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 خالوییاحترام طراح:  11پایه  2تاریخ ایران  9نمونه سوال درس 

 الف( درستی یا نادرستی عبارت های زبر را مشخص کنید : ردیف

اسالمی به اوج گسترش و شکوفایی  –از ابتدای قرن سوم تا نیمه قرن پنجم با تشکیل حکومتهای جدید تمدن ایرانی  -1

 غ   رسید . ص 

در سده های نخستین هجری عالوه بر مشارکت در امور محلی نقش مهمی در حفظ و انتقال فرهنگ ایرانی از دوره   -2

 غ   باستان به دوره اسالمی ایفا کردند .  ص 

اقتصادی خلفای عباسی بر  –مهم ترین پیامد سیاسی ظهور حکومت های ایرانی کاهش و زوال تدریجی سلطه سیاسی  -3

 غ   د . ص ایران بو

 غ   روند گروش به اسالم با تاسیس سلسله های حکومتی مستقل شتاب بیشتری گرفت . ص -4

 در قرون نخستین هجری در نتیجة گسترش و یکپارچگی جغرافیای جهان اسالم تجارب زمینی و دریایی توسعه یافت -5

  غ   ص 

1 

 ب( جاهای خالی را با کلمه های مناسب کامل کنید .  2

تشدید جنبش های ضد خالفت  در ایران مامون را متوجه  این نکته کرد که باید تغییری در شیوه اداره قلمرو ...........  -1

 ایجاد کند . 

 ................... و .................... داشتند .سلسله های طاهریان و ساسانیان ریشه در خاندان کهن دهقانی  منطقه  -2

 انتقال قدرت از امیری به امیر دیگر نیز در این حکومت ها با فرمان و تایید ....................... صورت م گرفتند -3

 ............ می بخشیداظهار اطاعت این امیران نسبت به خالفت به قدرت آنان در نظر عامه مردم مسلمان ................-4

 روابط ...................... با خالفت عباسی با روابط سایر سلسله های ایرانی با عباسیان تفاوت داشت  -5

به قدرت رسیدن سلسله های ایرانی در سده های سوم تا پنجم هجری آثار و پیامدهای عمیق و گسترده بر.............  و -6

 ......داشت........................

با روی کار آمدن سلسله های ایرانی در سده های سوم تا پنجم هجری فعالیت های .................... و .......... ایرانیان دو چندان  -7

 شد .

  در طول تاریخ کهن ایران .................. همواره با فرهنگ این سرزمین عجین بوده است . -8
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 درست را از قسمت مقابل بیابید . ) دو مورد از ستون دوم اضافه است . (ح( پاسخ 

 .( از سوی مامون خلیفه ی عباسی به حکومت خراسان منصوب شد 1

( بنیان گذار حکومت علویان طبرستان و جانشینان او از سادات علوی شیعه مذهب 2

 بود .

 زاده ای از دهی به نام قرنین در سیستان بود . ررویگ( 3

 (با شکست سپاهیان خلیفه شهر ها و والیات مختلف ایران را گرفت .4

  .( شغل صیادی را رها کرد و به همراه پسرانش حرفه نظامی گری را برگزید5

 حسن بن زیدالف ( 

 ب(بویه

 ج(طاهر بن حسین

 پ(مرداویج

 ث(یعقوب لیث

 ح(سامان

 د(زیاریان
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 صفحه دوم ردیف

 را انتخاب کنید : د( گزینه صحیح 4

 ( نخستین سلسلة مسلمان ایرانی توسط چه کسی شکل گرفت؟1

 د( آل بویه                       ج( مرداویج                     ب( یعقوب لیث                  الف( طاهر بن حسین

 ( با افول قدرت عباسیان در قرن سوم  و چهارم  هجری سلسله های حکومتی دیگر در گوشه و کنار ایران روی کار آمدند ؟2 

 د( هر سه مورد                        ج( آل بویه                     ب( علویان طبرسیان                  الف( سامانیان

 عی و سیاسی خود را با شرکت درگروه عیاران و جوانمردان کدام منطقه آغاز کرد ؟( یعقوب لیث فعالیت اجتما3

 د( طبرستان                        ج( ماوراء النهر                     ب( سیستان                  الف( خراسان

 ( قلمرو حکومت زیاریان عبارتند از :4

 د( الف و ب                        ج( خراسان                     برستانب( ط                  الف( گرگان

 (  در زمان کدام شخصیت که امیری میهن دوست و عالقمند به فرهنگ ایرانی بود شاعران را به سرودن شعر فارسی تشویق می کرد 5

 د( زیار                       لیثج( یعقوب                      ب( سامان                  الف( طاهر

 (حکیم ابوالقاسم فردوسی در اواخر کدام دوره شروع به سرودن شاهنامه کرد 6

 د( آل زیار                       ج( آل بویه                     ب( سامانیان                  الف( طاهریان

 ( نخسین کتاب جغرافیای به زبان فارسی 7

 د( هیچکدام             ج( دانشنامه اعالیی             ب( شاهنامه                  الف( حدود العالم من المشرق الی المغرب

