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 نمره(3) جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید

 .روندمی شمار به آندلس در جهان معماری شاهکار ود .......................................... کاخ و........................................ مسجد  الف( 

های شاخصی بود که قرآن از آن   عیت اجتماعی و فرهنگی مردمانی که حضرت محمد در میان آن مبعوث شد دارای ویژگی  وض  ب(

 .یاد کرده است .............................با صفت 

 .دکردنمی ارائه و تنظیم ..................... و ........................ روش دو به را خود های نوشته و ها گزارشاسالمی  مورخان در دوران   ج(

 حکومت اسالمی بودو  امتآغاز تاسیس  .......................... سر د(

 

 نمره( 2) سواالت چهار گزینه زیر پاسخ دهیدبه 

 ؟پایتخت خاندان عباسیان کدام شهر بود  .1

 بغدادد(      نجفج(     سامراب(      دمشقالف( 

 ؟درکدام جنگ شهر تیسفون به دست اعراب تسخیر شد .2

 جسر د(                    والجلج(                   حادثهب(                              نهاوندالف( 

 ؟نگاری ترکیبی نوشته شده استیک از کتاب های زیر به شیوه تاریخکدام  .3

 تاریخ بیهقید(                         االُمم تجارب ج(                       اخبارالطول ب(                      طبری تاریخ الف(

 تنها از پیامبر استقالل نکردند بلکه با بی احترامی و اهانت آن حضرت را از شهرشان راندنده کدام شهر ن اهالی .4

 طائفد(                                   جده ج(                                شام ب(                              یثرب الف(

 سواالت کوتاه جواب

 نمره( 0.75) .قبیله را تعریف کنید  .1
 

 
 
 

 نمره( 1)؟دهداختیار مورخان قرار میرزنامه ها چه اطالعاتی را در اند .2
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 نمره( 1) جزیه را تعریف کنید. .3

 

 

 

 

 نمره( 1)؟انگیزه ملی نویسندگان تاریخ های محلی چیست .4

 

 

 

 

 نمره(1.5) سه مورد از معیارهای سنجش اعتبار منابع تاریخی را نام ببرید .5

 
 
 

 نمره(0.25) ؟ذکر می کندهای مختلف و متعدد درباره موضوع واحد را با آوردن اسناد کدام نوع تاریخ نگاری روایت  .6

 
 

 

 سواالت تشریحی

 نمره( 2) کامل توضیح دهید() روابط فاطمیان و عباسیان چگونه بود .1

 
 

 نمره( 2)؟ویژگی دوره نیرومندی و شکوفایی دوران عباسی را بنویسید .2
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 نمره( 2) ؟درا بنویسید سردسته آنان چه کسی بو مسلماناناقدامات منافقین در برابر   .3

 
 

 
 

 

 

 

 مره(ن2) .را توضیح دهید اندلسدر  مسلمانانوضعیت اقتصادی حکومت   .4

 

 
 

 

 

 نمره( 1.5).اسالم آوردن مردم ایران را بیان کنید  عوامل موثر در .5

 
 

 
 

 

 

 

 سوال تشویقی

 (کر دو مورد کافی استذ) .زمینه ها و عوامل شکوفایی علمی و فرهنگی در عصر عباسیان را توضیح دهید


