانستند؟( 4مورد)

1

6

مورخان در دوران اسالمی ،گزارشها و نوشتههای خود را به چند روش ارائه میکردند؟ نام ببرید.

1

7

وضعیت اقتصادی ومعیشتی شبه جزیره عربستان چگونه بود؟ شرح دهید.

8

حنفا در شبه جزیره عربستان به چه کسانی گفته میشد؟

1

9

پیماننامه عمومی مدینه چگونه و به چه منظوری توسط پیامبر(ص) اجرا شد؟

1

11

صلح حدیبیه و پیامدهای آن را توضیح دهید.

1

11

روش حکومتداری حضرت محمد(ص) چگونه بود؟

1

12

بحران ارتداد و جنگهای رده در زمان چه کسی اتفاق افتاد و سرانجام آن چه شد؟

1

13

آثار و پیامدهای فتوحات در زمان خلفای نخستین را بنویسید.

14

دالیل شورش مردم بر خلیفه سوم در شهرهای مختلف قلمرو اسالمی چه بود؟

1

15

شروط صلحنامه امام حسن با معاویه چه بود؟

1

16

دو مورد از معماریهای باشکوه امویان اندلس را نام ببرید.

1

17

سه مورد از مهمترین اقدامات منصور عباسی را بنویسید.

1/5

18

دیوانهای جند و استیفا در دوره عباسیان چه وظایفی داشتند؟

1/5

1/5

1/5

1

صفحه ی  1از1
جمع بارم  02 :نمره
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اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام درس :تاریخ 2

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  10تهران

نام دبير :رضا قاسمی
تاریخ امتحان1911/11 / 21 :

دبیرستان غیر دولتی پسرانه سرای دانش واحد حافظ

کليد
ردیف

ساعت امتحان 10:11 :صبح /عصر
مدت امتحان 01 :دقیقه

سؤاالت پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 1911-1011

راهنمای تصحیح

محل مهر یا امضاء مدیر

1

جهاد -مسعودی

2

4 -2

3

کتابهای سیاستنامهای حااوی موضاوعاتی دربااره شایوه کشاورداری و مناسابات حکومات و مردماناد .ایان آثاار
اطالعاتسودمندی در خصوص چگونگی اداره کشور و تشکیالت و نهادهای اداری ،اقتصادی ،نظامی و فرهنگی ارائه مای
دهند  .سیاستنامه خواجه نظام الملک توسی ،وزیر مقتدر عصر سلجوقی ،یکی از برجسته تارین ایان آثاار محساوب
میشود .اندرزنامه ها بیشتر به اخالق کشورداری و مناسبات اخالقی فرمانروا و مردم میپردازند .از نمونه هاای مشاهور
اندرزنامه ها ،میتوان به قابوسنامه  ،نوشته عنصرالمعالی در قرن پنجم هجری اشاره کرد.

4

نوشته های جغرافیایی اطالعات بسیار با اهمیتی درباره آداب و رساوم ،فرهناگ ،ناوع معیشات ،آب و هاوا ،وضاعیت
اقتصادی ،وضعیت نظامی ،راهها ،کاالها ،قلعه ها ،برجها ،بندرها،رودها و دریاها ،پایتخت ها ،ادیاان و اعتقاادات ،نا اد و
زبان و حدود و سرحدات و مرزهای سرزمینها و حکومتهای محلی ارائه میدهند.

5

یعقوبی ،مقدسی ،ابن مسکویه ،بیهقی و ابن اسفندیار.

6

مورخان در دوران اسالمی ،گزارشها و نوشته های خود را به دو روش سال شماری و موضوعی تنظیم و ارائه می کردند.

