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 درس نوزدهم

 پاسخ درست را عالمت بزنید.

 پایتخت سامانیان کدام شهر بود؟ -1
 زرنج -1
 اصفهان -2
 بخارا -3
 نیشابور -4

 کدام مورد از گروه های ناراضی در برابر کارهای بنی امیّه بوده اند؟ -2
 سامانیان -1
 خاندان بنی عبّاس -2
 آل بویه -3
 خاندان شیعیان -4

کسی در جنگ سپاهیان بنی امیّه را شکست داد و به این ترتیب خاندان بنی عبّاس به حکومت  چه -3

 رسید؟
 عضدالدّوله -1
 ابوعلی سینا -2
 ابومسلم خراسانی  -3
 رودکی -4

 شهر زرنج پایتخت کدام یک از حکومت های ایرانی بوده است؟ -4

 طاهریان -1
 آل بویه -2
 علویان -3
 صفّاریان -4



 

 

 می گفتند؟ به پیروان چه کسی، سیاه جامگان -5

 ابومسلم خراسانی -1
 عضدالدّوله -2
 امیراسماعیل سامانی -3
 یعقوب لیث -4

 مرقد مطهّر امام موسی کاظم )ع( در کدام شهر عراق قرار دارد؟ -6

 نجف -1
 کاظمین -2
 سامرا -3
 کربال -4

 مجّسمه ی یعقوب لیث مربوط به کدام دوره است و در کجا قرار دارد؟ -7

 ازبکستان –سامانیان  -1
 نیشابور –طاهریان  -2
 زابل –صفّاریان  -3
 زابل –علویان  -4

 کدام شهرها پایتخت حکومت آل بویه بوده است؟ -8

 آمل –نیشابور  -1
 استرآباد –آمل  -2
 ساری –اصفهان  -3
 اصفهان –ری  -4

 کدام اثر تاریخی در شهر ساری در استان مازندران قرار دارد و مربوط به کدام دوره است؟ -9

 صفّاریان –مجسُمه ی یعقوب لیث  -1



 

 

 سامانیان – گنبد چمستان -2
 علویان –گنبد چمستان  -3
 آل بویه –بندر امیر  -4

 کدام شاعر دوره ی سامانیان است؟ -10

 مولوی -1
 فردوسی -2
 حافظ -3
 رودکی -4

 ابوعلی سینا از دانشمندان کدام دوره است؟ -11

 آل بویه -1
 علویان -2
 صفّاریان -3
 طاهریان -4

 کدام حکومت ها پیرو مذهب شیعه بودند؟ -12

 آل بویه و سامانیان -1
 آل بویهعلویان و  -2
 طاهریان و صفّاریان -3
 علویان و سامانیان -4

 پایتخت طاهریان کدام شهر بوده است؟ -13

 نیشابور -1
 ری -2
 اصفهان -3



 

 

 ساری -4
 جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.

 بنی عبّاس با ......................... ، طرف داران زیادی در میان ایرانیان پیدا کرده بودند. -1
 مان به ایران، حکومت ....................... منقرض شد.با ورود عرب های مسل -2
 مرکز اصلی حکومت بنی عبّاس در ........................ بود. -3
 برخی از حکومت های ایرانی مانند سامانیان و صفّاریان به ...................... اهمّیت زیادی می دادند. -4
................. تأسیس کردند و به آموزش علم طب فرمانروایان آل بویه بیمارستان مهمّی در .... -5

 پرداختند.
بندر امیر در ................................ از بناهای دوره ی آل بویه است که به دستور .......................  -6

 ساخته شد.
 مقبره ی ........................... در شهر بخارا در کشور ازبکستان است. -7
 شاعر معروف دوره ی ....................... بود.رودکی  -8
 در زمان آل بویه مراکز علمی ................... گسترش یافت. -9

 علویان و آل بویه پیرو ..................... بودند. -10
 عبارت های درست و نادرست را مشخص کنید.

 آل بویه دشمن خلیفه ی عبّاسی بودند. -1
 ان و آبادی عالقه زیادی داشتند و از کشاورزان حمایت می کردند.فرمانروایان طاهریان به عمر -2
 شهر هرات از شهرهای قلمرو طاهریان بوده است. -3
 یکی از فرمانروایان علویان توانست بغداد را فتح کند و خلیفه ی عبّاسی را به زندان بیندازد. -4
حکومت هایی تشکیل از اواخر قرن سوم هجری، ایرانیان به تدریج در بخش های مختلف ایران،  -5

 دادند.
 به سؤاالت زیر با دقّت و کامل پاسخ دهید.

 چرا قیام های زیادی علیه بنی امیّه صورت گرفت؟ )سه مورد( -1



 

 

 خاندان بنی عبّاس چگونه توانستند در میان ایرانیان طرف دارانی پیدا کنند و چه می گفتند؟ -2
 ابومسلم خراسانی که بود و چه کرد؟ -3
 وضع مسلمانان نیز تغییر کرد؟ چرا؟حکومت بنی عبّاس،  آیا با روی کار آمدن -4
 به پیروان ابومسلم خراسانی چه می گفتند؟ چرا؟ -5
 کدام امامان شیعه به دست بنی عبّاس به شهادت رسیدند؟ -6
 چرا امامان شیعه به دست بنی عبّاس به شهادت رسیدند؟ -7
را به ترتیب روی خطّ زمان زیر حکومت های ایرانی که در دوره ی خالفت عبّاسیان به وجود آمدند  -8

 نام گذای کنید.

 
 

 

 جدول زیر را کامل کنید. -9

 یک نمونه شهر پایتخت حکومت
شخصیت 

 معروف

کارهای انجام 

 شده

     طاهریان

     صفّاریان

     سامانیان

     آل بویه

     علویان


