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  اعظم فصیحی زاده/طراح   کتاب یازدهم 7سواالت درس 

  .جمالت صحیح و غلط را مشخص کنید-1

 الف)منصوردرابتداي خالفتش ادعا کردکه جانشینی پیامبرحق خاندان اوبوده است.

  ورد.آبه رنگ سیاه در لباس و پرچم سبزرا به مرو و بغداد از کزخالفت راب)مامون مر

  دردوران اسالمی به زمان عمر بن خطاب برمی گردد.تاسیس دیوان  ي ج)پیشینه

  دردوره خالفت متوکل ساخته شد. د)مناره مسجد جامع سامرا

  هاي صحیح را از سمت چپ انتخاب و در جاهاي مشخص شده در سمت راست بنویسید.گزینه-2

  مستنصر -1                الف)حکومت عباسیان درزمان او به تحکیم وتثبیت رسید.                              

  سفاح-2ب)به دستور این خلیفه خاندان برمکی ازصفحه روزگارمحوشدند.                                   

  هارون-3ج)خاندان سهل در زمان این خلیفه نقش تعیین کننده راداشت                                         

  امین -4            ي فاطمیان در زمان این خلیفه بود               ،اقتصادد)اوج قدرت سیاسی اجتماعی

  مامون -5                                                                                                                                   

  منصور-6                                                                                                                                   

  جاهاي خالی راباکلمات وعبارات مناسب پرکنید.-3

  .ندفراوان بودخاندان برمکی درزمان خالفت ..................عباسیان صاحب قدرت ونفوذ الف)

  درمدینه تشکیل داد. ان ایرانی عمربن خطاب دیوان..................رامزبه پیشنهادهرب)

  حکومت فاطمیان توسط .................ازمیان برداشته شد.ج)

  توسط خلیفه عباسی ..................تاسیس شد. شهر بغدادد)
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  انتخاب کنید. مناسب راهاي گزینه -4

  ؟از فارسی به عربی درزبان کدام خلیفه اموي صورت گرفت ،وزبان دیوانخط تغییر)1

  زیعزعمربن عبدالد)عبدالملک مروان              ج)     ب)هاشم بن عبدالمالک       معاویه      الف)

  ؟توسط منصورکشته شد،)کدام متفکرایرانی که مترجم کتاب هاي پهلوي به عربی بود2

  فضل ابن سهل د)حسن ابن سهل                 ج)یحیی برمکی                  ب)ابن مقفع           الف)

  ؟بودچه )علت بوجودآمدن علوم عقلی در میان مسلمانان 3

  توجه خلفاي عباسی نسبت به این علوم ب)    رابرعقایدغیراسالمی    براي دفاع ازباورهاي دینی دربالف)

  به دلیل شکل گیري نهضت ترجمهد)   صر                  م به دلیل شکل گیري حکومت فاطمیانج) 

  

  داشتند؟را پیامبران  کید برخویشاوندي باأچراعباسیان ت-5

  ؟شوددسته تقسیم می  چندبه  دوره هاي خالفت عباسیان به لحاظ قدرت ونفوذ-6

  علت درگیري وجنگ میان دوپسرهارون(امین،مامون)چه بود؟-7

  چیست؟ أمونوشمشیردرزمان مالح تدبیر طمنظورازاص-8

  خلع مامون از خالفت افتادند؟د چرابزرگان عرب درصد-9

  به قتل رساند؟را فضل بن سهل  خود ایرانیوزیر مون عباسی چراأم-10

  سید؟یعوامل ضعف وانحطاط عباسیان را بنو-11

  د؟نندا نظامی عباسیان می،اختیارات سیاسی و چه رویدادي راعامل تجزیه و کم شدن قدرت -12

  تمدن  اسالمی مسلمانان درچه قرونی بود؟ایی شکوف-13
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  ؟چه مکان هایی بودموزشی عباسیان دربغداد آمهمترین مراکز علمی و-14

  کرد؟ ومجبور به پذیرش والیتعهدي وردآاز مدینه به مرو  چرامامون امام رضا را-15

  اقداماتی انجام داد؟حاکم چه به دنبال تغییر شرایط سیاسی و  اعتراض بزرگان عربمامون بعد از  -16

  هاي جدید کردند؟ شیوه هايوري وابداع طمیان در چه هنرهایی اقدام به نوآفا-17

  منصور عباسی براي تحکم وتثبیت حکومت عباسیان چه اقداماتی انجام دادند؟-18

حکومت عباسیان رابه دوران شکوفایی ونیرومندي تبدیل  صدسال اول ،انجام چه اقداماتی خلفاي عباسی با-19

  ؟ندکرد

 درمورد برخورد با ایرانیان دیدگاه عباسیان و امویان را دراین مورد مقایسه کنید؟ -20

  توانستند در دستگاه خالفت عباسیان صاحب قدرت ونفوذ شوند چه کسانی بودند؟ هک یایرانیان-21

  ون رابنویسید.أماقدامات خاندان قضل در خالفت م-22

  ؟پیامد نفوذ وسلطه ي غالمان ترك بر حکومت عباسی چه بود نتیجه و-23

 عایت میه احترام وجایگاه خلفاي عباسی را ربا وجود تسلط بر عباسیان هموارل بویه وسلجوقی آچرا حاکمان -24

 ؟کردند

ن را به آتشکیالت اداري اداره ي ضمن حفظ مصر وشام  ،چرا اعراب مسلمان بعد از تسلط برسرزمین هاي ایران-25

  ؟حکام محلی سپرد

  در دوران نخست خلفاي عباسی تشکیالت اداري ساسانیان چه کمکی به عباسیان کرد؟-26

  نتیجه وپیامد خروج مسلمانان از شبه جزیره ي عربستان وفتح سرزمین هاي دیگر چه بود؟-27

  چه بود؟ 5و 4ن وري مسلمانان در قفکرزمینه ها ودالیل شکوفایی علمی و-28
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  علت توجه مسلمانان به علوم عقلی چه بود؟-29

  علت توجه مسلمانان به کالم چه بود؟-30

  دانستند؟ مورخان علت رونق نهضت علمی و فکري در زمان منصور و مامون را چه می-31

  مشهورترین مترجمانی که در بیت الحکمه فعالیت داشتند رانام ببرید.-32

  محلی براي انجام چه فعالیت هایی بود؟ ،مون ایجاد شدأتوسط م هبیت الحکمه اي ک-33

  رضا تا عصر غیبت براي انجام چه اموري متمرکز بود؟ مفعالیت امامان بعد از اما-34

  غاز شد چه بود؟آجریان وکالت که از زمان امام صادق -35

  دوازده امامی دارند؟هبی چه تفاوتی با شیعه ذبه نظر شما اسماعیلیان از نظر اعتقادي وم-36

  ن چه کسانی بودند؟یا.اسماعیل37

  نها را بنویسید.آچگونگی شکل گیري خالفت فاطمیان ومراکز تحت کنترل -38

  حکومت فاطمیان را بنویسید.ضعف سیاسی وبحران اقتصادي  عوامل-39

  چرا روابط فاطمیان با عباسیان روابطی خصومت امیز بود؟-40

  فاطمیان بر علیه عباسیان چه بود؟اقدامات خصومت امیز -41

  دادند؟ حکومت عباسیان چه اقداماتی برعلیه فاطمیان انجام می-42

  وضعیت اهل تسنن در قلمرو فاطمیان به چه صورتی بود؟-43

  که مذهب اسماعیلیه مذهبی عقل گراست؟ هچرا عنوان شد-44

  کردند؟ فاطمیان به چه علت اقدام به ایجاد مراکز علمی و اموزشی می-45
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  ثار معماري فاطمیان در قاهره مصر چیست؟آمشهورترین -46

  کاربرد خزانه مخصوص لباس در دربار فاطمیان چه بود؟-47

  

  کتاب یازدهم 7سواالت درس کلید 

  جمالت صحیح و غلط را مشخص کنید.-1

  غ    الف)منصوردرابتداي خالفتش ادعا کردکه جانشینی پیامبرحق خاندان اوبوده است.

  غ   ب)مامون مرکزخالفت را از بغداد به مرو و لباس و پرچم سبزرا به رنگ سیاه درآورد.

  ص      ج)پیشینه ي تاسیس دیوان دردوران اسالمی به زمان عمر بن خطاب برمی گردد.

  ص             د)مناره مسجد جامع سامرا دردوره خالفت متوکل ساخته شد.

چپ انتخاب و در جاهاي مشخص شده در سمت راست هاي صحیح را از جدول سمت گزینه-2

  بنویسید.

  مستنصر -1                                      6الف)حکومت عباسیان درزمان او به تحکیم وتثبیت رسید.       

  سفاح - 2                          3ب)به دستور این خلیفه خاندان برمکی ازصفحه روزگارمحوشدند.        

  هارون-3                                5ند.       داشتکننده اي خاندان سهل در زمان این خلیفه نقش تعیین ج)

  امین  -4                1         .د)اوج قدرت سیاسی اجتماعی،اقتصادي فاطمیان در زمان این خلیفه بود

  مامون -5                                                                                                                                   

  منصور -6                                                                                                                                   

  مناسب پرکنید.جاهاي خالی راباکلمات وعبارات -3
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  صاحب قدرت ونفوذ فراوان بودند.  ...........عباسیهارونالف)خاندان برمکی درزمان خالفت ......

  .............را درمدینه تشکیل داد.جند(سپاه)ب)به پیشنهادهرمزان ایرانی عمربن خطاب دیوان.....

  رداشته شد..............ازمیان بصالح الدین ایوبیج)حکومت فاطمیان توسط ....

  .............تاسیس شد.منصورد)شهر بغداد توسط خلیفه عباسی .....

  گزینه مناسب راانتخاب کنید.-4

  )تغییرخط وزبان دیوان، از فارسی به عربی درزبان کدام خلیفه اموي صورت گرفت؟1

  مربن عبدالعزیزد)ع              ج)عبدالملک مروانالف)معاویه        ب)هاشم بن عبدالمالک          

  )کدام متفکرایرانی که مترجم کتاب هاي پهلوي به عربی بود،توسط منصورکشته شد؟2

  ب) یحیی برمکی                 ج) حسن ابن سهل                د) فضل ابن سهل           الف)ابن مقفع

  )علت بوجودآمدن علوم عقلی در میان مسلمانان چه بود؟3

  ب) توجه خلفاي عباسی نسبت به این علوم        ازباورهاي دینی دربرابرعقایدغیراسالمیالف)براي دفاع 

  ج) به دلیل شکل گیري حکومت فاطمیان مصر                     د)به دلیل شکل گیري نهضت ترجمه

   چراعباسیان تأکید برخویشاوندي با پیامبران را داشتند؟-5

یت خالفت خویش برخویشاوندي وپیوندي که از طریق عباس بن عبدالمطلب حقانیت ومشروع راي توجیهعباسیان ب

  با پیامبر داشتند تاکید میکردند.

الف)دوره نیرومندي وشکوفایی  دوره هاي خالفت عباسیان به لحاظ قدرت ونفوذ به چند دسته تقسیم می شود؟-6

  ق) 656-232ب)دوره ضعف وتجزیه( ق)132-232(
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هارون دو پسرش امین ومامون را به ترتیب  به وپسرهارون(امین،مامون)چه بود؟علت درگیري وجنگ میان د-7

  .عنوان ولیعهد برگزید اما امین پس ازانکه به خالفت رسید برادرش را از ولیعهد کنار زد

مامون باتدبیر وشمشیر ایرانیانی همچون خاندان سهل  منظورازاصطالح تدبیر وشمشیردرزمان مأمون چیست؟-8

  .ین(ذوالیمین)برادرش را شکست دادوخلیفه شدطاهربن حس

به دلیل تسلط خاندان سهل بر امور خالفت  به حسادت و چرابزرگان عرب درصدد خلع مامون از خالفت افتادند؟-9 

  .درصدد خلع مامون از خالفت افتادنددشمنی پرداختند و 

به دلیل تسلط خاندان سهل بر امور خالفت   مأمون عباسی چرا وزیرایرانی خود فضل بن سهل را به قتل رساند؟-10

 به همین خاطرمأمون عباسی  .درصدد خلع مامون از خالفت افتادندبزرگان عرب به حسادت و دشمنی پرداختند و 

  .وزیرایرانی خود فضل بن سهل را به قتل رساند

مور از دست وزیران پایان گرفتن حکومت مأمون و خارج شدن اعوامل ضعف وانحطاط عباسیان را بنویسید؟-11

  ایرانی

قیام ها ي ضد چه رویدادي راعامل تجزیه و کم شدن قدرت و اختیارات سیاسی ،نظامی عباسیان می دانند؟-12

عباسی و جنبش هاي استقالل طلبی بخش هاي زیادي از قلمرو خالفت ازجمله ایران و شمال آفریقا و مصر را فرا 

