


شفیعی بهرام کننده: 1–تهیه

خدا نام به

تهیهیازدهم(2)جهانوایرانتاریخ11الی1درسسؤاالتنمونه   شفیعیبهرامتوسطشدهانسانی

اول درس

اسالمیدورانایرانواسالمتاریخدرپژوهشمنابع
مختلفگونه-1 ببرید؟عصرپایانتااسالمیدورهایرانتاریخمنابعهای نام را صفوی

نوشتاریغیرمنابع-الف

نوشتاریمنابعومراجع-ب

تاریخغیرمنابع-2 کنید.عصرپایانتااسالمیدورهایراننوشتاری ذکر را صفوی

شفاهیآثار:پانسانیهایساختهدست:بتاریخیبناهایوهامُحَوَّطه:الف

تاریخمنابعومراجع-3 کنید.عصرپایانتااسالمیدورهایراننوشتاری ذکر را صفوی

تاریخ:تاریخیهایکتاب(الف منظومهایتاریخ-نگاریتک-ایسلسلهنگاریتاریخ-محلیهایتاریخ-عمومیهایشامل

ادبیمتونوادبیاتد(جغرافیاییهاینوشته(جهاسفرنامه(ب

میبناهایوهامُحَوَّطه-4 آثاری چه به دهید؟تاریخی توضیح مثال ذکر با گویند

چگیونگیازتیادهیدمییراامکاناینمورخانبهکهاستشواهدیترینمهمجملهازگذشتهجوامعوهاانسانازماندهبرجایآثار

.یابندآگاهیگذشتگاننظامیوسیاسیاجتماعی،اقتصادی،فرهنگی،اوضاع

بیهوگوهرشیادمسیددجهان،نقشمیداننظیرتاریخیبناهایوچالدراندشتیاواحُدکوهحَرا،غارمثلتاریخیهایمکان:مانند

مساجدانبارها،آبها،جادهوهاپلها،مقبرهها،زیارتگاهها،برجوهاقلعهکاروانسراها،ها،کاخنظیر،معماریوساختمانیآثارکلیطور

قدیمی.شهرهایوروستاهاها،اسکلهوبنادرها،خانقاهومعابدکلیساها،و

بزنید.هایساختهدست-5 مثال هستند؟ منابعی نوع چه انسانی

.شوندمیمحسوبموَثَّقبسیارمنابعازخودنوبهبهمورخانبراینیزآثارازدستهاین

نقاشیی،تابلوهیایهیا،مدسمهمثلهنریاشیاینقل،وحملوسایلظروف،کشاورزی،ابزارهایجوهرات،انواعپوشاک،انواع:نظیر

گذشته.ازبازماندهانسانیِهایساختهدستتماممدموعدروخانگیوسایلافزارها،جنگموسیقی،سازهای

دهید؟آثار-6 توضیح مثال ذکر با را شفاهی

ازاعیمعامیانیه،ادبییاتمختلیفهیایگونیهشفاهی،خاطراتتاریخی،مختلفهایدورهقومیاساطیروهاافسانهروشمندمطالعه

دوبیتیی،نظیرشعر،انواعها،لطیفهها،متلمختلفهایگونهطنزآلود،وتخیلیتمثیلی،رمزی،اخالقی،قهرمانی،تاریخی،هایداستان

الالییوترانهتصنیف،

ویژگیمهم-7 تاریخترین دهید؟هایهای شرح را عمومی

عصیراواخیرتیاوآغیازقمریهدریچهارمقرنازکهاستایراندرنگاریتاریخهایشاخهازیکیعمومینگاریتاریخ

.یافتتداومقاجاریه

رواییتبیهپییامبران،وآدمحضرتزندگیتوضیحوشرحباوکردندمیآغازعالمآفرینشازراجهانتاریخآثارازدستهاینمولفان

واسیالمتیاریخروییدادهایسیس وخیتمساسیانیاندورهبیهوکردندمیآغازکیومرثازوپرداختندمیایراناساطیریتاریخ

.کردندمیضبطوثبتخودحیاتزمانتاراایرانیهایسلسله

تاریخمهم-8 کنید؟هایترین ذکر را آن نویسندگان با همراه عمومی

.کرداشارهطبریجریرمحمدبنتألیفطبریتاریخبهتوانمیعمومیهایتاریخمشهورترینوترینمهماز-1

بیر(ق352تیألیفوترجمه)«بلعمیتاریخ»ایشان،دوستفرهنگوزرایازیکیبلعمی،ابوعلینظرزیرسامانیانعهددربعدها-2

شود.میشمردهفارسیعمومیهایتاریخترینکهنازمحققاننظربهبناکهشدتدوینفارسیزبانبهطبریتاریخپایه

رسییدپایانبهآننگارشایلخانانعهددرق717سالحوالیدرکههمدانیاهللفضلرشیدالدینخواجهتألیف«التواریخجامع»-3

.کرداشاره

.(ق374یا873373)میرخواندبهمعروفشاهخاوندمحمدبنتألیف«والخلفاءوالملوکاالنبیاءسیرهفیالصفاروضة»تاریخ-4

است.کردهتألیفراصفویهدورهدر«آراجهانتاریخ»کتابق372سالدرغفاریاحمدقاضی-5
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چیست؟ هایتاریخ-3 محلی

واقتصادیفرهنگی،اجتماعی،سیاسی،اطالعاتمهم،هایگندینهازیکیونگاریتاریخهایگونهترینمهمازیکیمحلیهایتاریخ

.استایرانمناطقوشهرهاجغرافیایینیزونظامی

.بنویسیدرامحلیهایتاریخنوشتنازهدف-17

هیای شخصییت ومفاخرکردنماندگارنیزومورخموردنظرمنطقهمهمرویدادهایضبطوثبتوهایمنطقومحلیافتخاراتکسب

.استتاریخیآثارازگروهاینمورخاناصلیهایانگیزهازمحلی

زمینهترینمعروف-11 در که کنید.هایتاریخیآثاری ذکر را آمده در تحریر رشته به محلی

بیه آملیاولیاءاهللتألیف«رویانتاریخ»ق،725سالتاقدیمایامازسیستانتاریخموضوعدرناشناخته،مؤلفیاز«سیستانتاریخ»

فارس.جغرافیایوتاریخدربلخیابن«فارسنامه»کتابوق764تاایامترینقدیمیازرویانتاریخدربارهفارسیزبان

تاریخسلسلهنگاریتاریخ-12 نوع چه به گویند؟ای می نگاری

افیراد معمیوال خیود دورانروییدادهای ضبطوثبتمنظوربهکوچکوبزرگهایحکومت.استنگاریتاریخهایگونهازدیگریکی

محلیی، هیای سلسیله میاندرنویسیتاریخنوعاینگسترشبابعدها.کردندمیرویدادهااینتدوینبهتشویقرادانشمندیوادیب

.یافتپیوستگیمحلینویسیتاریخبانویسیتاریخنوعاین

زمینهترینمعروف-13 در که کنید.سلسلههایتاریخیآثاری ذکر را شده نوشته ای

الدیلمیه»کتاب الدوله اخبار فی صابی)«التاجی بویه31338ابواسحاق آل تاریخ در کتاب-ق( بیهقی»دو بیهقی«تاریخ ابولفضل اثر

غزنویان«الیمینی»و تاریخ در دو هر عُتبی، عباسی»بکتا-از آرای صفویان«عالم تاریخ در ترکمان بیک اسکندر تألیف

چیست؟تک-14 نگاری

بیه رااوزنیدگی تاریخسلطاناشارهبهعموماًمؤلفاننگاریتاریخنوعایندر.شدمرسومبعدبهتیموریدورهازنگاریتاریخنوعاین

.دادندمیقرارضبطوثبتوتوصیفموردویژهومتمرکزصورت

کنید.نگاریتکمشهورترین-15 ذکر را  ها

اسماعیل.شاهدربارههرویامینیاز«شاهیفتوحات»وتیموردربارهعربشاهابنتألیف«تیمورنوائبفیالمقدورعدائب»

تاریخهایتاریخ-16 نوع چه است؟منظوم نگاری

صیورت بیه منظممتونصورتبهوکشیدهنظمبهراتاریخیرویدادهایمورخان.شدرایجمغوالندورهازنگاریتاریخازسبکاین

.کردندمیتألیفوتحریرشعر

ببرید.منظومتاریخازیهاینمونه-17 نام را

شیاه صیفوی سلسیله مؤسی  فتوحیات دربیاره گنابادیحسینیقاسمی«نامهاسماعیلشاه»ومستوفیحمداهلل«ظفرنامه»کتاب

فردوسیابوالقاسمحکیمشاهنامهآوازهبلندوگرانسنگاثرتاریخی،وحماسیهایمنظومهترینبرجستهاز.اسماعیل

سفرنامه-18 میدر چشم به اطالعاتی نمونههاچه سفرنامهخورد؟ از کنید.هایی ذکر را ها

ازبسییاری .شیوند میی دییده کمتیر منیابع دیگیر درکهکنندمیارائهایرانمردماجتماعیزندگانیازمفیدیاطالعاتهاسفرنامه

دییده کیه راهاییسرزمینتاریخیجغرافیایووفرهنگیاجتماعیتاریخازارزشبابسیاراطالعاتواخبارازایگندینهگردانجهان

. انددادهارائهسفرنامهصورتبهایرانجملهازاند

صفویه.عصردردالوالهپیترووشاردنوهشتمقرندربطوطهابنقمری،هدریپندمقرندرناصرخسرو:مانندافرادیهایسفرنامه

.دهندمیارائهگذشتهازاطالعاتینوعچهجغرافیاییمتون-13

وضیعیت اقتصیادی، وضیعیت هیوا، وآبمعیشت،نوعفرهنگ،رسوم،وآدابدربارهاهمیتیبابسیاراطالعاتجغرافیاییهاینوشته

مرزهیای وسرحداتوحدودوزبانونژاداعتقادات،وادیانها،پایتختدریاها،ورودهابندرها،ها،برجها،قلعهکاالها،ها،راهونظامی،

.دهندمیارائهمحلیهایحکومتوهاسرزمین

میمهم-27 ارائه تاریخی اطالعات که جغرافیایی متون بنویسید.ترین را دهند

قیرن حوقیل ابن«االرضصوره»خردادبه،ابنجملهازمختلفنویسندگانتألیف«الممالکوالمسالک»مشترکعنوانباهاییکتاب

مقدسیی اثیر «االقیالیم معرفیه فیی التقاسییم احسین »ناشیناس، اینویسینده از«المغیرب الیالمشرقمنالعالمحدود»چهارم،

(.ق626)حَمَوییاقوتاثر«البُلدانعدَمُُ»بزرگجغرافیاییالمعارفدایرهترمهموترمعروفهمهازو،(ق387-336)بشاری
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متون-21 شوند؟میمحسوبتاریخیمنابعازمهمیگونهادبی،نثرونظمچرا

هاینوشتهوشاعرانشعردرطبیعیصورتبهعصریهردررایجفلسفیدینی،عقایداقتصادی،اجتماعی،سیاسی،رویدادهایزیرا

هیای دییدگاه بیانگرغیرمستقیمصورتبهیاودقیقاًشعرااشعارازبرخیهمچنین.یابندمیانعکاسعصرآننویسندگانمنثورادبی

شیاعر از«خراسیان اهیل نامیه »قصیدهمانندهماشعاربرخیوانوارقاسمشاهوقبادیانیناصرخسرونظیربودآنهامسلکیوفکری

.دهدمیقرارانتقادموردرازمانهاجتماعیوسیاسیاوضاعمستقیماانوریمعروف،

کنید.هنمون-22 ذکر را نوشتاری منابع از دیگری های

وفرهنگیی واقتصیادی اسنادسیاسی،معاهداتها،فرماننظیرهاسلسلهحکومتیهایدیوانازماندهبرجایاسناد-انسابوطبقات

هاسکهرویهاینوشته-علمیتألیفاتسایروفقهیوکالمیوفلسفیمتونشماری،گاهوتقویمیمتون-(هانامه)منشآت

طبقاتنمونه-23 از بنویسید.وهایی را انساب

فیی ناالبنیاء عیو»کتابوبغدادیخطیباز«بغدادتاریخ»بالذُری،اثر«االشرافانساب»واقدی،کاتبسعدابناز«الکبریالطبقات»

(.ق677668)اصَُُیبعهابیابناثر«االطباءطبقات

استدرنگاریتاریخهایشاخهازیکیعمومینگاریتاریخ-24 تداوماواخرتاوآغاز.......قرن.....ازکهایران .یافت.........

قاجارعصر-قمریهدریسوم

تاریخوترینمهماز-25 .کردق(اشاره317-224).................تألیف.........بهتوانمیعمومیهایمشهورترین

طبریجریرمحمدبن-طبریتاریخ

کهالتواریخجامعکتاب-26 .......... رسید.پایانبهآننگارشعهددرق717سالحدوددرتألیف

ایلخانان-همدانیاللّهفضلرشیدالدینخواجه

تاریخکدام-27 بهیکجزو محلی رنمیهای آید؟شما

تاریخ تاریخالف( ب( بلخی(جرویانسیستان ابن التواریخجامعد(فارسنامه

میسلسلهایتاریخآثارترینبرجستهاز-28 )الدیلمیهالدولةاخبارفیالتاجیکتاببهتوانهای ............. ق(در372-313از

.کرداشارهبویهآلتاریخ

صابیابواسحاق

هاتکمشهورتریناز-23 تواننگاری عدائبمی دربارهتیمور(آورشگفتتیمور)زندگینوائبفیالمقدوربه ........... وتیمورتألیف

.کرداشارهصفویاسماعیلشاهدربارهازشاهیفتوحاتکتاب

هرویامینی-عربشاهابن

ازوحماسیهایمنظومهسرودن-37 دورهتاریخی رواجچه ایران در بسیاریوای یافت؟رونق

دوره تیموریانالف( دوره ب( صفویهجمغوالن دوره قاجارد( دوره )

می31 هدری هشتم قرن به مربوط سفرنامه کدام باشد؟(

ب ناصرخسرو سفرنامه ابن(الف( شاردنجبطوطهسفرنامه سفرنامه سفرنامهد( دالوالهپیترو(

کتاب-32 دهید.نویسندگان مطابقت یکدیگر با را زیر های

الف بگروه گروه

الممالکوالمسالک-1

االرضصورة-2

المغربیالالمشرقمنالعالم-3

االقالیممعرفةفیالتَّقاسیم-4

ناشناساینویسندهالف(

مقدسیب(

حَمَوییاقوت(ج

حوقلابن(د

خردادبهابنث(

سیاست-33 وزیرکتاب ............................. اثر میمقتدرنامه سلدوقی باشد.عصر

توسیالملکنظامخواجه
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دومدرس

مدارکوشواهداعتبارسندشوبررسیتاریخ؛درپژوهشروش

چیست؟خبریکعتباراسندشمعیارهای-1 تاریخی

سیندی اعتبارراآنشوندمیروروبهشودمینقلکتابیازکهتاریخیروایتوخبریکباوقتیامروزوگذشتهدرمورخانازبرخی

.پردازندمیآننقدبهاصطالحبهوکنندمی

گیرد؟میصورتگونهچندبهشودمیمحسوبخبراصالتبررسیوسندیاعتبارهمانحقیقتدرکهتاریخیخبریکنقد-2

کنندهروایتنقدواعتبارسندش-الف

تاریخیمنابعوخبراصلنقدواعتبارسندش-ب

میروایتاعتبار-3 قرار سندش مورد چگونه خبر گیرد؟کننده

فکیری گرایشاتزندگی،وتولدمحلخبر،کنندهروایتهویتیهایویژگینظیر،موضوعاتیتاریخنقادانوپژوهشگرانروش،ایندر

راویهیای انگیزهوعالئقکهکنندمیسعیپژوهشگرانهمچنین.دهندمیقراربررسیموردرااوعلمیجایگاهوسیاسیمذهبیو

رواییت نقید درمورخیان کیه مسائلیازیکی.نمایندکشفوفهمرااومقصودواندیشهودهندقراربررسیموردخبریکبیاندررا

است.خبراصلباخبرکنندهنقلمکانیوزمانیفاصلهدهندمیقرارتوجهموردخبرکننده

میمنابعوخبراعتباراصل-4 قرار سندش مورد چگونه گیرند؟تاریخی

فکیری گرایشاتزندگی،وتولدمحلخبر،کنندهروایتهویتیهایویژگینظیر،موضوعاتیتاریخنقادانوپژوهشگرانروش،ایندر

راویهیای انگیزهوعالئقکهکنندمیسعیپژوهشگرانهمچنین.دهندمیقراربررسیموردرااوعلمیجایگاهوسیاسیمذهبیو

رواییت نقید درمورخیان کیه مسائلیازیکی.نمایندکشفوفهمرااومقصودواندیشهودهندقراربررسیموردخبریکبیاندررا

.استخبراصلباخبرکنندهنقلمکانیوزمانیفاصلهدهندمیقرارتوجهموردخبرکننده

چیست؟تاریخیگزارشیاخبریکنادرستییادرستیسندشمعیارهایمؤثرترینوترینمهمازیکی-5

مغیایرت مورخیان ازبسیاریواسفندیارابنبیهقی،مسکویه،ابنمقدسی،یعقوبی،.استعقلباآنمغایرتعدمیاومغایرتبررسی

.دانندمیآننادرستیوبطالنبردلیلعقل،باراتاریخیمنبعوروایتیک

گیرد؟ومنابعسایرباشدهذکرروایاتواخبارتطبیقومقایسه-6 می صورت چگونه شواهد

اخبیار اعتبارسیندی درمطلیوب هیای روشازیکیموازیاخبارومنابعسایربامنابعدرشدهذکرروایاتواخبارمطابقتومقایسه

دیگیر هیای روایتیاوپیامبرازشدهنقلاحادیثوقرآنباراآنهاابتداخبریکاصالتتعیینبرایمسلمانمورخانازبرخی.است

صیراحت بیه آنهیا میورد درقرآندرکهاقوامیمورددرویژهبه.کردندنمیتأییدراآناصالتمغایرت،صورتدرودادندمیتطبیق

.اسالمتاریخحوادثازبرخییاوبودشدهاشاره

روش-7 چیست؟واخباراعتبارتعیینجهتدرسودمندمهترین اسناد

نظییر میوازی منیابع برخیی یاوتاریخیکتبسایردرمندرجاطالعاتنظیرمنابعسایرباتاریخیمنبعوخبریکمطابقتومقایسه

آن.امثالوهانامهسیاستها،نامهفتوتاخالقی،متوناشعار،هایدیوانها،سفرنامهها،نامهنسب

می-8 مستقیم مشاهده به دست مورخان بعضی زنند؟چرا

مشاهداتزیرا.دهندمیقرارنظرمدراخبرراویبودنشاهدوبودناولدستمعیاردوخبر،یکسندشهنگامبهمورخانازبرخی

میروج »و«االشیراف والتنبییه »هایکتابمؤلفمسعودینظراز.دیگرانروایتذکرتااستمتفاوتبسیارکنندهروایتفردعینی

وبیودن ناظربودن،اولدستخبرسندشمعیارهایازیکیامروزهلذا.استمورخانوظایفازآثارووقایعمشاهدهوسفر،«الذهب

.استکردهروایتراخبرکهاستمورخیبودنشاهد

مندرجاتآثارمستندات-3 تأیید در تأثیری چه دارد؟کتباخباروتاریخی تاریخی

ردمواقعیدریاوتأییدراتاریخیکتباخبارومندرجاتازبسیاریشناسیباستاندانشهایپیشرفتومطالعاتاخیرهایسالدر

