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 1 های باشکوه  امویان اندلس را نام ببرید.دو مورد از معماری 16
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح                ردیف

 مسعودیب(                جهادالف(  1

 4 ب(                     2الف(  2

 کشورداری و مناسبات حکومت و مردماند. اینن آثنار اطالعنات    شیوهوعاتی درباره ضای حاوی مونامههای سیاستکتاب 3

 .اداری، اقتصادی، نظامی و فرهنگی ارائه منی دهنند  سودمندی در خصوص چگونگی اداره کشور و تشکیالت و نهادهای 

 شنود ترین این آثنار محسنوب منی   الملک توسی، وزیر مقتدر عصر سلجوقی، یکی از برجستهخواجه نظام نامۀسیاست

هنا،  های مشهور اندرزنامهپردازند. از نمونهها بیشتر به اخالق کشورداری و مناسبات اخالقی فرمانروا و مردم میاندرزنامه

 .، نوشته عنصرالمعالی در قرن پنجم هجری اشاره کردقابوسنامه ان به تومی

اثر ابن ابی االنباء فی طبقات االطباء عیوناثر بالذری و کتاب انساب االشرافاز ابن سعد کاتب واقدی، الطبقات الکبری  4

 .ا َصیبعه

 .یعقوبی، مقدسی، ابن مسکویه، بیهقی و ابن اسفندیار 5

 .تنظیم و ارائه میکردندموضوعی و سالشماری مورخان در دوران اسالمی، گزارشها و نوشتههای خود را به دو روش  6

جغرافیایی و شرایط طبیعی و اقلیمی آن بود. بخش  موقعیت از متأثر شدت به عربستان جزیره وضعیت اقتصادی شبه 7

که در این بخش پراکنده بودند، اغلب از هند و قبایلی دجزیره را صحراهای گرم و خشک تشکیل می شبه این عمده

مناطق آن مانند یثرب، یمن و کردند. در برخی از بز و شتر و راهزنی زندگی خود را تأمین می طریق پرورش معدودی

ی عربستان از اهمیت فراوانهای مجاور تجارت وضع بهتری داشت و داد و ستد با سرزمین . طائف کشاورزی وجود داشت

سران قریش از طریق رفت و شمار می یمن به شام قرار داشت، مرکز اصلی بازرگانی بهبرخوردار بود. مکه که بر سر راه 

 .کردندمی کسب سرشاری سود عربستان، جزیره های اطراف شبهتجارت با شام و دیگر سرزمین

کردنند و از  هنا امتننام منی   یم، از پرستش بتپرستان، معدودی از اعراب بودند که به پیروی از حضرت ابراه در کنار بت 8

 .معروف شدندحَنفاء خوردند. اینان به ُگوشت قربانی آنها نمی

آکنده از اختالف و درگیری، همواره تهدیدی ای های پراکنده با عقاید دینی گوناگون و پیشینهها و طایفهوجود قبیله 9

 مشرکان حمله خطر بااسالم، عنوان پایگاه  رفت. از سوی دیگر، این شهر بهامنیت مدینه به شمار میجدی برای آرامش و 

امنیت پایداری در صدد برآمد مدینه را از نظر سیاسی و نظامی متحد سازد و نظم و  خدا رسول رو،این از. بود روروبه مکه

 تأیید مسلمانان و بسیاری دیگر ازنظیم کرد و به تای نامهدر این شهر برقرار نماید. به همین منظور پیمان

های مسلمان و های هر یک از گروهمسئولیتنامه، حقوق و مستقر در مدینه رساند این پیمان های ِغیرمسلمانگروه

 د.کرارتباط آنها را با یکدیگر مشخص میغیرمسلمان و چگونگی 

از مسلمانان لباس احرام پوشیدند و به منظور انجام مراسنم حن     جمعی همراه به پیامبر هجرت، ششم سال القعدهدر ذی 11

پس از مذاکراتی کنه مینان دو طنرف     مشرکان قریش مانع ورود آن حضرت و پیروانش به مکه شدند.  .راهی مکه شدند

ر ، پیمان صلحی میان مسلمانان و مشرکان بسته شد . قرآن این صلح را فتح و پیروزی آشنکا  3انجام گرفت، در حدیبیه

 .برای اسالم معرفی کرده است

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 12ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 حافظ واحد سرای دانش پسرانه دولتیغیر  دبیرستان

 98-99سال تحصيلی  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کليد

 2تاریخ  نام درس:

  قاسمی رضا نام دبير:

 / عصرصبح  08:00 ساعت امتحان:

 دقیقه 00مدت امتحان: 



 

 

بسیار ساده و فاقد تشکیالت و سلسله مراتب نظام حکومتی را که پیامبر در مدینه بر پایه امت اسالمی بنیان نهاد،  11

خدا، کاخ و نگهبان شخصی نداشت و در دوران زمامداری او از تشریفات و تجمالت مرسوم در دربار  گسترده بود. رسول

 گاه حکومتی خویش قرار داد. مسجد،ر فرمانروایان خبری نبود. آن حضرت مسجدالنبی را در مدینه پایپادشاهان و سای