7

وضعیت اقتصادی شبه جزیره عربستان به شدت متأثر از موقعیت جغرافیایی و شرایط طبیعی و اقلیمی آن باود .بخا
عمده این شبه جزیره را صحراهای گرم و خشک تشکیل می دهند و قبایلی که در این بخ

پراکنده بودناد ،اللاب از

طریق پرورش معدودی بز و شتر و راهزنی زندگی خود را تأمین می کردند .در برخی از مناطق آن مانند یثارب ،یمان و
طائف کشاورزی وجود داشت  .تجارت وضع بهتری داشت و داد و ستد با سرزمین هاای مجااور عربساتان از اهمیات
فراوانی برخوردار بود .مکه که بر سر راه یمن به شام قرار داشت ،مرکز اصلی بازرگانی به شمار می رفت و سران قاری
از طریق تجارت با شام و دیگر سرزمین های اطراف شبه جزیره عربستان ،سود سرشاری کسب می کردند.
8

در کنار بت پرستان ،معدودی از اعراب بودند که به پیروی از حضرت ابراهیم ،از پرست

بتهاا امتنااع مای کردناد و از

گوشت قربانی آنها نمی خوردند .اینان به حُنَفاء معروف شدند.
9

وجود قبیله ها و طایفه های پراکنده با عقاید دینی گوناگون و پیشینه ای آکنده از اختالف و درگیری ،همواره تهدیادی
جدی برای آرام

و امنیت مدینه به شمار میرفت .از سوی دیگر ،این شهر به عناوان پایگااه اساالم ،باا خطار حملاه

مشرکان مکه روبه رو بود .از اینرو ،رسول خدا در صدد برآمد مدینه را از نظر سیاسی و نظاامی متحاد ساازد و نظام و
امنیت پایداری در این شهر برقرار نماید .به همین منظور پیماننامه ای تنظیم کرد و به تأیید مسلمانان و بسیاری دیگار
از گروه های ِلیرمسلمان مستقر در مدینه رساند این پیمان نامه ،حقوق و مسئولیت های هر یک از گروههای مسلمان و
لیرمسلمان و چگونگی ارتباط آنها را با یکدیگر مشخص می کرد.
11

در ذی القعده سال ششم هجرت ،پیامبر به همراه جمعی از مسلمانان لباس احرام پوشیدند و به منظور انجام مراسم حج
راهی مکه شدند  .مشرکان قری

مانع ورود آن حضرت و پیروان

به مکه شدند .پس از مذاکراتی که میاان دو طارف

انجام گرفت ،در حدیبیه  ،3پیمان صلحی میان مسلمانان و مشرکان بسته شد  .قرآن این صلح را فتح و پیروزی آشکار
برای اسالم معرفی کرده است.
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11

نظام حکومتی را که پیامبر در مدینه بر پایه امت اسالمی بنیان نهاد ،بسیار ساده و فاقد تشاکیالت و سلساله مراتاب
گسترده بود .رسول خدا ،کاخ و نگهبان شخصی نداشت و در دوران زمامداری او از تشریفات و تجمالت مرسوم در دربار
پادشاهان و سایر فرمانروایان خبری نبود .آن حضرت مسجدالنبی را در مدینه پایگاه حکومتی خوی

قرار داد .مسجد،

محل عبادت ،آموزش و انجام امور سیاسی ،اداری و نظامی به شمار می رفت  .پیامبر ،در خیلی از مسائل حکاومتی باه
وی ه جنگ و صلح ،پس از مشورت با اصحاب تصمیم گیری می کرد.
12

پس از رحلت پیامبر و آلاز خالفت ابوبکربن ابیقُحافه ،تعداد زیادی از قبیله های بادیه نشین عربستان ،که درسال های
پایانی زندگانی رسول خدا و پس از گسترش قدرت مسالمانان ،اساالم آورده بودناد و باا تعاالیم آن اناس و آشانایی
نداشتند ،از دین خارج شدند و سر به شورش برداشتند .این گروه به مرتََّدان یا از دین برگشتگان معروف شدند .عاالوه
بر مرتََّدان ،چند تن نیز به دروغ ادعای پیامبری کردند و با گرد آوردن افرادی به دور خود ،با حکومت مدینه به مخالفت
برخاستند .گروه دیگری نیز بودند که ابوبکر را به عنوان خلیفه پیامبر قبول نداشتند و از پرداخت زکات به نماینادگان
وی خودداری کردند .ابوبکر پس از استقرار بر مسند خالفت ،سپاهی را گرد آورد و به مقابله با شورشها و نافرماانی َّهاا
فرستاد .این سپاه عالوه بر شکست مرتدان و پیامبران درولین ،معترضان به خالفت ابوبکر را نیز باه شادت سارکوب
کرد.