بسییار اطالعیات توانمیآنطریقازکهاستمعیارهاییازیکینیزهاسکهرویمندرجاتبهتوجه.استکشیدهچالشبهوکرده

میتن ونقیوش ازبرآمدهاطالعاتمطابقت.آورددستبهاجتماعیواقتصادیهنری،فرهنگی،سیاسی،مذهبی،تاریخدربارهمفیدی
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هسیتند، خودزمانهوعصرفرهنگیواجتماعیسیاسی،شرایطازانعکاسیکهنقاشی،تابلوهاینظیرهنریآثارها،سکهرویوپشت

درشیده نصیب هیای کتیبیه تاریخی،بناهای.آیندمیشماربههاکتابدرمندرجتاریخیروایاتسندشبرایمؤثریومفیدروش

.داردقرارزمرهایندرنیزهاپلوبازارهاها،قلعهمساجد،

نیست؟-17 برخوردار الزم اعتبار و ااصلت از تاریخی اخبار ذکر در زمان به توجه عدم چرا

تاریخیواقعهیاخبریکاگرطرفیاز.نیستتاریخیرویدادیکزمان،بدونرویدادیهیچ.استتاریخارکانترینمهمازیکیزمان

واصیالت ازخبرباشد،نداشتهوجودخبردرشدهذکرزمانوحادثهبیندقیقیمطابقتزمانی،لحاظبهکهباشدشدهذکرمنابعیدر

.نیستبرخوردارالزماعتبار

راپیشیین مورخیان کتیب درمندرجاخباروروایاتوپرداختهگوناگونتقویمیکتبوسالشمارهامطالعهبهمورخانازیککدام-11

دادهبررسیونقدمورد اند؟قرار

بیه گاهشیماری وتقیویمی هیای دادهبیا رواییات تطبیقازاستفادهباکهبودندمورخانیجملهازگردیزیومسعودیاصفهانی،حمزه

.اندبردهپیخود،ازپیشمورخانخطاهایواشتباهات

می-12 اعتماد بی و نادرست خبری چه طبری و دانند؟یعقوبی

آنبیه تیوان نمیی واسیت نادرستندارد،وجودنظریاتفاقآنسربرکهخبریبودندمعتقدطبریویعقوبینظیرمورخانازبرخی

.کرداعتماد

خبرها-13 استوارترین جزو را خبری چه دانند؟مقدسی می

کند.مقدسی می ذکر سندها و اخبار استوارترین جزء را دارند اجماع آن درباره راویان و مورخان اکثر که را خبری

ویژگی-14 میچه باعث باشند؟هایی داشته درستی تاریخی استنباط و درک مورخان که شود

از ای درجه به علمی مختلف های حوزه بر تسلط و دانشعمیق بر تکیه با مورخان    گاهی

   

فهیم بیه تواننید می که یابند می دست کمال

در بتوانید وی شیود میی سبب مورخ اطالعات عمق دانشو میزان شوند. نایل آنها محتوای درک و تاریخی قدیمی متون اخبار درست

بکشد. بطالن خط نادرست منابع و اخبار سایر بر و دهد تشخیص را صحیح اخبار متعدد اخبار میان

علوم-15 دارد؟دستاوردهای تاریخی مدارک و شواهد از برخی اصالت تعیین در تأثیری چه جدید

دانش کارگیری به با آثیار امروزه سالیابی در نوین ابزارهای از استفاده و تاریخی مدارک و شواهد از برخی اصالت تعیین در تدربی های

هیدان دقیق مطالعات اندام و آن  باستانی هیای شیاخه و دانشپزشکی در مانیده،      انگیز برجیای هیای اسیتخوان و اجسیاد روی بیر

است. آمده دست به گذشته مردمان باره در اطمینانی قابل دستاوردهای

دهند؟-16 می یاری تاریخی منابع و اخبار اصالت تعیین در را مورخان انسانی علوم کدام

باستانجامعه تاریخی، جغرافیای تاریخی، دیرینهشناسی اسطورهشناسی، زبانشناسی، خطشناسی، نسیخه شناسی، شناسیی، شناسی،

مردمنشانه بومشناسی، دهند.شناسیشناسی، می قرار مورخان روی پیش را ارزشمندی دستاوردهای دیگر های رشته از برخی و

روش-17 کنید؟انواع ذکر را نگاری تاریخ های

روایی-1 نگاری تاریخ

ترکیبی-2 نگاری تاریخ

نگاری-3 تحلیلیتاریخ

تاریخنگاریتاریخ-18 نوع چه است؟روایی نگاری

بیا واحید موضوعیکدربارهرامتعددیومختلفهایروایتمورخشخصکهشودمیگفتهنگاریتاریخنوعیبهروایینگاریتاریخ

.کندمیذکراسنادذکر

بنویسید.نگاریتاریخهایویژگی-13 را روایی

ذکیر راآنهاعیناوکردندنمیهاروایتدرتصرفیودخلگونههیچنگارانتاریخکهبودایننگاریتاریخنوعاینویژگیترینمهماز

بیرای بعیدها ولیی شدگرفتهکاربهایشانصحابهوپیامبرسیرهوسخنانضبطوثبتبرایآغازدرنگاریتاریخنوعاین.کردندمی

.شداستفادهروشاینازنیزبعدیهایدورانوقایعثبت

ویژگینگارتاریخترینبرجسته-27 و تاریخروایی بنویسید.های را وی نگاری
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بیرای او.اسیت (ق317-224)«طبریجریرمحمدبن»مشهورمفسرومورخروایی،نگاریتاریخهایچهرهترینبرجستهاز

سیقم وصیحت تعیینداشتسعیاو.استبردهفراوانیرنجراهایندروکردهآوریجمعرافراوانیاخبارخودکتابتألیف

گونیه هیر ازدوربیه نویسندگانکهبودایننگاریتاریخازسبکاینمعایبازیکیشاید.کندواگذارخوانندهبهرامطالب

زییرا داننید، میی بیزرگ امتییازی راآنبرخیی اما.دادندنمیارائهخبرنادرستیودرستیدربارهنظریهیچانتقاد،ونقد

اسیناد ومیدارک آوردندسیت بیه باوشوندمیروروبهموضوعیکدربارهگوناگون،اخبارازایمدموعهبابعدیمورخان

.کنندمیقضاوتخبراصلدربارهکافی

تاریخنگاریتاریخ-21 نوع چه مهمنگاریترکیبی و ببرید.است نام را زمینه این در آثار ترین

آنهیا مییان هماننیدی ومشابهتنوعیایدادوآنهامطالعهوبررسیموضوع،بایکدربارهروایاتهمهذکرجایبهمورخروشایندر

میورخ روشایندراستطبیعی.نمایدمیخودداریدیگراخبارواسنادسلسلهذکربیانازوکندمیتنظیمآنهاازواحدگزارشیک

تیاریخ نوعاینهدریسومقرناواخراز.بمانددوراوچشمازحادثههایجنبهازبرخیداردامکانواستانتخابوگزینشبهناچار

فتیوح »کتابصاحب(ق273متوفای)بالذریبهتوانمینویسیتاریخازسبکاینهایچهرهترینبرجستهاز.شدمتداولنویسی

.کرداشاره«الطوالاخبار»کتابنویسنده(ق237متوفای)دینوریو«البلدان

تاریخویژگی-22 مهمنگاریهای و داده توضیح را بنویسید.تحلیلی را زمینه این در آثار ترین

وعوامیل علیل تبییین وبررسیبهنیزخودرویداد،یکدربارهروایتواخبارازترکیبیبندیجمعوارائهضمنمورخانروشایندر

بعضیا وپرداختهخودهایروایتومنابعنقدبهحوادثعواملوعللبررسیبرایمورخکهاستطبیعی.پردازندمیحادثهآنظهور

«االمیم تدیارب »کتاببهتوانمینگاریتاریخازحوزهایندرآثارترینبرجستهاز.بگذاردکناررانادرستوخامگزارشاتومنابع

.کرداشارهمسعودی«الذهبمروج»و«بیهقیتاریخ»و(ق421متوفای)مسکویهابوعلی

دهید؟موضوعوسالشماریبراساستاریخبندیدسته-23 توضیح را

سال حوادث ذیل در طبری مثالً شوند. می مرتب زمانی ترتیب اساس بر حوادث سالشماری روش را   61در عاشیورا و محیرم وقیایع ق

کند می  .گزارش

نگارش اساس و محور سال موضوعی، روش حادثهدر یک و موضوع بلکه نیست. میی    تاریخ موضیوع میثالً اسیت. نگاری تاریخ محور

کتاب محوری موضوع براساس نگاری تاریخ های نمونه از یکی باشند. اطباء یا شعرا مثل مردم از طبقاتی یا ها جنگ یکشهر، توانست

است.«الکامل» اثیر ابن نوشته

برای-24 مورخ ازرفیت میی مسیافرت بهتاریخیهایگزارشواخبارازبرخینادرستییاودرستیبررسیکدام مکیان نزدییک و

داد؟میقرارمطالعهموردرارویدادها

پ( مسعودی ب( بیرونی ابوریحان بلعمیالف( ت( طبری

مورخنگاریتاریخازنوعی-25 باموضوعیکدربارهرامتعددومختلفهایروایتکه تیاریخ کنید میذکراسنادذکرواحد نگیاری ،

می گفته شود؟...........................

روایینگاریتاریخ

...التواریخجامعکتاب-26 که...................تألیف رسید.پایانبهآننگارشعهددرق717سالحدوددر......

ایلخانان-همدانیاللّهفضلرشیدالدینخواجه

تاریخچهرهترینبرجستهاز-27 استمشهورمفسرومورخروایی،نگاریهای ...............................

بلعمیب(طبریجریرمحمدبنالف( بیهقیپ(ابوعلی بالذریت(ابوالفضل

اخبارنویسنده-28 کتاب چهرهی از که است ............................. است.الطوال ........................ نگاری تاریخ سبک های

ترکیبینگاریتاریخ–دینوری

تاریخکدام-23 سبک برجسته آثار از شمارنگارییک به روند؟نمیتحلیلی

تدارب تاریخالف( ب( پ(االمم مروجفتوحبیهقی ت( الذهبالبلدان
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مکهدراسالمدرسسوم

دهید؟ظهورآستانهدرعربستانجزیرهشبه-1 توضیح را اسالم

دیرینهمسکنجزیرهشبهاین .داردقرارایرانفالتغربیجنوبوجنوبدرخشکوگرمهواییوآبباعربستانپهناورجزیرهشبه

 .دهندمیتشکیلراسامیاقوامازمهمیشاخهکهاستاعراب

دهید.تمدنیپیشینه-2 شرح را عربستان

وفرهنگالسالم،علیهمسیححضرتمیالدازپیشکهدادنشان.م27و13هایسدهدرشناسانباستانهایکاوشومورخانمطالعات

پی  .اندکردهمیحکومتآندابرفرمانروایانیواستداشتهوجودعربستانجزیرهشبهجنوبدرواقعیمن،سرزمیندرمهمیتمدن

مهیاجرت جزییره شیبه آننیواحی دیگیر بهسرزمینآنساکناناززیادیعدهشد،زوالوانحطاطدچارباستانیتمدناینکهآناز

.کردند

دهید؟ظهورآستانهدرعربستانجامعه-3 توضیح را اسالم

پاییه برآنهاازیکهرودادندمیتشکیلعربگوناگونهایطایفهوهاقبیلهراعربستانجزیرهشبهساکناناسالم،ظهورآستانهدر

.کردندمیمنسوب(شمالی)عَدنانیو(جنوبی)قَُحطانیدستهدوازیکیبهراخودبود،شدهمنتقلسینهبهسینهکههایینامهنسب

وطیائف مکیه، مانندشهرهاییمعدوددرحتیداشت؛رواجسرزمیناینسرتاسردرایقبیلهنظاموچادرنشینیزندگیزمان،آندر

.بودمحکمواستوارهمچنانایقبیلهنظامگل،وسنگازشدهساختههایخانهدرمردمسکونتوجودبانیزیثرب

قبیلهویژگی-4 زندگی بنویسید.های را عربستان جزیره شبه در ای

بیا      و بودنید مشیترک نییای دارای کیه شد می مردمی تمامی شامل و آمد می حساب به مستقل سیاسی و اجتماعی واحد یک قبیله،

داشتند خونی پیوند می.یکدیگر دست از را خود اجتماعی پشتوانه شد، می قطع دلیلی هر به آنان ای قبیله پیوند که از افرادی دادنید.

شاخص ارزشجمله و سنن قبیلهترین نظام بر حاکم اطاعیت   های خویشیاوندی، و خیونی روابط به احترام نسب، و حَسب به افتخار ای،

پشتیبانیبی و قبیله شیخ یا رئی  از چرا و همبیچون از شرط و بود.قید شرایطی هر در قبیلگان

قبیله عصبیت یا تعصب آمدن وجود به موجب خود، قبیله به اعراب شدید قبیلهوابستگی تعصب بود. شده بیروز ای در زیادی نقش ای،

خونریزی و پیجنگ شبههای در داشتدرپی عربستان .جزیره

راشبهمردماخالقیصفات-5 عربستان بنویسید.جزیره

شیداعت، نیوازی، مهمیان ماننید اخالقیی هایخصلتوصفاتبرخیداشتنبهاسالمازپیشدوراندرعربستانجزیرهشبهساکنان

.بودندمعروفزندگیهایسختیومشکالتبرابردراستقامتومروتسخاوت،

بنویسید.-6 را جاهلیت دوران عربستان در زنان وضعیت

ویژگی از جامعهیکی در بود. زن پایین منزلت و مقام اسالم، از پیش دوران در عربستان اجتماعی نظام و های بیازو قوت به ارزش که ای

خانواده و پدران از بسیاری بود، جنگاوری راه    نیروی از و بدنگید اسیبان پشیت بیر بتواند تا باشد پسر فرزندنشان که داشتند آرزو ها

راهزنی، و آورد.جنگ چنگ به غنیمت

بود؟ظهورآستانهدرعربستاندرحکومت-7 چکونه اسالم

برخیی البته.نداشتوجودعربستاندرقدرتمندیوفراگیرحکومتوبودندپراکندهعربهایقبیلهاسالم،ظهورهنگامکلیطوربه

قابیل سیاسیی نفیوذ وقیدرت نزدیک،ودورهایسرزمینباتدارتوکعبهادارهداشتناختیاردرسبببهقریشقبیلهمانندآنهااز

سیاسیی، تشکیالتبهمتکیقدرتونفوذاینزیرابرشمرد؛پایدارحکومتمنزلهبهراآنتواننمیکهداشتنددیگرقبایلبرتوجهی

.نداشتراالزمثباتونبودمنسدمیومنظمنظامیواداری

شبهمعیشتواقتصاد-8 دهید؟جزیرهدر توضیح را عربستان

ایین عمیده بخیش .بیود آناقلیمیی وطبیعیشرایطوجغرافیاییموقعیتازمتأثرشدتبهعربستانجزیرهشبهاقتصادیوضعیت

دامداریطریقازاغلببودند،پراکندهبخشایندرکهقبایلیودهندمیتشکیلسوزانوخشکهایصخرهوصحراهاراجزیرهشبه

آب،محیدود منیابع وجیود دلییل بیه جزیرهشبهاینمناطقازبرخیدر.کردندمیتأمینراخودزندگیشتروبزمعدودیپرورشو

.داشترونقیاندکنیزکشاورزی
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اسیالم، ظهیور آسیتانه در.گرفتمیانداممحدودصورتبهکهبودعربستانسرزمیندررایجاقتصادیفعالیتازدیگریکیتدارت

هیای کیاروان انداختنراهبهباقبیلهاینبزرگانوبودقریشقبیلهاختیاردرسرزمیناینخارجیوداخلیتدارتازایعمدهبخش

 .بودنداندوختههنگفتیثروتتداری،

شبهوعلم-3 در دهید؟فرهنگ شرح را عربستان جزیره

ازپیشدوراندراعراب.نبودندمقایسهقابلروزآندنیایمتمدنجوامعباتمدنیوفرهنگینظرازعربستانجزیرهشبهساکنان

.نبودخبریعلمیمراکزازعربستانسراسردرونداشتندچندانیتوجهدانشوعلمبهاسالم

.داشیت غلبیه نییز شهرنشیینان بیر صحرانشیینی زندگیهایویژگیوبودندتوجهیقابلدستاوردهایفاقدنیزتمدنینظرازآنان

.بودشاعریوشعرجاهلیتدوراندراعرابفرهنگیدستاوردترینبرجسته

شبه-17 معروف ببرید.ادیان نام را عربستان جزیره

پرستی ابراهیم(-بت حضرت مانوی-مسیحیت-یهود-حنفاء)پیروان

داشتند؟-11 اعتقاد دینی چه به عربستان مردم بیشترین

حضرتآیینازحال،اینبا.بودندپرستبتمکهشهراهالیویژهبهعربستانجزیرهشبهساکنانبیشتراسالم،ظهوربازمانهم

بزرگخدایعنوانبه«اللّه»بهمکهمردموبود،نشدهمحوپرستانبتدلازکلیبهجهانآفرینندهعنوانبهاللّهبهاعتقادابراهیم،

.داشتنداعتقاد

.بودمرگازپ جهانبهاعتقادیبیپرستیبتآیینمشخصاتازدیگریکی

بودند؟-12 کسانی چه حنفاء

گوشیت ازوکردنید میی گییری کنیاره هابتپرستشازابراهیم،حضرتازپیرویبهکهبودنداعرابازمعدودیپرستان،بتکناردر

شدندمعروفحنفاءبهاینان.خوردندنمیآنهاقربانی

و-13 یهودیت بنویسید.جایگاه را عربستان در مسیحیت

یهیودی     هیای قبیلیه برخیی بودند. گرویده مسیحیت و یهودیت های دین به عرب های قبیله از تعدادی افراد اسالم، ظهور آستانه در

قبیله معدود و یثرب اند. ساکن جمله آن از ندران در مستقر مسیحی های

توضیحمهم-14 را قرآن نظر از اعراب ویژگی دهید؟ترین

صیفت  با آن از قرآن که بود شاخصی ویژگی دارای رسید، پیامبری مقام به آن میان در محمد حضرت که اجتماعی و زمانه کلی، طور به

است«جاهلی» کرده اخیالق  .یاد و فرهنیگ بر داللت بلکه نیست، معرفت و علم فقدان و نادانی با مترادف ایندا در جاهلیت و جاهلی

کی و گستاخ میجویینهخشن، سرچشمه اجتماع آن اعضای سرکش و تند خوی و خلق از که قبیلیه دارد تعصب و پییروی گرفت و ای

بود. شده بردباری و منطق تعقل، جایگزین قبیله، اجداد از کورکورانه

می-15 خدا عبادت به بیشتر کدا در بعثت از پیش پرداخت؟پیامبر

صلی محمد حضرت که شده در    علیهاهللگفته کیوهی بلنیدی بیر حِیرا غار در را رمضان ماه ویژه به سال از اوقاتی بعثت، از پیش آله و

می تنهایی به مکه، مینزدیکی خداوند درگاه به نیاز و راز و عبادت به و پرداخت. گذراند

بنویسید.صفات-16 را بعثت آستانه در پیامبر

وروییی خیوش خردمنیدی، درسیتکاری، راسیتگویی، داری،امانیت همچیون هیایی خصلتوصفاتداشتنبهایشانزمان،آندر

.بودمعروفمکهمردممیاندرخلقیخوش

دهید؟شدنمبعوثچگونگی-17 توضیح را پیامبر

تأمیل وتفکیر بیه حِیرا غیار درکیه حیالی دربیود، رسیدهسالگیچهلبهحضرتآنکهسالیرمضاندرقولیبهیاورجب27در