از مسائل حکومتی به ویژه رفت . پیامبر، در خیلی محل عبادت، آموزش و انجام امور سیاسی، اداری و نظامی به شمار می

 .کردگیری میجنگ و صلح، پس از مشورت با اصحاب تصمیم

هنای  سنال نشین عربستان، کنه در های بادیهیلهابیقُحافه، تعداد زیادی از قب رحلت پیامبر و آغاز خالفت ابوبکربن پس از 12

آن انس و آشنایی نداشنتند،  پایانی زندگانی رسول خدا و پس از گسترش قدرت مسلمانان، اسالم آورده بودند و با تعالیم 

برگشتگان معروف شدند. عالوه بر مرتََّندان،  به مرتََّدان یا از دین  این گروه .خارج شدند و سر به شورش برداشتند از دین

و با گرد آوردن افرادی به دور خود، با حکومت مدینه به مخالفت برخاسنتند.   چند تن نیز به دروغ ادعای پیامبری کردند

ت به نمایندگان وی خنودداری  پیامبر قبول نداشتند و از پرداخت زکا دند که ابوبکر را به عنوان خلیفهگروه دیگری نیز بو

ها فرستاد. این سپاه ها و نافرمانیابوبکر پس از استقرار بر مسند خالفت، سپاهی را گرد آورد و به مقابله با شورش. کردند

 .یامبران دروغین، معترضان به خالفت ابوبکر را نیز به شدت سرکوب کردپعالوه بر شکست مرتدان و 

در عصر خلفای نخستین از جهات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی قابل بررسی اسنت. از نظنر    آسای مسلمانانفتوحات برق 13

امپراتنوری  ن آن روز، یعنی حکومت ساسانیان وسال، دو قدرت بزرگ جها 21سیاسی، اعراب مسلمان در فاصله ِکمتر از 

هنای نظنامی،   ال این پینروزی های مهم ایران، شام و مصر را تصرف کردند. به دنبروم شرقی را شکست دادند و سرزمین

قلمرو خالفت گسترش زیادی یافت و مردمان و اقوام مختلفی که زبان و فرهننگ متفناوتی بنا اعنراب داشنتند، تحنت       

 .حکومت آنان قرار گرفتند

از و پندرش را کنه پینامبر     حکَنم بنش از خود در پیش گرفت. او مروانفان روش متفاوتی نسبت به خلفای پیعَعثمانبن  14

 در را آنان دست و آورد کار سر بر را خود اموی خویشاوندان همچنین سوممدینه رانده بود، به آن شهر بازگرداند. خلیفه 

تار عثمان و منصنوبان  رف به نسبت یاسر،عمار و فاریغ ابوذر همچون پیامبر ازصحابه برخی. گذاشت باز خالفت امور اداره

حکنم قنرار داشنت،    بنن که تحت تأثیر اطرافینان و مشناوران خنود از جملنه منروان      اعتراض کردند. خلیفهوی انتقاد و

انتقادکنندگان را تبعید نمود. مردم از مناطق مختلف مانند کوفه، بصره و مصر برای رساندن صدای اعتنراض خنویش بنه    

دهد اما به خود را تغییرگوش عثمان، به مدینه آمدند. علی میان مردم و خلیفه میانجیگری کرد. خلیفه پذیرفت که روش 

 وعده خود عمل نکرد.

جانشینی تعیین نکند و رفتار معاویه بر اساس کتاب و سنت و سلوک خلفای سلَف پیشین باشد؛ معاویه برای پس از خود  15

علی و حسن در نهان و آشکار به بدخواهی این امر را به شورا واگذارد؛ جان و مال و فرزندان مردم در امان بماند؛ معاویه 

 .و آزردن یاران ایشان نپردازد

 .مسجد جامع قرطبه و کاخ الحمراء غرناطه 16

او ابومسلم خراسانی را با وجود خدمات بزرگی که به عباسیان کرده بود، ناجوانمردانه کشت؛ زیرا نگنران نفنوذ و قندرت     17

ای را کنه در اعتنراض بنه    های پردامنهو نیز قیام جامگان بود. منصور همچنین قیام دو تن از علویانسیاه فراوان فرمانده

یکی دیگر از اقدامات مهمی که منصور در جهت تحکنیم و   . رحمانه سرکوب کردقتل ابومسلم در ایران صورت گرفت، بی

بهعنوان پایتخت عباسنیان بنود. اینن شنهر در مکنانی نزدینک        تثبیت خالفت خاندان خود انجام داد، بنای شهر بغداد

 تخت ساسانیان و بر اساس سنت شهرسازی ایران باستان ساخته شد. تیسفون، پای

 .سپاه ملزومات و تدارکات تأمین جنگاوران؛ اسامی تهیۀسرشماری و  :ند جُ 18

 های کشاورزیرزیابی، محاسبه و گردآوری مالیات زمیناستیفاء: ا

 امضاء:   رضا قاسمی نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره20جمع بارم :