ها موفق شدند قدرت را در برخی از مناطق به دست گرفته و سلسله  گرفت رهبران برخی ازاین قیام ها و جنبش

عامل تجزیه و کم شدن قدرت و اختیارات سیاسی ،نظامی  را رویداداین  حکومت هاي مستقلی به وجود آورند

  .عباسیان می دانند

  در قرون چهار و پنج هجريشکوفایی تمدن  اسالمی مسلمانان درچه قرونی بود؟-13

  بیت الحکمه و رصد خانه ي بغدادراکز علمی وآموزشی عباسیان دربغداد چه مکان هایی بود؟مهمترین م-14

مأمون در آغاز خالفتش با چرامامون امام رضا را از مدینه به مرو آورد ومجبور به پذیرش والیتعهدي کرد؟-15

بعضی قیام هاي علویان و مخالفت طرفداران مأمون روبه رو شد او به منظور کسب حمایت شیعیان،مهار قیام هاي 

  .امام رضا را از مدینه به مرو آورد ومجبور به پذیرش والیتعهدي کردعلویان و جلب اعتماد خراسانیان 
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او ابتدا پایتخت خود را ر شرایط سیاسی حاکم چه اقداماتی انجام داد؟تغییواعتراض بزرگان عرب مامون بعد از -16

سپس امام رضا را به بغداد منتقل کرد،در مسیر بغداد ابتدا در سرخس وزیر ایرانی خود فضل بن سهل را کشت 

  مسموم و شهید کرد.

سازي،بلورسازي شیشه فاطمیان در چه هنرهایی اقدام به نوآوري وابداع شیوه هاي هاي جدید کردند؟-17

  وسفالگري

ق  158- 136برادرش منصور (ح  منصور عباسی براي تحکم وتثبیت حکومت عباسیان چه اقداماتی انجام دادند؟-18

)به خالفت رسید .دومین خلیفه عباسی نقش زیادي در تحکیم وتثبیت حکومت عباسیان داشت . وي نخست 

اصب مهمی که داشتندخلع کرد ودبیرانان ابن مقفع (روزبه عموهایش راکه مدعی جانشینی سفاح بودند از همه من

ایرانی ) راکه متفکري شجاع  مترجم کتاب هایی اززبان پهلوي به عربی بود به قتل رساند.او سپس ابومسلم خراسانی 

اه را باوجود خدمات بزرگی که به عباسیان کرده بود ناجوانمردانه کشت زیرا نگران نفوذوقدرت فراوان فرمانده سی

جامگان بود .منصور همچنین قیام دوتن از علویان ونیزقیام هاي مهم پردامنه اي راکه دراعتراض به قتل ابومسلم در 

  ایران صورت گرفت بی رحمانه سرکوب کرد.

یکی دیگراز اقدامات مهمی که منصور در جهت تحکیم و تثبیت خالفت خاندان خود انجام داد بناي شهر بغداد به 

ت عباسیان بود.این شهر درمکانی نزدیک تیسفون پاییتخت ساسانیان و براساس سنت شهرسازي ایران عنوان پاییتخ

  باستان ساخته شد.صدهامعمار نجار اهنگر وکارگرکه اغلب ایرانی بودند در بناي بغداد مشارکت داشتند.

ایی ونیرومندي تبدیل خلفاي عباسی با انجام چه اقداماتی، صدسال اول حکومت عباسیان رابه دوران شکوف-19

توانستند تا حدي فوذ فوق العاده اي برخوردار بودند و حکومت عباسیان خلفا از قدرت وناز دراین دوره  کردند؟

نان همچنین بر امور آیادي یکچپارچگی قلمروخالف را حفظ وقیام ها وشورش هاي مختلف را سرکوب کنند ز

داشتند کارگزاران حکومتی را عزل ونصب می کردند ودستوربه سیاسی نظامی واداري ودینی نظارت وسیطره کامل 

  ند.جنگ وصلح می داد

امویان به شدت سیاست عرب درمورد برخورد با ایرانیان دیدگاه عباسیان و امویان را دراین مورد مقایسه کنید؟ -20

عباسیان سیاست اجتناب از گرایی داشتند و دیگاه آنان نسبت به غیر عرب تحقیر آمیز بود.اما از ویژگی هاي شاخص 
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عرب گرایی بود که امویان دنبال می کردندبه همین دلیل در این دوره ایرانیان در کنار اعراب از جایگاه ممتازي در 