منزلیه بیه آییات ایین نزول.رساندبدوراالهیپیامعلق،سورهآیاتنخستیننزولباوآمدفرودایشانبروحیفرشتهپرداخت،می

.بودآلهوعلیهاهللصلیمحمدحضرتالهیرسالتآغازوپیامبری

بود؟-18 چه ابتدا در پیامبر دعوت ارکان

تا و محدود صورت به آغاز در کرد.پنهانیحدودیپیامبر دعوت رستاخیز روز به ایمان و یگانه پرستشخدای به را افراد ،

ایمان-13 بودند؟نخستین کسانی پیامبرچه به آورندگان
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حضرتعلیعلیه حضرتخدیده، همیندلیل، به باشد. کرده خویشآغاز خانواده از آنهنگیام طبیعیاستکهآنحضرتدعوتشرا در که السالم

زیدبنپیامب نیز داشتو برعهده را بهعنواننخستینایمانآورندگانبهاسالمشناختهشدهرسرپرستیاو رسولخدا فرزندخوانده .اندحارثه،

خوانده مسلمان اولین را ابوبکر دیگری علیروایات خدیده، زیرا ندارند؛ منافاتی پیشین روایات با روایات این و ابیاند ازبن زید و طالب

بود خدا رسول خانواده از بیرون ک  نخستین ابوبکر و بودند پیغمبر خانواده آورد.اعضای اسالم که

نمود؟-27 دعوت را کسانی چه آشکار دعوت در پیامبر

و خویشاوندان نخست خواند.ایشان فرا اسالم قبول به را مردم سس عموم

بود؟دعوتمقابلدرقریشالعملعک -21 چگونه پیامبر

کردندونسذیرفتندرامحمدحضرتدعوتقریشسران پییروی خیویش، اجیداد وپیدران هیای سینت وآدابآیین،ازماکهاعالم

ودعیوت گسیترش باداشتند؛نمیابرازخدارسولباشدیدیدشمنیومخالفتاسالمی،دعوتابتدایدرکهمشرکسران.کنیممی

.کنندمقابلهمسلمانانوپیامبرباکهبرآمدنددرصدداسالم،بهمستضعفانوجوانانگرایش

بنویسید. اسالمبامقابلهوپیامبربادشمنیعواملوعلل-22 را

بازرگانانوشودمتزلزلشهرشاندینیمرکزیتوتداریموقعیتاسالم،ازپیرویصورتدرکهداشتندبیمآنازمکهمشرکان-1

.بمانندمحرومکردند،میکسبعربستانجنوبوشمالهایسرزمینباتدارتدرکههنگفتیسودازقریش

طایفیه ازبرخی.گرفتنادیدهمکهدرخدارسولبادشمنیدرتواننمینیزراایطایفهحسادتوایقبیلههایرقابتآن،برعالوه-2

.کردندمیحسادتسخترسیده،پیامبریبههاشمبنیطایفهازفردیاینکهازامیهبنیمخصوصاًقریشهای

نبود؟-23 راحت پیامبر مانند اشخاصی با مشرکان درگیری و دشمنی چرا

طایفه تعصبات شدن برانگیخته به بود ممکن قبیلهزیرا، و ایین ای از بیندامد. خونریزی و جنگ بروز و تصیمیم   ای مشیرک سیران رو،

کند. برخورد بودند، آورده اسالم که خود طایفه از افرادی با و نماید جلوگیری خود اعضای شدن مسلمان از طایفه، هر که گرفتند

مشرکان-24 راه نتیدهمهمترین چه و بود چه پیامبر با مخالفت داشت؟برای ای
تحیت راهاشیم بنیی گرفتنید تصمیمماندند،ناکامخدارسولحمایتازبرداشتندستبرایابوطالبرضایتجلبدرقریشسرانآنکهازپ 

معاهدهرو،اینازگذارند،تنهاراپیامبرشوند،ناگزیراوطایفهوابوطالبکهبوداینمکهمشرکانهدف.دهندقراراقتصادیواجتماعیمحاصره

.شدممنوعهاشمبنیباکاالفروشوخریدماننداقتصادیارتباطوازدواجقبیلازاجتماعیمراودههرگونهآنبراساسکهنوشتندای

ومشیکالت وماندنید آندیا درسیال سهحدودآنان.بردندپناهمکهاطرافدرطالبابیشِعببهمعاهدهاینمخربآثارکاهشبرایهاشمبنی

.کردندتحملفراوانیهایسختی

رسید؟-25 پایان به سالی چه در مسلمانان اجتماعی و اقتصادی تحریم
بعثت. دهم سال

روبه-26 اساسی موانع با مکه در اسالمی دعوت بعثت دهم سال در گردیدچرا ؟رو

و خدیده حضرت بعثت، دهم سال یارانشدر و پیامبر دل بر سنگینی اندوه و رفتند دنیا از کوتاهی فاصله به محمد حضرت بزرگ حامی دو ابوطالب

شد. بیشتر خدا رسول به نسبت قریش سران آزار و جسارت ابوطالب، رحلت با نشست.

شد؟-27 طائف راهی تنهایی به پیامبر چرا

مو با مکه در اسالمی دعوت مشرکان، آزار تشدید روبهبا اساسی بنانع به و گردید شکلرو نتیده در رسید. کیه   بست بیود شیرایطی چنین گیری

ازاین یافت. راه مسلمانان و پیامبر ذهن به مکه از هدرت جستاندیشه در خدا رسول دلرو، که مردمانی یافتن بیشیتری  وجوی آمیادگی هایشان

ش طائف راهی تنهایی به باشند، داشته اسالم پذیرش د.برای

.داردقرارایرانفالت....................در.................................هواییوآبباعربستانپهناورجزیرهشبه-28
 غربیجنوبوجنوب-خشکوگرم

،سیرزمین درمهمیی تمیدن وفرهنگالسالم،علیهمسیححضرتمیالدازپیشکهدادنشان.م27و13هایسدهدر-23 ................

است.داشتهوجودعربستانجزیرهشبه..................درواقع

جنوب-یمن

.بودشدهایقبیلهیا..........تعصبآمدنوجودبهموجبخود،قبیلهبهاعرابشدیدوابستگی-37
عصبیت
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آندر.......................حکومیت وزیسیتند میی ............صورتبهعربستانجزیرهشبهعربهایقبیلهاسالم،ازپیشدوراندر-31

.نداشتوجودجزیرهشبه

قدرتمندیوفراگیر-همازجداوپراکنده

بیا آنازقیرآن کهبودشاخصیویژگیدارایرسید،پیامبریمقامبهآنمیاندرمحمدحضرتکهاجتماعیوزمانهکلی،طوربه-32

یادصفت .استکرده...........................

«جاهلی»

درکیوهی بلنیدی بیر در......................رامیاه............... وییژه بهسالازاوقاتیبعثت،ازپیشآلهوعلیهاهللصلیمحمدحضرت-33

.پرداختمیخداونددرگاهبهنیازورازوعبادتبهوگذراندمیتنهاییبهمکه،نزدیکی
حِراغار-رمضان

وبهراافرادپنهانی،حدودیتاومحدودصورتبهآغازدرپیامبر-34 دعوت................. .کرد........................
رستاخیزروزبهایمان-یگانهخدایپرستش

سالاکرمپیامبر-35 .کردعمومیوآشکارراخوددعوتخداوندفرمانبهبعثت،ازپ ......................

سه

،رحلتبا-36  .شدبیشترخدارسولبهنسبتقریشسرانآزاروجسارت.....................

ابوطالب

چهارم مدینهدرنبویحکومتوامتدرس

هدرتمهم-1 نتیده بود؟بهپیامبرترین چه یثرب

ازیکیی یثیرب بیه مکیه ازپییروانش وخیدا رسولهدرت.داشتنامیثربشهر،آنبهپیامبرهدرتازپیشالنبیمدینهیامدینه

حکومیت وامیت برپیایی بیرای مناسبیشرایطوزمینهرویداد،ایننتیدهدر.رودمیشماربهاسالمتاریختسازسرنوشرویدادهای

.آمدفراهماسالمی

بنویسید.ویژگی-2 را یثرب شهر های

میشهر-1 تشیکل مسکونی محله تعدادی را نخلستانیثرب و کشتزارها که محلهدادند این بود. انداخته فاصله آنها میان بیشیتر ها ها

دهکده میبه زندگی طایفه یا قبیله یک اعضای نها آ از یک هر در که داشتند شباهت  .کردندهایی

در-2 یثرب شهر بودند.ساکنان عرب و یهود گروه دو شامل جاهلیت، دوران

طایفهقبیله-3 و بودند.ها یکدیگر از مستقل و پراکنده سیاسی ازنظر نیز یثرب ساکن عربِ و یهودی های

تصمیم-4 و مشورت مکان و یکمرکز فاقد شهر بود.این مکه در دارالنَُدوِه مانند عمومی گیری

سیاسی-5 مرجع که ندایی آ اختالفاز به تا نداشت وجود یثرب در جنگیی قدرتمندی هرگاه شود، نزاع و دشمنی مانع و رسیدگی ها

پیشمی قبیله چند یا دو میمیان ادامه طوالنی مدت برای یافت. آمد،

نمی-6 شمار به ثروتمندی شهر اقتصادی نظر از برجستهیثرب جایگاه و شبهرفت اقتصاد در نداشای عربستان ت.جزیره

دهید؟شغل-3 شرح را پیامبر هدرت آستانه در یثرب مردم های

تدیاری هیای فعالییت همچنین.نبودندبرخوردارباالییاقتصادیرفاهودرآمدازوداشتنداشتغالکشاورزیبهشهرنآمردماغلب

وعربستانمناطقوشهرهادیگرساکنانوقبایلباهایگستردسیاسیوتداریروابطمکیان،برخالفونبودگستردهخیلییثربیان

