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 /. نمره (52)هرمورد  :درستی یا نادرستی جمله های زیر را مشخص کرده و در پاسخنامه بنویسید  1

الف( مختار پس از شکست توابین، هوادارانی را از میان شیعیان کوفه و دیگر نقاط به دور خود گرد آورد و با شعار 

 قیام کرد.« نییا لثارات الحس»

بن امام صادق )ع( را امام خود می خواندند اما گرفتار عقاید و رفتارهای  ب( مرجئه ، گرچه محمد بن اسماعیل

 کامالً ضد اسالمی شدند.

ج( تالش های منصور و مهدی عباسی سرانجام به تأسیس مکانی به نام بیت الحکمه در عصر معتصم عباسی منجر 

 شد.

و خصلت های درونی شان، زمینه های  د( بر اساس آموزه های قرآنی، این خود انسان ها هستند که با رفتارها

 صعود یا سقوط خود را فراهم می سازند. 

 ( دیوان برید، به مرور زمان نقش جاسوسی و امنیتی نیز پیدا کرد.ه

 ( زنگیان عقایدی آمیخته با باورهای زرتشتی و بعضی باورهای دیگر داشتند.و
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 /. نمره (2)هرمورد  پاسخنامه بنویسید:مناسب پر کنید و در  اتجاهای خالی را با کلم

                                                                               الف( بیمارستان عضدی بغداد به دستور ................................ بنا شد.

کردند تمام خطاها و جنایت های خود را به حساب  ب(حکومت اموی با ترویج عقیدة ............................. تالش می

 سرنوشت و تقدیر الهی بگذارند.

 .بود سخت ترین دوره حیات امام کاظم )ع( مربوط به عصر  ........................ج( 

 ه.ش دوام آورد و سپس به دست .................. سرنگون شد. 613د( حکومت علویان طبرستان، تا سال 

 بزرگش به .......................... نیز معروف شده است. علمی)فیلسوف( به علت نقش  ( فارابیه
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 /.نمره (52)هرمورد و در پاسخنامه بنویسید. کرده صحیح ترین گزینه مربوط به هر سوال را انتخاب

 .......... به شمار می روند.الف( عبداهلل بن عباس و ابوحمزه ثمالی از معروفترین شاگردان ائمه در علم ........

 (فقه4          (حدیث                      6                        (تفسیر            5            (کالم                   1

  ب( مؤسس سلسلة فاطمیان چه کسی است؟

 (حمدان بن حارث4            (یحیی بن حسین     6                     (عبیداهلل المهدی5                 (حَمدان قَرمَط1

 است.نان در .......................ثار هنری و معماری باقیمانده از دوره حضور مسلمابنای زیبا و با شکوه تاج محل از آج( 

  ( ترکیه4                                    ( هند6               ( اسپانیا                   5( اندلس                           1

 اصطالحاً چه می گویند؟« به مجموعه دستاوردها و اندوخته های مادی و معنوی بشر که نمود بیرونی دارند » د( 

 ( تمدن4           ( اخالق                       6                ( فرهنگ                5                              ( دین1

 شد؟ سیسه.ق در تبریز توسط چه کسی تا 709( دولت شیعی صفویه در سال ه

 ( شاه اسماعیل4                        (شاه طهماسب6            ( سلطان حسین         5                   ( شاه عباس1

 جلدی بحاراالنوار از کدام دانشمند شیعی است؟ 110( مجموعة و

 (خواجه عبد اهلل انصاری4(شیخ مفید       6(عالمه محمدحسین طباطبایی         5ه محمدباقر مجلسی      ( عالم1
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 ادامه سؤاالت در صفحه دوم
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 /. نمره (2)هرمورد  پاسخ سوالهای زیر را به صورت کوتاه در پاسخنامه بنویسید.

 قوع پیوست؟الف( در زمان امامت کدام امام ، زوال دولت اموی و انتقال حکومت به عباسیان به و

 ب(کدام فرقه معتقد بودند: امام کاظم زنده است و مهدی موعود هم اوست و پس از مدتی ظهور خواهد کرد؟

 را تشکیل داد.« اسماعیلیان نزاری»حکومت « الموت»ه.ق پس از فتح قلعه  464ج(چه کسی در سال 

 د(مدارس مهم بغداد را نام ببرید.

 الم در زمینه مکانیک چه نام داشت؟(نخستین اثر تدوین شده در جهان اسه
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 /.2 مورد( دو) خود انتخاب کردند ؟ ختی را به پایت دچرا عباسیان بغدا 2

 52/1 بنویسید . را این فتح )اندلس (دو مورد از آثار مثبت فتح اندلس در زمان کدام حکومت اسالمی اتفاق افتاد ؟  3

 1 )دومورد ( وظایف نواب اربعه را بنویسید . 9

 2/1 شیعه شد را نام ببرید )سه مورد ( دوره عباسیان درعواملی را که موجب بروز انشعاب در 4

 1 امام کاظم )ع( با مشاهده سر حسین بن علی )شهید فخ ( درباره اش چه فرمود ؟ 7

 1 دو مورد از واکنش بنی عباس در برابر فاطمیان را بنویسید . 10

 /.92 نی آل بویه ، کدام نمادها و مظاهر مذهب شیعه امامیه رشد و گسترش پیدا کرد ؟ )سه مورد (در زمینه حکمرا 11

 2/1 عوامل زمینه ساز پیدایش و شکوفایی تمدن اسالمی را بیان کنید . 15

 2/1 توضیح دهید . آن در مورد دیوان خراج )استیفا( و کارکرد 16

 1 با تمدن اسالمی داشته است ؟انقالب اسالمی چه تاثیری در ارتباط  14

 1 عوامل انتقال تمدن اسالمی به اروپا را نام ببرید . )چهار مورد ( 12

 50 نمرهموفق وپیروز باشید                                                                 جمع                                                                         

 

 

 

 

 