13

فتوحات برقآسای مسلمانان در عصر خلفای نخستین از جهات سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی قابل بررسی است .از نظار
سیاسی ،اعراب مسلمان در فاصله ِکمتر از  21سال ،دو قدرت بزرگ جهان آن روز ،یعنی حکومت ساسانیان و امپراتوری
روم شرقی را شکست دادند و سرزمینهای مهم ایران ،شام و مصر را تصرف کردند .به دنبال این پیروزیهاای نظاامی،
قلمرو خالفت گسترش زیادی یافت و مردمان و اقوام مختلفی که زبان و فرهنگ متفااوتی باا اعاراب داشاتند ،تحات
حکومت آنان قرار گرفتند.

14

عثمان بن عفان روش متفاوتی نسبت به خلفای پی

از خود در پی

گرفت .او مروان َبن حکَم و پدرش را که پیاامبر از

مدینه رانده بود ،به آن شهر بازگرداند .خلیفه سوم همچنین خویشاوندان اموی خود را بر سر کار آورد و دست آناان را
در اداره امور خالفت باز گذاشت .برخی ازصحابه ِپیامبر همچون ابوذر لفاری و عمار یاسر ،نسابت باه رفتاار عثماان و
منصوبان وی انتقاد واعتراض کردند .خلیفه که تحت تأثیر اطرافیان و مشاوران خود از جملاه ماروان بان حکام قارار
داشت ،انتقادکنندگان را تبعید نمود .مردم از مناطق مختلف مانند کوفه ،بصره و مصر بارای رسااندن صادای اعتاراض
خوی

به گوش عثمان ،به مدینه آمدند .علی میان مردم و خلیفه میانجیگری کرد .خلیفه پاذیرفت کاه روش خاود را

تغییردهد اما به وعده خود عمل نکرد.
15

رفتار معاویه بر اساس کتاب و سنت و سلوک خلفای سلَف پیشین باشد؛ معاویه برای پس از خود جانشینی تعیین نکند
و این امر را به شورا واگذارد؛ جان و مال و فرزندان مردم در امان بماند؛ معاویه در نهان و آشکار باه بادخواهی علای و
حسن و آزردن یاران ایشان نپردازد.

16

مسجد جامع قرطبه و کاخ الحمراء لرناطه.

17

او ابومسلم خراسانی را با وجود خدمات بزرگی که به عباسیان کرده بود ،ناجوانمردانه کشت؛ زیرا نگران نفاوذ و قادرت
فراوان فرمانده سیاه جامگان بود .منصور همچنین قیام دو تن از علویان و نیز قیام های پردامنه ای را که در اعتراض به
قتل ابومسلم در ایران صورت گرفت ،بی رحمانه سرکوب کرد .یکی دیگر از اقدامات مهمی که منصور در جهت تحکایم
و تثبیت خالفت خاندان خود انجام داد ،بنای شهر بغداد به عنوان پایتخت عباسیان بود .این شاهر در مکاانی نزدیاک
تیسفون ،پایتخت ساسانیان و بر اساس سنت شهرسازی ایران باستان ساخته شد.

18

جند  :سرشماری و تهیه اسامی جنگاوران؛ تأمین تدارکات و ملزومات سپاه .اساتیفاء :ارزیاابی ،محاسابه و گاردآوری
مالیات زمین های کشاورزی

جمع بارم 02:نمره

نام و نام خانوادگی مصحح  :رضا قاسمی
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امضاء:

