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 نمره2 درست یا نادرست بودن عبارتهای زیر را مشخص کنید.*

 غلط   صحیح                                      فارسنامه ابن بلخی در شمار نوشته های جغرافیایی است.   .0

 غلط      صحیح               تعلق دارد.  یتجارب االمم اثر ابوعلی مسکویه به سبک تاریخ نگاری تحلیل .2

 غلط    صحیح                            د.        وفود نام گذاری کرده انمورخان سال نهم هجری را سال  .3

 غلط        صحیح      فتح مکه با عنوان فتح و پیروزی آشکار برای اسالم یاد کرده است. قرآن از واقعه .4

 نمره3    گزینه درست را انتخاب کنید.*

 دام گزینه درباره جامع التواریخ درست است؟ک .5

 الف(اثر خواجه رشیدالدین فضل اهلل همدانی و یک تاریخ سلسله ای است.
 ب(در شمار مهم ترین تواریخ سلسله ای عهد ایلخانان است.

 ور است.اریخ عمومی متعلق به دوره تیمج(اثر ابن عربشاه و یک ت
 د(یک تاریخ عمومی است و در عهد ایلخانان به نگارش درآمده است.

 به دست داده است؟ آنهاو مؤلفان  کدام گزینه توصیف درستی درباره تاریخ های سلسله ای .6

 توصیف می کنند.الف(تاریخ زندگی یک فرمانروا را به صورت ویژه و متمرکز 
 هستند.از جمله تواریخ مشهور سلسله ای  و تاریخ بلعمی ب(تاریخ سیستان

 را به اوج رسانده است.تاریخ نویسی سلسله ای میرخواند در حبیب السیر، ج(
 د.ن تواریخ سلسله ای به شمار می روته ترین نویسندگاربیک منشی از برجسداسکند(

 درست است؟ )دوره جاهلیت(عربستان قبل از ظهور اسالمو سیاسی کدام گزینه درباره وضعیت فرهنگی  .7

 دستاورد فرهنگی عربها در این دوره شعر بود.برجسته ترین الف(
 ابراهیم)ع( باقی نمانده بود.حضرت ب(در این دوره هیچ آثاری از آیین یکتاپرستی 

 شده بود. و اداری موفق به تشکیل حکومت و ایجاد ساختار سیاسیج(قبیله قریش 
   ه حنفاء را فراهم آورده بود.شکل گیری گرو زمینه اصلیای  تعصب قبیلهد(

 بنی امیه به شمار نمی رود؟خلفای کدام مورد از اقدامات  .9

 ب(توسعه نیروی دریایی و گسترش فتوحات در دریا                    الف(ترویج تفکر جبرگرایی 
 د(مدارا با علویان و خوارج        موروثی کردن خالفت و جانشینی  ج(

 کدام مورد از دالیل ضعف حکومت عباسیان نیست؟ .8

 ب(دخالت فرماندهان ایرانی در امور خالفت            الف(خارج شدن اداره امور از دست وزیران ایرانی               
     سیس حکومت های مستقل                   تأ د(           سلجوقیان بر پایتخت عباسیانل بویه و تسلط فرمانروایان آ ج(

 الفت فاطمیان مصر در زمان .............. به اوج قدرت سیاسی رسید و سرانجام توسط ............ منقرض شد.خ .01

 صالح الدین ایوبی-ب(مستنصر                  صالح الدین ایوبی-الف(عبیداهلل مهدی
             جنگجویان صلیبی -د(مستنصر                     جنگجویان صلیبی-ج(عبیداهلل مهدی

 هید.دکوتاه و دقیق  به پرسش های زیر پاسخ* 

 د.ا به او معرفی کنیر مربوط به این دوره تاریخییک متن ل بویه است. وهش درباره تاریخ آمحقق در صدد پژیک  .00
 نمره 5/1      این متن از کدام گونه متون تاریخی است؟

 نمره5/1 ز نظر محتوای مطالبی که به پژوهشگران عرضه می کنند، چه تفاوتی با هم دارند؟ابوسنامه و سیاست نامه اق .02

 نمره 5/1 به پرسش های زیر پاسخ دهید.درباره علی بن حسین مسعودی  .03



 تعلق دارد؟های تاریخ نگاری سبک یک از الف( تاریخ نگاری وی در مروج الذهب و معادن الجوهر، به کدام 
 موضوعی(-)سالشمارانهی دارد؟چه تفاوتی با تاریخ طبرارش ها نظر شکل تنظیم مطالب و گز مروج الذهب ازب(

تفاوتی  چه (این دو متن از نظر قالب)گونه جه اشتراک محتوایی دو متن فتوحات شاهی و شاه اسماعیل نامه چیست؟و .04
 نمره5/1   با هم دارند؟

 نمره 0  ه حکومت کدام یک از خلفای راشدین است؟رورویدادهای زیر مربوط به داز وقایع و هر یک  .05

 را در ایران، شام و مصر تصرف کردند. )............................( سران قریش اراضی و مزارع وسیعیالف(
 .....................(.ب( سرکوب شورش ها و نافرمانی های مربوط به مرتدان و پیامبران دروغین )..........

 .به پرسش های زیر به صورت کامل پاسخ دهید 

ار از چه ثتوضیح دهید که مؤلفان این آ و ریخ نگاری با هم مقایسه کنیدتاریخ طبری و اخبارالطوال را از نظر سبک تا .06
 نمره0 سبکی در تالیف کتاب خود استفاده کرده اند.

 نمره 0 پژوهشگران تاریخ، در نقد راوی)روایت کننده( چه موضوعاتی را مورد توجه قرار می دهند؟ .07

شامل ه محاصرچرا سران قبیله قریش تصمیم گرفتند بنی هاشم را در محاصره اقتصادی و اجتماعی قرار دهند؟ این  .09
 نمره 0  کدم فعالیت ها و حوزه ها می شد؟

 نمره 0  را توضیح دهید.پیمان نامه عمومی مدینه در تاریخ اسالم اهمیت  .08

 نمره 0 وضعیت اقتصادی یثرب قبل از هجرت پیامبر اسالم به این شهر را توصیف کنید. .21

 نمره 0  شیوه حکومت امام علی)ع( در دوره پنج ساله خالفت آن حضرت را توضیح دهید. .20

 نمره 0     چه عواملی در پذیرش اسالم توسط مردم سرزمین های دیگر مؤثر بود؟ .22

 نمره 0  روند فتوحات مسلمانان در دوره حکومت بنی امیه چه وضعیتی داشت؟ توضیح دهید. .23

 نمره 0     موالی چه کسانی بودند و در دوره بنی امیه چه وضعیتی داشتند؟ .24

 نمره 0  عالیت ها و شیوه مبارزه امام سجاد)ع( علیه حکومت بنی امیه را توضیح دهید.ف .25

 نمره 0 و نظامی صد سال اول خالفت عباسیان)دوره نیرومندی و شکوفایی( را بنویسید. یویژگی های سیاس .26

 نمره 0   چگونگی شکل گیری جریان وکالت در دوره امامان شیعه را توضیح دهید. .27