بر عهده گرفتند.آنان عالوه بر تصدي منصب حکومت عباسیان برخوردار شدند و نقش مهمی در اداره ي خالفت 

 ر مواردي به فرماندهی سپاه و حکومت بر برخی والیات منصوب می شدند.مهم وزارت و سایر مناصب دیوانی د

عالوه بر  ایرانیانی که توانستند در دستگاه خالفت عباسیان صاحب قدرت ونفوذ شوند چه کسانی بودند؟-21

دان ابومسلم ایرانیان دیگري نیز دردستگاه خالفت عباسیان صاحب نفوزوقدرت فراوان شدند که بارزترین انها خان

  هاي برمکی وسهل بودند

 مند خود مرکز خالفت را ازوزیر قدرت ثیرأت تحتخلیفه  اقدامات خاندان قضل در خالفت مأمون رابنویسید.-22

  آورد.ان بود به رنگ سبز در یسابغداد به مرو منتقل ولباس وپرچم سیاه را که نشان عب

پس از آنکه فرماندهان سپاه با عنوان امیر عباسی چه بود؟نتیجه و پیامد نفوذ وسلطه ي غالمان ترك بر حکومت -23

االمرا قدرت را به دست گرفتند بر امور خالفت تسلط یافتند دوران هرج و مرج شروع شد آنان خودسرانه خلیفه اي 

کور  .حتی برخی از خلفا به دست این امیراالمرا کشته یارا خلع و فرد دیگري از بنی عباس را به جاي او می نشاندند

  می شدند.

چرا حاکمان آل بویه وسلجوقی با وجود تسلط بر عباسیان همواره احترام وجایگاه خلفاي عباسی را رعایت می -24

براي توجیه مشروعیت حکومت خود و مقبولیت نزد توده هاي مردم مسلمان نیازمند لوا و فرمان خلیفه بودند کردند؟

 هستند.و چنین وانمود می کردند که مطیع اوامر او 

چرا اعراب مسلمان بعد از تسلط برسرزمین هاي ایران، شام ومصر ضمن حفظ تشکیالت اداري اداره ي آن را به -25

اعراب مسلمان به دلیل اینکه سر رشته اي در تشکیالت اداري و کشور داري نداشتند پس از حکام محلی سپرد؟

داري سرزمین هاي فتح شده را حفظ کردند و ادارهی آن اینکه ایران شام ومصر را فتح کردند تشکیالت و نهادهاي ا

  را به حکام محلی سپردند.

در دوره ي نخست در دوران نخست خلفاي عباسی تشکیالت اداري ساسانیان چه کمکی به عباسیان کرد؟-26

زمان  تشکیالت اداري منظم منسجمی با اقتباس از نظام دیوانی عهد ساسانیان شکل گرفت. در آنخالفت عباسیان 

  منصب وزارت با الگو گرفتن از دوره ساسانی به وجود آمد و وزیر در رأس تشکیالت دیوانی قرار گرفت.
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خروج مسلمانان از  نتیجه وپیامد خروج مسلمانان از شبه جزیره ي عربستان وفتح سرزمین هاي دیگر چه بود؟-27

غیره که از پیشینه ي تمدنی کهن و مراکز علمی  شبه جزیره ي عربستان و فتح سرزمین هایی مانند ایران،شام ومصرو

و آموزشی گوناگونی برخوردار بودند. زمینه ارتباط فکري و فرهنگی میان مسلمانان با دیگر فرهنگ ها را فراهم 

کرد.در نتیجه ي این ارتباط مسلمانان با دستاوردهاي تمدنی مردمان سرزمینهاي فتح شده آشنا شدند و انگیزه و 

  اوانی پیدا کردند که آثار علمی و فرهنگی آنها را به زبان عربی ترجمه کنند.عالقه ي فر

  چه بود؟ 5و 4زمینه ها ودالیل شکوفایی علمی وفکري مسلمانان در قرون -28

الف)آموزه هاي قرآن و احادیث پیامبر انگیزه ي فراوانی در مسلمانان براي جست و جوي دانش و علم آموزي 

  ایجاد کرد.

