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 )مهر آموزشگاه (

 درستی یا نادرستی عثارات زیر را مشخص کنیذ. 1

 ای است. کتاب جاهغ التَاریخ یک ًَع تاریخ سلسلِ -1

 کزد. سزدستِ یَْدیاى ضْز هذیٌِ ػثذاهلل تي اتی تَد کِ در کار دػَت پیاهثز کارضکٌی هی -2

 اقذاهات هٌصَر خلیفِ ػثاسی است.تزیي  تٌای ضْز تغذاد اس هْن -3

 ًثزد ًْاًٍذ تِ فتح الفتَح هطَْر است. -4

1 

 جاهای خالی را تا عثارت مناسة تکمیل کنیذ. 2

 ایزاًیاى اػزاب را در جٌگ ................................. ضکست سختی دادًذ. -1

 دادًذ. ................................. ٍ ................................. تطکیل هیدٍ گزٍُ هْن اس هخالفاى اهَیاى را  -2

 ًگاری اس ًَع ................................. است. ػجایة الوقذٍر فی ًَائة التیوَر یک ًوًَِ تاریخ -3

1 

 ها انتخاب کنیذ. گسینه صحیح را از تین گسینه 3

 ًگاری است؟ یک اس هٌاتغ تاریخ ضاٌّاهِ فزدٍسی جشء کذام -1

 د( تاریخ ػوَهی  ای  ج( تاریخ سلسلِ ب( تَاریخ هٌظَم  ًگاری  الف( تک

 هسجذ جاهغ قزطثِ اس آثار کذام حکَهت در تاریخ اسالم است؟ -2

   د( فاطویاى هصز  ج( اهَیاى اًذلس  ب( خلفای راضذیي  الف( ػثاسیاى 

 ّای ایزاًی تزهکیاى ٍ سْل در حَادث ٍ اهَر سیاسی ـ اداری کذام حکَهت اسالهی تأثیزگذار تَدًذ؟ خاًذاى -3

   د( اهَیاى اًذلس  ج( فاطویاى هصز    ب( ػثاسیاى  الف( اهَیاى 

 ّای اسالهی تٌا ًْادُ ضذ؟ یک اس حکَهت هزاکش ػلوی االسّز ٍ دارالؼلن در دٍرُ کذام -4

   د( خلفای راضذیي    ج( ػثاسیاى  ب( فاطویاى  الف( اهَیاى 

1 

 جذول زیر را تا استفاده از معلومات خود تکمیل کنیذ. 4

 ًگاری ّای تاریخ اًَاع رٍش تزیي ػٌاصز در ًقذ هٌاتغ تاریخی هْن

1-   4-   1- 

   -2 -5 ضٌاسی هطاتقت تا ًتایج تاستاى -2

3- 6- 3- 
 

 

2 

 مفاهیم زیر را تعریف کنیذ. 5

 ػصثیت:

 ًْضت تزجوِ:

 هَالی:

3 



 نمره 2 صفحه: ردیف

 

 4 ته سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهیذ. 6

 ّای هختلف تأثیز داضت. تِ دٍ هَرد اس ایي ػَاهل اضارُ کٌیذ. ػَاهل گًَاگًَی در پذیزش اسالم تَسط هزدم سزسهیي -1 
 

 چگًَگی ٍاقؼِ فتح هکِ را تزرسی کٌیذ. -2 
 

 چزا ٍضؼیت سیاسی ساساًیاى در آستاًِ حولِ اػزاب ًاهٌاسة ًثَد؟ -3 
 

 کٌذ؟ آثار ضفاّی ضاهل کذام آثار است ٍ چگًَِ تِ رٍضي ضذى تاریخ یک دٍرُ کوک هی -4 
 

 8 ته سؤاالت زیر پاسخ تشریحی کامل دهیذ. 7

 چزا سزاى قزیص در هکِ تا اسالم ٍ پیاهثز تِ دضوٌی ٍ هخالفت پزداختٌذ؟ -1 

 

 
 

 ًاهِ ػوَهی هذیٌِ را تٌظین کزدًذ؟ ایي اقذام چِ ًتایجی داضت؟ پیاهثز اسالم چزا پیواى -2 

 
 

 چزا فتح ضام تزای هسلواًاى اّویت داضت؟ -3 

 
 

 ػَاهل هؤثز تز هؤفقیت هسلواًاى در فتح هصز چِ تَد؟ -4 

 

 
 

 ػلل تزٍیج تفکز جثزگزایی در دٍرُ اهَیاى تَسط خلفای اهَی چِ تَد؟ -5 

 
 

ّای چْارم ٍ پٌجن ّجزی را هَرد تزرسی قزار دّیذ. حـذاقل   قزىّا ٍ ػلل ضکَفایی ػلوی ٍ فزٌّگی هسلواًاى در  سهیٌِ -6 

 تِ چْار هَرد اضارُ ضَد.

 

 
 

 ػَاهل هؤثز در اسالم آٍردى هزدم ایزاى را ضزح دّیذ. -7 

 

 
 

 ّایی داضت؟ در آستاًِ ظَْر اسالم ًظام اجتواػی ضثِ جشیزُ ػزتستاى چِ تَد ٍ چِ ٍیژگی -8 
 

  

 
 

 

 موفق تاشیذ.