.نداشتندهمسایهکشورهای

نمایید؟مردمدینیواعتقادیاوضاع-4 بیان را

سببشهر،آندریهودیانحضور.بودندپرستیبتآیینپیرویثربشهرساکنعربهایقبیلهاعضایاکثردینی،واعتقادیلحاظبه

.نمایندکسبالهیپیامبرانتاریخدربارهمختلفیآگاهیواخبارپرستان،بتکهبودشده

گرفتند؟بردنازبینبراییثربمردم-5 پیش در حلی راه چه اختالفات
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ریاستبهراابُیّبنعبداهللنامبهشخصیبرآمدنددرصددهدرت،ازپیشاندکیبودند،آمدهستوهبهجنگوتفرقهازکهیثربمردم

.نشدعملیهرگزتصمیم،اینامادهد؛سامانونظمراشهرشاناموروبرداشتهمیانازراآنانپراکندگیتابرگزینندخویش

شدند؟-6 آشنا خدا پیامبر با چگونه ابتدا یثرب مردم

صلی محمد سالاهللحضرت در هوآله بودند،11علی رفته مکه به حج مراسم اندام برای که را یثرب مردم از نفر شش اسیالم  بعثت، بیه

پرداختند. اسالم تبلیغ به خود شهر به بازگشت از پ  و شدند مسلمان آنان کرد. دعوت

دهید.پیمان-7 توضیح را دوم و اول عقبه های

بعد، یثربی12سال اول   مرد عقبیة ن پیمیا بیه تاریخ در که کردند بیعت پیامبر با مِنا، در عقبه به موسوم مکانی در حج مراسم هنگام ،

نیز،معر بعثت سیزدهم سال حج مراسم در است. ه شد در73وف یثرب اهالی از زن دو و پیمانیعقبهمرد خدا رسول کیه با بستند را

است. مشهور دوم عقبة به

پیمان-8 دهد؟مینشانیثربدررااسالمگسترشونفوذعمقدوم،عقبهچرا

عیده نماینیده آنانفراواناحتمالبهوداشتندحضورآندرخَُزرَجواوسویژهبهمختلفهایقبیلهاعضایازتوجهیقابلشمارزیرا

تنهیا نییز آناننمایندگانونداشتندپیامبرشخصباچندانیارتباطزمانآنتایثربساکنانکهبوددرحالیاین.اندبودهنیزدیگری

.داشتندحضرتآنباکوتاهیمالقات

پایگاه-3 پیمان کرد؟ایدادیثربدرمسلمانانواسالمبرایرامطمئنیوامنکدام

دومعقبهپیمان

کنند؟-17 هدرت یثرب به که داد فرمان مسلمانان به خدا رسول پیمان کدام از بعد

دوم عقبه

دهید؟-11 توضیح را مدینه به پیامبر هدرت چگونگی

کشتن برای دارلندوه در مشرکان دسیسه از آنکه از پ  نیز علیهپیامبر علی فداکاری با شد، آگاه و خود خیارج مکه از مخفیانه السالم

کرد. حرکت یثرب سوی به

آن-12 در چگونه مدینه به هدرت از پ  مهاجران و شدند؟پیامبر ساکن جا

آنیان  پذیرای خویش منازل در و کردند استقبال مهاجران دیگر و خدا رسول از گرمی به مدینه( اهل )مسلمانان پییامبر  انصار شیدند.

مسدد بنای برای بود یتیم دو آنِ از که را زمینی قطعه مدینه، به ورود از پ  فیراوان اندکی اشتیاق با همگی مسلمانان کرد. خریداری

اتاق خدا، رسول بود. شده ساخته گل و سنگ از و ساده بسیار مسدد این ورزیدند. مشارکت مسدد ساخت درکنیار در را کوچکی های

برای همچنینآن حضرت آن گرفت. درنظر خویش بسازندزمینسکونت خانه خود برای که داد مهاجران به نداشت، صاحب که را هایی

زمین از غیر این بودندو بخشیده مهاجران به انصار که بود بیهایی مهاجران از برخی نیز. اهیل   بضاعت بیه و گزیدنید اقامت مسدد در

دلیل به اینان شدند. مشهور نزدیکصُفه ارتباط پیامبر، سکونت محل با نگهبانیان  همدواری هماننید و کردند برقرار حضرت آن با تری

می شمار به ایشان رفتند.ویژه

13-

    

بود؟ چه مدینه به هدرت از پ  پیامبر اقدامات اندام علت

قبیلیه شیامل اجتمیاع ایین اعضای آمد. وجود به شهر این در مسلمانان از اجتماعی مدینه، در مهاجران و پیامبر سکونت پی و در هیا

آنطایفه از برخی که بودند گوناگونی آییین    های پییروان مسیلمانان، بیر عالوه همچنین داشتند. هم با طوالنی دشمنی و کینه هیای ها

و یهودیان مانند میبتدیگری ندا آ در نیز زیستند. پرستان

همازاین انصار، و مهاجران میان همبستگی ایداد منظور به خدا، رسول مسالمترو، و زیستی مدینیه ساکنان تمام و  آمیز نظیم تیأمین

اقدام شهر، آن در داد.امنیت اندام مهمی های

کنید؟بههدرتازپ پیامبراقداماتترینمهم-14 ذکر را مدینه

دینیوحدتتحکیمبرادری،پیوند-1

مدینهعمومینامةپیمان-2

بود؟-15 چه مدینه به هدرت از پ  مسلمانان بین برادری پیوند از پیامبر هدف

ماه نخستین در اکرم همپیامبر ایداد هدف به هدرت از پ  بدونهای فرد هر که داد دستور آنان به پیروانش میان دینی وحدت و دلی

نظ نماید.در برقرار برادری پیوند دیگری فرد با خود طایفه یا قبیله رگرفتن
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بود؟-16 کرده برقرار کسانی چه بین را برادری پیوند پیامبر

سیره گردید. برقرار مهاجران از یکی و انصار از یکی بین اغلب و مهاجران از نفر دو میان گاه پیوند کیه  این را اشخاصیی اسامی نویسان

نتیده کردهدر ثبت شدند، برادر یکدیگر با خدا رسول نوشتهفرمان جمله از علیهاند؛ علی پیامبر، که بیرادر    اند عنیوان بیه را السیالم

برگزید. خویش

پیامبر-17 مدینهپیمانازاهداف عمومی بود؟نامة چه

قبیله-1 طایفهوجود و پیشینها و گوناگون دینی عقاید با پراکنده بیرای  های جیدی تهدیدی همواره درگیری، و اختالف از آکنده های

می شمار به مدینه امنیت و بیه  -2رفت.آرامش و خیارجی دشمنان حمله جدی خطر با اسالم، پایگاه عنوان به شهر این دیگر، سوی از

روبه مکه ازاینرخصوصمشرکان بود. درو را امنیت و نظم و سازد متحد نظامی و سیاسی نظر از را مدینه برآمد صدد در خدا رسول رو،

نماید. برقرار ندا آ

بود؟مهم-18 چه اسالم دین چارچوب در منسدمی سیاسی و اجتماعی نظام تأسی  برای پیامبر اقدام ترین

امروزیپیمان قول به یا عمومی انامه قانون مدینهها ساسی

بود؟پیمانمحتوای-13 چه مدینه عمومی نامة

مشخصیکدیگرباراهاآنارتباطچگونگیوغیرمسلمانومسلمانهایگروهازیکهرهایمسئولیتوحقوقنامه،پیماناین

.کردمی

بودند؟-27 کسانی چه مدینه در پیامبر اقدامات مخالفان مهمترین

و منافقان آنان، بتسرآمد از برخی آن، بر عالوه بودند. آوردنپرستانیهودیان اسالم مانع و کردند سرپیچی پیامبر دستورات از نیز

شدند. خود طایفه و قبیله اعضای

بود؟سردسته-21 چه پیامبر با او مخالف علت بود؟ که مدینه منافقان ی

درکیه او.برگزینندشهرشانریاستبهرااوداشتندقصدیثربمردمازهاییگروههدرتازپیشکهبودابُیَّبنعبداهللآنانسردسته

هافتنهازبسیاریدراوردپایاماشد؛مسلمانظاهربهبدرجنگدرمسلمانانپیروزیازپ داشت،رفیعیجایگاهخویشقوممیان

. استآشکارهاآشوبو

وبنعبداهلل-22 فتنه به جریاناتی چه در پرداخت؟ابُیَّ آشوب

وعیده ونمیود ترغییب برابرمسیلمانان درمقاومتبهراآنانوی،کرد،حرکتنضیربنییهودیانمحاصرهبرایخدارسولکههنگامی

حتیی او.نمایید تحریکمهاجرانعلیهراانصارکهکوشیدمیهمچنینمنافقانسردسته.نکردعملخودوعدهبهاماداد،آنهابهیاری

.نکردشرکتنبرددروشدجدااسالمسساهازطرفدارانشهمراهبهتبوک،واحُدهایهغزودر

بود؟-22 چه پیامبر و مسلمانان با تقابل در یهودیان اقدامات

بیزرگ   قبیلیه سه رؤسای خصوص به یهودی سران از برخی اما بود، بسته اتحاد و صلح پیمان مدینه در یهود قوم با خدا رسول اگرچه

جیدل    آنا و درشیتی خیدا رسیول با آنان سرشناس مردان از تعدادی حتی نکردند. همکاری مسلمانان و پیامبر با و شکستند پیمان ن

نمیمی دریغ مسلمانان میان دشمنی و کینه کردن زنده برای کوششی هیچ از یهودیان اشیعاری نمودند. یهودی شاعران از یکی کردند.

چنان که سرود بُعاث جنگ نمیدرباره دخالت پیامبر فتنهچه به تبدیل میی کرد، خیزرج و اوس میان بزرگ بیا     ای حیال، هیر بیه شید.