لمانان از شبه جزیره ي عربستان و فتح سرزمین هایی مانند ایران،شام ومصرو غیره که از پیشینه ي ب)خروج مس

تمدنی کهن و مراکز علمی و آموزشی گوناگونی برخوردار بودند. زمینه ارتباط فکري و فرهنگی میان مسلمانان با 

وردهاي تمدنی مردمان سرزمینهاي فتح شده دیگر فرهنگ ها را فراهم کرد.در نتیجه ي این ارتباط مسلمانان با دستا

  آشنا شدند و انگیزه و عالقه ي فراوانی پیدا کردند که آثار علمی و فرهنگی آنها را به زبان عربی ترجمه کنند.

پ)حضور پیروان ادیان دیگر از جمله یهودیان و مسیحیان و زرتشتیان در کنار مسلمانان موجب شد که پیروان اسالم 

  و به خصوص علم کالم توجه نشان دادند.باورهاي دینی خود در برابر عقاید غیر اسالمی به علوم عقلی  براي دفاع از

ت)بروز اختالفات دینی در میان مسلمانان و شکل گیري فرقه ها و مذاهب گوناگون اسالمی نیز به گسترش علم 

  کالم توجه نشان دادند.

مقام هاي حکومتی از عالمان و فعالیت هاي آنان نیز سهم  حمایت مادي ومعنوي برخی خلفا ،وزیران و دیگرث)

  زیادي در رواج و رونق علم و دانش در میان مسلمانان بود.

حضور پیروان ادیان دیگر از جمله یهودیان و مسیحیان و زرتشتیان علت توجه مسلمانان به علوم عقلی چه بود؟-29

اع از باورهاي دینی خود در برابر عقاید غیر اسالمی به علوم در کنار مسلمانان موجب شد که پیروان اسالم براي دف

  عقلی و به خصوص علم کالم توجه نشان دادند
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بروز اختالفات دینی در میان مسلمانان و شکل گیري فرقه ها و مذاهب  علت توجه مسلمانان به کالم چه بود؟-30

  گوناگون اسالمی نیز به گسترش علم کالم توجه نشان دادند.

مورخان نقش خاندان مورخان علت رونق نهضت علمی و فکري در زمان منصور و مامون را چه می دانستند؟-31

  مؤثر می دانند. نهضت علمی و فکري زمان منصور و مامونبرمک وسهل را در رونق 

بنو موسی حنین بن اسحاق،اسحاق بن حنین،مشهورترین مترجمانی که در بیت الحکمه فعالیت داشتند رانام ببرید.-32

  و خاندان بختیشوع

صرفا محلی  بیت الحکمه بیت الحکمه اي که توسط مأمون ایجاد شد، محلی براي انجام چه فعالیت هایی بود؟-33

براي ترجمه و تألیف کتاب نبود بلکه کانونی براي گفت و گوي علمی و تبادل افکار نیز بود و دانشمندان عقاید 

  ظره می کردند.متفاوت در این مکان مباحثه و منا

بر تربیت شاگردان و یاران فعالیت امامان بعد از امام رضا تا عصر غیبت براي انجام چه اموري متمرکز بود؟-34

برجسته، مقابله با تحریف مبانی دینی و سنت نبوي،حفظ جامعه ي شیعی و مبارزه با جریان هاي فکري و فرهنگی 

  انحرافی در شیعه بود.

کسانی که در مکتب اهل بیت آموزش دیده بودند و زمان امام صادق آغاز شد چه بود؟جریان وکالت که از -35

عنوان وکالي ائمه را داشتند با اجازه ي امامان به عنوان مرجع امور دینی مردم در شهرهاي مختلف ایفاي نقش می 

  کردند.

اسماعیلیان نیز شاخه اي از امامی دارند؟به نظر شما اسماعیلیان از نظر اعتقادي ومذهبی چه تفاوتی با شیعه دوازده -36

مذهب شیعه به شمار می رود اما آنها آخرین امام را اسماعیل فرزند امام صادق می دانند و معتقدند امامت با او خاتمه 

  پیدا کرده است .اما شیعیان اعتقاد به دوازده امام دارند که امام دوازدهم آنها هم، اکنون در غیبت به سر می برد.