 ( از مدارس پزشکی مهم در زمان ساسانیان 8

 د( همدان                       ج( اصفهان                     ب( ری                  الف( جنبه ی شاپور

 ( از برجسته ترین فیلسوفان ایرانی و جهان اسالم که فلسفه مشایی را به اوج رسانید . 9

 د( افالطون                       ج( سقراط                     ب( فارابی                  الف( ابوعلی سینا

 اسالمی  –( از برجسته ترین دانشمندان عصر طالیی تمدن ایرانی 11

 پ      د( جرجیس بن جبرائیل      ج( محمد زکریای رازی           ب( ابو علی سینا           الف( ابوریحان بیرونی

 

5 
 هـ ( : به سوال های زیر پاسخ کوتاه دهید ؟

 نمونه نام ببرید ؟ 4فرهنگی و اقتصادی حکومتهای متفارن  ،( از جنبه های مهم سیاسی علمی 1

 نمونه نام ببرید ؟ 4(از سلسله های ایرانی مسلمان 2

 ( از زمینه های تاسیس سلسله های ایرانی مسلمان چه مواردی را می توان نام ببرید .3

 ( اولین حکومت مسلمان ایرانی و چگونه تشکیل شد . 4

 ( چگونه سامانیان حکومت خود را تشکیل دادند . 5

 ( بنیان گذار حکومت علویان طبرسیان چه کسی بود و چه مذهبی داشت ؟6
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 ( عیاران چه کسانی بودند ؟7

 ( سلسله آل بویه را چه کسی بوجود آورد و شغل اولیه آنان چه بود ؟8

 ( روابط آل بویه با خلفای عباسی چگونه بود ؟9

 امانیان با خلفای عباسی چگونه بود ؟( روابط س11

 ( روابط علویان طبرسیان با خلفای عباسی را بررسی کنید . 11

 ( روابط صفاریان با خلفای عباسی را چگونه ارزیابی می کنید .12

 ( حکومت سامانیان در کجا و چگونه تشکیل شد . 13

 ( روابط آل زیار با خلفای عباسی چگونه بود ؟14

 حکومت آل زیار دو شهر را نام ببرید ؟( از قلمرو 15

 ( از آثار و پیامدهای سلسله های ایرانی مسلمان چند نمونه نام ببرید ؟16

 نمونه نام ببرید . 2( از پیامدهای سیاسی سلسله های ایرانی 17

 نمونه نام ببرید . 2( از پیامدهای اجتماعی سلسله های ایرانی 18

 نخست هجری چه مواردی را می توان نام برد ؟ ( از مصادیق فرهنگ و تمدن قرون19

 ( زبان فارسی در زمان یعقوب لیث چگونه رواج پیدا کرد ؟21

 ( از شعرای معروف دوره سامانی چه کسانی را می توان نام برد ؟21

 ( چند نمونه از کتب علمی و دینی که به زبان فارسی ترجمه شد ؟22

 در تدوین بسیاری از رشته های مختلف علوم ایفاد نقش داشتند .( چگونه عالمان و اندیشمندان ایرانی 23

 ( از علل توجه و رونق علم و آموزش در قرن نخست چند نمونه نام ببرید . 24
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 به سوال های زیر پاسخ کامل دهید : 6

 ( چگونگی زمینه ها تاسیس حکومتهای متقارن را توضیح دهید ؟1

 ( خاستگاه اجتماعی و جغرافیایی سلسله های مسلمانان ایرانی را ارزیابی کنید . 2

 ( چگونگی قدرت گرفتن حکومتهای طاهریان سامانیان  و صفاریان را بررسی کنید . 3

 ( روابط حکومتهای طاهریان و صفاریان  و سامانیان و آل بویه با خلفای عباسی بررسی کنید . 4

 ت مسلمان ایرانی با خلیفه دوستانه بود توضیح دهید ؟( روابط کدام حکوم5

 ( از آثار و پیامدهای حکومت مسلمان ایرانی چند نمونه با  ذکر دلیل نام ببرید ؟6

 ( چگونگی رشد و نمو زبان فارسی در دوره سامانیان و صفاریان بررسی کنید . 7

 برید . ( از علل توجه و رونق و آموزش چند نمونه با ذکر دلیل نام ب8

 ( از معارف اسالمی که مورد توجه مسلمانان حکومتهای متقارن قرار گرفت چند نمونه نام ببرید . 9

 ( علل توجه به فلسفه و علوم طبیعی با ذکر دانشمندان مربوطه  را توضیح دهید 11

 ( چگونگی توجه به دو علم ریاضی و نجوم را ارزیابی کنید .11

 ( پزشکی و داروسازی در قرون نخست اسالمی را بررسی کنید . 12

 ( زمینه های توجه به دریانوردی و تجارت دریایی را توضیح دهید ؟13

 ( توجه به علوم مختلف ریاضی . نجوم و پزشکی دوره باستان و اسالمی مقایسه کنید . 14

 ( نقش فلسفه ایرانی در رونق فلسفه جهان اسالم را بررسی کنید . 15
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