میگریدسیسه شمار به مدینه در آن حاکمیت و اسالم برابر در خطری کانون مسلمانان، علیه یهودیان رفت.های

بود؟-23 چه یهود های دسیسه مقابل در پیامبر اقدامات

برخو از ناگزیر توطئهپیامبر و شکن پیمان های قبیله با در    رد حضورشیان بیه نظیامی محاصیره و لشکرکشی سه طی و شد یهودی گر

داد. پایان آن،مدینه بر درپیی عالوه و الهی فرمان به که بود اقداماتی از دیگر یکی مکه، سوی به المقدس بیت از مسلمانان قبله تغییر

گرفت. اندام یهودیان جویی بهانه

د-24 گرفت؟چرا دفاعی نیروی تشیکل به تصمیم خدا رسول هدری، نخست سال ر

سرسخت و بزرگترین همچنان قریش مشرکان مدینه، به یارانش و پیامبر هدرت از ماندنید.    پ  بیاقی اسیالمی دعیوت دشمنان ترین

قبیله از بسیاری با همچنین سیاسقریش روابط حداز منطقه خاص طور به و عربستان جزیره شبه میهای و داشت تداری و توانسیت ی

کند. تحریک مسلمانان علیه را نها آ

عملیاتمهم-25 اهداف مشرکانترین مقابل در پیامبر بود؟های چه
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عملیات این اهدف از را     یکی مسیلمان مهیاجران امیوال آنیان زییرا بود؛ غنیمت کسب و شام به مکه مشرکان تدارت مسیر تهدید ها،

کاروان تعقیب سیاست تداوم نتیده در بودند. کرده جنیگ   تصرف هدیرت دوم سیال در سراندام مسلمانان، توسط قریش تداری های

مش لشکریان و اسالم سساه میان گرفت.بزرگی صورت بدر به موسوم مکانی در رک

نتیده-26 و بدر جنگ مورد دهید؟در توضیح آن ی

کاروان تعقیب سیاست تداوم نتیده سیساه    در مییان بزرگیی جنیگ هدرت دوم سال در سراندام مسلمانان، توسط قریش تداری های

گرفت. صورت بدر به موسوم مکانی در مشرک لشکریان و اسالم

حدود جنگ، این بر377در مسلمان جبران357رزمنده و سنگین ضربه بدر غزوه شدند. پیروز قریشی قیریش   جنگدوی بیر ناپیذیری

اسالم و خدا رسول به بیشتری گرایش منطقه آن ساکنان آن، از پ  کرد. تضعیف حداز منطقه در را آنان موقعیت و قدرت و آورد وارد

دادند. نشان

جنگ-27 بنویسید؟نتایج را خندق و احد

سال قبیلهدر و قریش قبیله جنگدویان از بزرگ سساهی هدرت، پندم و سوم همهای و   های بیدر شکسیت جبیران قصد به آن، پیمان

لشکرکشی این در قریش سساه فرماندهی شدند. مدینه راهی اسالم بیود.      نابودی مکیه مشیرک سیران از یکیی ابوسیفیان عهده به ها

غز در معنیوی مشرکان و مادی امکانات و نیرو تمام اینکه وجود با احزاب یا جنگخندق در اما یافتند، دست نسبی موفقیتی به اُحد وه

ماندند. ناکام بودند، کرده بسیج را خود

پیامدهایمهم-28 نمایید.جنگترین بیان را خندق

کیه آوردوجودبهخدارسولبرایرامساعدیزمینهاسالم،علیهآناننظامیهایفعالیتکاهشوخندقجنگدرقریشنشینیعقب

بیه اسیالم مسلمانان،نظامیتحرکاتوتبلیغیاقداماتنتیدهدر.دهدگسترشحدازمنطقهومدینهاطرافهایقبیلهبرراخودنفوذ

.یافتبیشتریوسعتپیامبرحکومتمحدودهوکردنفوذمدینهازخارجمناطق

صلح-23 گرفت؟علت صورت کسانی چه بین و بود چه حدیبیه

ذی شید.     در مکیه راهیی حیج مراسیم اندام برای و پوشید احِرام لباس مسلمانان از جمعی همراه به پیامبر هدری، ششم سال القعده

مدت به که بستند صلحی پیمان پیامبر با حدیبیه در اما شدند، مکه به پیروانش و حضرت آن ورود قریشمانع مییان مشرکان سال ده

نباشد. خونریزی و جنگ طرف دو

سوره-37 چه در و کرده اشاره نام چه به حدیبیه صلح از است؟قرآن شده اشاره آن به ای

است.  یافته نزول تاریخی رویداد این باره در فتح سوره که شده گفته و کرده معرفی اسالم برای آشکار پیروزی و فتح را اینصلح قرآن

بنویسید.نتایج-31 را حدیبیه صلح

حداز منطقه در اسالم گسترش و نفوذ حدیبیه، صلح پیمان از ووپ  یافت افزایش توجهی قابل طور به عربستان جزیره شبه سرتاسر

برتری موقعیت در صلیمسلمانان محمد حضرت که بود تاریخی شرایط چنین در گرفتند. علیهقرار هلل امسراتیوری  وآلیه، ا و سیران هیا

کرد. دولت دعوت اسالم به را بزرگ های

شدند؟-32 دعوت اسالم دین به کسانی چه و افتاد اتفاق سالی چه در کشورها سران دعوت

گفتیه جملهاز.گردیدآغازحدیبیهصلحپیمانازپ وهدریششمسالازپیامبرجهانیدعوتکهاندنوشتهتاریخیمنابعازبرخی

برخیی رؤسیای وحبشیه ومصیر غسّان،روم،ایران،پادشاهانبهراحضرتآنهاینامهخدا،رسولسفیرانسال،همیندرکهشده

.رساندندعرببزرگهایقبیله

داشت؟ -33 نتایدی چه کشورها سران دعوت

عمان، مانند عربستان جزیره شبه کنار و گوشه در محلی حاکمان از تعدادی هدری هشتم و هفتم سالهای و  طی یمین ندیران، بحرین،

گرویده اسالم به یا یا... پیمانو طریق شدند.از مدینه حکومت تابع جزیه، پرداخت و سیاسی های

بود؟-34 چه مکه فتح برای پیامبر اقدام علت

قبیله از یکی و قریش حدیبیه، پیمان از پ  سال دو همحدود ا     های تعیدادی و شکسیتند را حدیبییه صیلح پیمیان افیراد پیمانش، ز

همقبیله که را رساندند.هایی قتل به بود، مسلمانان پیمان

صیورتازاین بیه مکیه هدیرت هشیتم سیال رمضیان در کیرد. بسییج مکیه فتح برای را نفری هزار ده نیروی سرعت به پیامبر رو،

بتمسالمت از کعبه و گشود اسالم سساه روی به را خود آغوش شد.آمیزی، پاکسازی ها
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نمایید؟پیامد-35 بیان را مکه فتح های

قبیله آن از پذیرفتند.پ  را اسالم تدریج به نیز شهر آن اطراف آوردن     های اسیالم سیال ییا وفیود سیال را هدری نهم سال مورخان

نامیدهقبیله هیئتها سال این در قبیلهاند. نمایندگی اسیالم،های پیذیرش ضیمن و آمدنید مدینیه بیه سیو هر از عرب مختلف های

نمودند. اعالم خدا رسول از را خود فرمانبرداری

است؟-36 سالی چه وفود سال

قبیله مکه فتح از پذیرفتند.پ  را اسالم تدریج به نیز شهر آن اطراف آوردنهای اسالم سال یا وفود سال را هدری نهم سال مورخان

نامیدهقبیله هیئتها سال این در قبیلهاند. نمایندگی مختلفهای اسیالم،های پیذیرش ضیمن و آمدنید مدینیه بیه سیو هر از عرب

نمودند. اعالم خدا رسول از را خود فرمانبرداری

حده-37 در پیامبر کرد؟چرا معرفی خود جانشین عنوان به را کسی چه و نمود؟ انتخاب را خود جانشین الوداع

از بود. اسالمی امت آینده به مربوط حضرت آن نگرانی عمده زمان آن حدیاج ایندر آنکه از پیش و حج مراسم پایان در خدا رسول رو،

خطبه طی خم، غدیر نام به مکانی در شوند، جدا هم مهماز طوالنی، خودای وصیت ضیمن  ترین خطبیه این در حضرت آن کرد. ایراد را

علیه علی کمعرفی اعالم را خود رسالت اتمام و قرآن آیات نزول ختم خویش، جانشینی به رد.السالم

نمودند؟-38 رحلت کدا در و تاریخی چه در پیامبر

صلی محمد درحضرت سراندام آله، و علیه هلل سال28ا اتاق11صفر از یکی در و رفت دنیا از مدینه سیسرده   در خیاک بیه منزلش های

شد.

دهید؟-33 توضیح را پیامبر حکومتداری روش

بود.-1 گسترده مراتب سلسله و تشکیالت فاقد و ساده بسیار نهاد، بنیان اسالمی امت پایه بر مدینه در پیامبر که را حکومتی

زمام-2 دوران در و نداشت شخصی نگهبان و کاخ خدا، سیایر     رسول و پادشیاهان دربیار در مرسیوم تدمیالت و تشریفات از او داری

نبود. خبری فرمانروایان

حض-3 آنآن از و داد قرار خویش حکومتی مرکز را مدینه در مسددالنبی میرت امور اداره به عبیادت،    جا مرکیز مسیدد، پرداخیت.

می شمار به نظامی و اداری سیاسی، امور اندام و رفت. آموزش

جمعی-4 خردِ پایه بر و اصحاب با مشورت از پ  صلح، جنگو ویژه به حکومتی مسائل از خیلی در میتصمیمپیامبر، از گیری و کیرد

می اجتناب استبداد و مشیورت      خودکامگی بیه مشیرکان بیا مقابلیه چگیونگی درباره یارانش با احد، جنگ از پیش مثال، برای ورزید.

می که شد جوانی اکثریتِ نظر تسلیم اما شوند، رو روبه دشمن با مدینه در که بود آن بر پیامبر نظر آنکه وجود با درخواستندپرداخت.