شیعه هستند که اسماعیل پسر امام جعفر صادق را که اسماعیلیه شاخه اي از مذهب .اسماعیلیان چه کسانی بودند؟37

  قبل از آن حضرت وفات یافته بود به عنوان امام هفتم می شناسند.
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در شرایطی که که خالفت عباسی چگونگی شکل گیري خالفت فاطمیان ومراکز تحت کنترل آنها را بنویسید.-38

سراشیبی ضعف و انحطاط بود یکی از نوادگان اسماعیل پسر امام جعفر صادق به نام عبیداله بن مهدي در شمال  در

آفریقا (تونس و مراکش)بنیاد نهاد که به خالفت فاطمیان معروف شد و بعد از مدتی با تصرف مصر،قاهره را پایتخت 

  را گرفتند.خود قرار دادند تا با بغداد رقابت کنند و بعد از آن شام 

حمالت پیاپی سلجوقیان به قلمرو خالفت عوامل ضعف سیاسی وبحران اقتصادي حکومت فاطمیان را بنویسید.-39

  فاطمیان و شروع جنگ هاي صلیبی 

فاطمیان خالفت را حق خود می دانستند و  چونمیز بود؟آچرا روابط فاطمیان با عباسیان روابطی خصومت -40

  نمی شناختند. حکومت عباسیان را به رسمیت

فاطمیان خالفت را حق خود می دانستند و حکومت میز فاطمیان بر علیه عباسیان چه بود؟آاقدامات خصومت -41

عباسیان را به رسمیت نمی شناختند.عالوه بر آن خلفاي فاطمی با تسلط بر مناطق شام و حجاز حکومت عباسیان را به 

به سرزمین هاي دور و چنین با فرستادن عده ي زیادي از داعیان شدت مورد تهدید قرار داده بودند.فاطمیان هم 

نزدیک از جمله عراق،ایران و یمن و گسترش دعوت اسماعیلی خشم و وحشت خلفاي عباسی را به دنبال داشت و 

  ند.برخی از مبلغان اسماعیلی عالوه بر فعالیت هاي تبلیغی علیه دشمنان خود اقدام به عملیات سیاسی و نظامی می کرد

عباسیان می کوشیدند با استفاده از توان حکومت عباسیان چه اقداماتی برعلیه فاطمیان انجام می دادند؟-42

سیاسی،نظامی حکومت سلجوقیان و دیگر متحدان خود با خالفت فاطمی مقابله کنند.خالفت عباسی هم چنین اقدام 

مختلفی متوسل شد که نشان دهد نسب خلفاي فاطمی جعلی به تبلیغات گسترده اي علیه فاطمیان کرد و به ترفندهاي 

  است و آنان از نسل علی و فاطمه نیستند.

گرچه عده اي از خلفاي فاطمی محدودیت هایی را وضعیت اهل تسنن در قلمرو فاطمیان به چه صورتی بود؟-43

ان اهل تسنن آزادانه به زندگی و براي دیگر ادیان از جمله اهل تسنن ایجاد کردند اما در بیشتر دوران حکومت فاطمی

  فعالیت دینی و اجتماعی خود مشغول بودند.

چون براي ترویج اصول عقاید خود عالقه ي فراوان چرا عنوان شده که مذهب اسماعیلیه مذهبی عقل گراست؟-44

  و توجه خاصی به علوم مختلف و به خصوص فلسفه و کالم داشتند.
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هدف اساسی فاطمیان از ایجاد مراکز اد مراکز علمی و اموزشی می کردند؟فاطمیان به چه علت اقدام به ایج-45

و دیگر معارف بود. اغلب  دانش علمی و آموزشی بزرگ تربیت عالمان وداعیان مسلط به تعالیم مذهب اسماعیلی 

م ،فقه و آموختگان این مرکز دانشمندان و عالمان برجسته اي بودند که کتاب ها و رساله هاي زیادي در فلسفه کال

دیگر علوم تألیف کردند و دعوت اسماعیلی را در درون قلمرو فاطمیان و خارج از آن تا هندوستان و ماوراءالنهر 

  گسترش دادند.

  مساجد جامع ازهر،جامع حاکم و جامع اقمرمشهورترین آثار معماري فاطمیان در قاهره مصر چیست؟-46

در دربار فاطمیان خزانه هاي مخصوص لباس وجود ن چه بود؟کاربرد خزانه مخصوص لباس در دربار فاطمیا-47

داشت و داراي انباري از لباس هاي متنوع بود که در مناسبت هاي گوناگون و متناسب با فصول مختلف میان 

 کارکنان دربار توزیع می شد.
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