
  باسمه تعالی 
 قیقهد60:امتحانزمان  صبح 8 :ساعت شروع معارف اسالمیوعلوم :رشته  2اسالمختاری: سؤاالت امتحان نهایی درس 

 2 :تعدادصفحه  سال سوم آموزش متوسطه                           :            نام و نام خانوادگی  09/03/1398:تاریخ امتحان

  و پایش کیفیت آموزشیمرکز سنجش  1398 ماه سال خرداد در سراسر کشور و داوطلبان آزاد بزرگسال دانش آموزان
http://aee.medu.ir 

 نمره   عدد15: تعداد سؤاالت ردیف
  

  

 
  .جمله هاي صحیح و غلط را مشخص کنید و در پاسخنامه بنویسید  1

  .توان عصر محنت شیعیان نامیددوره حکومت متوکل عباسی را می- الف
از مهمترین خدمات دولت بنی مزید، بناي شهر حلّه بود که بعدها، مهد پرورش علما و دانشمندان شیعی - ب

  .شد
  .قیان، خواجه نظام الملک تأسیس کردمدرسه مستنصریه را وزیر دانشمند سلجو- ج
  .آثار تمدن سالطین عثمانی در مناطق تحت حاکمیت آنان به ویژه در هند قابل توجه بود-د
  .معروف بود» علم الحیل«دانش فیزیک و مکانیک نزد مسلمانان به -ه 
  .اي بزرگ تبدیل کردسلطان محمد فاتح ، کلیساي ایاصوفیه را به مدرسه-و

5/1  

  .اي خالی را با کلمه مناسب پر کنید و در پاسخنامه بنویسیدجاه  2
  .می دانستند) س(و حضرت فاطمه ) ع(خود را از نسل امام علی ................. سلسله - الف

که از زمان خلیفه دوم از اذان حذف شده بود » حی علی خیر العمل« عبارت .............. در زمان حکمرانی  - ب
  .ن اضافه گردیددوباره به اذا

یاد می .................... یکی از مهمترین مراکز آموزشی در تمدن اسالمی، کتابخانه ها بوده که از آنها با عنوان - ج
  .شده است

  .سرشماري و تهیه فهرستی از نام کسانی بود که در جنگ ها شرکت می کردند..................... وظیفه دیوان -د
  .وزیر از خود اختیاري نداشت و فقط امر خلیفه را اجرا می کرد................ ......در وزارت  - ه

5/2  

  .صحیح ترین گزینه مربوط به هر سوال را انتخاب و در پاسخنامه بنویسید  3
  کرد؟» نهضت ترجمه«اندازي اه کدام خلیفه عباسی اقدام به ر) الف 

  معتصم )د               هارون الرشید          )ج                        مأمون)ب    سفاح                      ) الف
است که عادل، شجاع، اهل قیام ) س(و فاطمه) ع(امامت مختص کسانی از فرزندان علی«: این اعتقاد که ) ب

  مربوط به کدام فرقه است؟» مسلحانه باشند
  فطحیه)د         اسماعیلیه                   ) ج            کسیانیه            )ب             زیدیه            ) الف

  پرداخت؟» علی ولی اهللا«به ضرب سکه هایی با جمله ) مراکش(کدام حکومت شیعی در مغرب دور ) ج
  یهآل بو)د                               ادریسیان) ج                   حمدانیان) زیدیان یمنی               ب) الف

از کدام » کسی که براي فراگیري دانش حرکت و تالش می کند همچون مجاهد در راه خداست«این سخن )د
  است؟) ع(امام معصوم 

  ) ع(امام کاظم ) د         )             ع(امام صادق) ج                )ع(امام باقر) ب                 )ع(امام علی)الف
  به ترتیب از آثار ارزشمند کدام یک از پزشکان معروف مسلمان می باشد؟» ونقان«و » الحاوي«کتب طبی )ه 

 ابو علی سینا، محمد بن زکریاي رازي)محمد بن زکریاي رازي، جابر بن حیان                        ب)الف
  محمد بن زکریاي رازي، ابو علی سینا)د                                         جابر بن حیان، ابو علی سینا) ج
  .ق ساقط کردند.ه 656را در سال ....................... مغوالن حکومت ) و

  سامانیان)طاهریان                                 د)عباسیان                    ج) ب                          امویان) الف

5/1  

  االت در صفحه دوم ادامه سؤ
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  .پاسخ سوالهاي زیر را به صورت کوتاه در پاسخنامه بنویسید  4
  کدام بیمارستان به دستور خلفاي فاطمی مصر بنا شد؟) الف

به وقوع ) به سبب قتل ابو مسلم خراسانی( از شورش هایی که در پی انتقام گیري از حکومت عباسی ) ب
  پیوست با چه عنوانی یاد می شود؟

  مربوط به عصر کدام خلیفه عباسی است؟) ع(امام موسی کاظمسخت ترین دوره حیات ) ج
  ابوحنیفه و مالک بن انس افتخار شاگردي کدام امام را داشتند؟) د

2  

  .دقیق درپاسخنامه بنویسید سواالت تشریحی زیر را به صورت کامل وپاسخ 
  1  چهار مورد از اصالحات عمر بن عبدالعزیز را نام ببرید؟  5

  1  .سقوط حکومت مسلمانان در اندلس را بنویسید» فرهنگی«عوامل   6

  1  .را بنویسید) ع(دو مورد از اقدامات فرهنگی امام جواد   7

  5/1  . هاي علویان در قرن اول حاکمیت بنی عباس را نام ببریدسه مورد از مهمترین قیام  8

  1  ) مورد 2. (را بنویسید) به ویژه در ایران(عوامل گسترش تشیع   9

  5/1  .ر هاي اصلی عملکرد فاطمیان در مقابل عباسیان را بنویسیدمحو  10

  1  )مورد 2.( مهمترین مترجمان بیت الحکمه را نام ببرید  11

  75/0  .هاي جهان اسالم را نام ببریدها چه فعالیت هایی صورت می گرفت؟ و یکی از مهمترین رصدخانهدر رصدخانه  12

  5/1  )مورد 3. (را بنویسید) ن در دوره عباسیا( وظایف محتَسب   13

  75/0  .عوامل داخلی رکود تمدن اسالمی را نام ببرید  14

  5/1  خیزش مجدد تمدن اسالمی به وسیله چه حکومت هایی انجام گرفت؟  15

  20جمع بارم                                                        موفق و مؤید باشید                                                                                            
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