بدنگند. دشمن سساه با شهر از بیرون

بنویسید؟ویژگی-47 را پیامبر نظامی امور مدیریت و سساه های

و    .1 سیساه در حضیور خیاطر بیه مسلمانان داشتند. را آن اندام توانایی که بود مسلمانی تمام وظیفه دفاع و جهاد پیامبر، حکومت در

نمی جنگحقوق در غنیمتشرکت از اما میهایگرفتند، دریافت را خود سهم کردند. جنگی

جنگ .2 تأمین بود.هزینه جنگاوران عهده به نیز جنگی تدهیزات سایر و اسب سالح، مانند نظامی افزارهای

می .3 اهمیت مسلمانان رزمی آمادگی و نظم به همواره خدا، تمرینرسول بر و داشتداد دقیق نظارت سساه نظامی .های

شی .4 لشکر، تنظیم در میایشان کار به را عصر آن متعارف )سیمت    وه مَیمَنیه قلیب، مقدمیه، گروه: پنج به را نظامی نیروهای و بست

می تقسیم )عقبه( ساقه و چپ( )سمت مَیسَرَُه کرد.راست(،

بنویسید.-41 را تربیت و تعلیم زمینه در پیامبر اقدامات

نیز.1 خدا رسول دارد. دانش و علم کسب بر فراوانی تأکید قیرار  اسالم امیور اولویت در را آن و داشت تربیت و تعلیم به خاصی توجه

بود .داده

کرد. .2 تعیین مسلمانان از تن ده به نوشتن و خواندن آموزش را باسواد اسیرانِ از یک هر آزادی شرط بدر، جنگ از پ  حضرت آن

می .3 مختلف قبایل و شهرها سوی به اسالم احکام و قرآن تعلیم برای را معلمانی مرتب فرستاد. پیامبر

است .4 شده نقل دانش و علم و کسب لزوم درباره خدا ل رسو از احادیثی  .همچنین

بنویسید.-42 را پیامبر توسط نها آ توزیع و گردآوری شیوة و مالی منابع
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در.1 مسلمانان اقتصادی امیور      زندگی اداره بیه داشیت اختییار در کیه محیدودی مالی منابع با پیامبر و بود ساده خدا، رسول زمان

بودند.می جزیه و )صدقات( زکات جنگی، غنایم منابع، این جمله از پرداخت.

برمی .2 را افرادی فوق منابع توزیع و حفظ گردآوری، برای تپیامبر جنگاوران میان جنگی غنایم پندم چهار میگزید. یکقسیم و شد

داشت.  تعلق ماندگان راه در و فقیران یتیمان، و او خویشان رسول، خدا، به )خم (، آن پندم

زرتشتیان(سرانهمالیاتجزیه، .3 و مسیحیان )یهودیان، کتاب اهل بالغ مردان به که بود را  ای آن پرداخیت توانیایی مالی لحاظ به که

می تعلق مسلمانداشتند، را زکات میگرفت. نمایند.ان پرداخت بایستی

یهودی .4 مناطق آنکه از پ  بیر پیامبر همچنان داد، اجازه مناطق آن ساکن یهودیان به جنگگشود، به را تیماء و فدک خیبر، نشین

زمین زمیین   روی آن در تصیرف حیق اما بسردازند؛ اسالمی حکومت به را ساالنه محصول از نیمی و کنند کشاورزی ندا آ از های آنِهیا

بود. خدا رسول

ویژگی-43 و خوی و نمایید.خلق بیان را خدا رسول اخالقی های

هیچ .1 و بود دیگران معاشر و همدم زندگی در نداشت.پیامبر را جهان طبیعی سیر برخالف و عادت خارق رفتارهای ادعای گاه

می .2 متمایز مردم دیگر از را ایشان ویژگی یک پرورتنها که بود این آن و آن    ساخت قلیب بیر را خیویش وحیی و برگزیده را او دگار

بود گردانیده نازل .حضرت

چهره .3 خدا خندهرسول و گشاده نمیای سخن زیاد داشت. مهربان قلبی و نمیی رو بیدگویی و دشنام و نفرین به زبان و گشیود. گفت

کند. نفرین و لعن را مسلمانی که نشد شنیده

را .4 خود خانواده اعضای یا همسر کمهرگز و مینیازرد دیگران گناه و خطا از گذشت برای عذرخواهی در را بهانه .پذیرفتترین

انتقام .5 صدد در و کرد رفتار مالیمت به آنان با شدن، تسلیم از پ  اما تاخت، اسالم دشمنان بر نیامد. او بر جویی

بود .6 ساده بسیار او مسکن و پوشاک خوراک، جمله از پیامبر .زندگی

خدا .7 کمکمیرسول خانه کارهای داشت.در نظافت و پاکیزگی به فراوان رغبتی و عالقه و کرد

پندم گسترشدرس و خلفاتثبیت دوران در نخستیناسالم ی

دهید؟خالفتگیریشکلوابوبکرانتخابچگونگی-1 شرح را

بودنید، پییامبر تیدفین مراسیم برگزاریمشغولهاشمبنیوالسالمعلیهعلیکههنگامی:خالفتبهابوبکرانتخابوسقیفهماجرای

.بگیرنید تصیمیم خدارسولجانشینتعیینبارهدرتاآمدندهمگردمدینهدرساعدهبنیسقیفهبهموسوممکانیدرانصارازگروهی

آندرکههاییبحثووگوگفتازپ سراندام،.رساندندجمعآنبهراخودسرعتبهمهاجرانگروهازجراحابوعبیدهوعمرابوبکر،

پییامبر جانشیین وخلیفیه عنیوان بهابوبکرباسقیفهدرحاضرانصارازتعدادیسس وابوعبیدهوعمرنخستگرفت،صورتجلسه

.کردندبیعت

می-2 کسانی چه به برگشتگان( دین گفتند؟مرتدان)از

بادیه های قبیله از زیادی تعداد ابوبکر، خالفت آغاز و پیامبر رحلت از شورشپ  به سر و و کردند ترک را اسالم دین عربستان، نشین

شدند. معروف برگشتگان دین از یا مُرتَُدان به گروه این برداشتند.

دینهایگروه-3 کنید؟مرتدان)از ذکر را پیامبر رحلت از پ  برگشتگان(

بیا وبودنید آوردهاسیالم مسیلمانان، قدرتگسترشعلتبهصرفاًوخدارسولزندگانیپایانیهایسالدرهاقبیلهاینعضایا-1

.نداشتندآشناییواُن آنتعالیم

.برخاستندمخالفتبهمدینهحکومتباخود،دوربهافرادیآوردنگردباوکردندپیامبریادعایدروغبهنیزتنچندمُرتَُدان،برعالوه-2

عنیوان بیه راایشانوبودندمعترضابوبکرخالفتبهنسبتکهدادندمیتشکیلهاییقبیلهوافرادراشورشیانازدیگریگروه-3

.کردندخودداریوینمایندگانبهزکاتپرداختازوشناختندنمیرسمیتبهپیامبرخلیفه

با-4 مقابله برای ابوبکر دهید؟اقدام توضیح را برگشتگان( دین )از مرتدان
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سساه این فرستاد. معترضان دیگر و دروغین پیامبران مرتدان، با مقابله به و آورد گرد را سساهی خالفت، مسند بر استقرار از پ  ابوبکر

شورش برقرارهمه عربستان جزیره شبه بر دوباره را مدینه حاکمیت و فرونشاند را ها نافرمانی و کرد.ها

رسید؟-5 خالفت به چگونه عمر

درکیه راخطّابعُمَربنمکتوبی،نامهوصیتطیزندگی،لحظاتواپسیندراو.کردخالفتسالدوازبیشاندکی(ابوبکر)اولخلیفه

. کردمنصوبومعرفیخودجانشینیبهبود،آوردهاسالمبعثتششمسال

رامهم-6 عمر خالفت رویدادهای بنویسید؟ترین

.بودعربستانجزیرهشبهاطرافهایسرزمیندرمسلمانانفتوحات،(ق23-13ح)دومخلیفهدورانرویدادهایترینمهماز

رسید؟-7 خالفت به چگونه عثمان

خلیفیه عنیوان بیه رانفیر ییک خیود میانازکهکردمأمورراآناعضایودادتشکیلنفرهشششوراییمرگ،ازپیشدومخلیفه

عنیوان بیه امیهبنیخاندانازعَفّانبنعثمانسراندامکهرفتپیشایگونهبهشورا،آناعضایهایرایزنیووگوهاگفت.برگزینند

.شدانتخاب(ق2335ح)سومخلیفه

دهید؟-8 توضیح را عثمان روشخالفت

بنمَروانسوم،خلیفه.گرفتپیشدرخودازپیشخلفایبهنسبتمتفاوتیروشبود،خویشاونددوستوخونرممردیکهعثمان

وآوردکیار سیر برراامیهبنیازخودخویشاوندانهمچنیناو.بازگرداندشهرآنبهبود،راندهمدینهازپیامبرکهراپدرشوحَکَُم

وعثمیان رفتیار بیه نسبتیاسر،عمّارغِفاری،ابوذرهمچونپیامبرصحابةازبرخی.گذاشتبازخالفتامورادارهدرراآناندست

داشیت، قیرار حکیم میروان جملیه ازخیود مشیاوران واطرافییان تیأثیر تحیت کهخلیفه.کردنداعتراضوانتقادویمنصوبان

.نمودتبعیدوتنبیهراانتقادکنندگان

دهید؟-3 شرح را عثمان خالفت سراندام

مصر و عراق مانند مختلف مناطق از رساندنمردم آمدند.برای مدینه به عثمان، گوش به اعتراضخویش علیهصدای میانعلی السالم

میاندی خلیفه و دلییل،مردم همیین بیه شیدند. کیار ایین اطرافیانشمیانع اما دهد، تغییر را خود روش که پذیرفت خلیفه کرد. گری

رس قتل به را او و ریختند خلیفه خانه به سراندام خشمگین اندند.معترضان

سران-17 علی)ع(بابیعتازامیهبنیاشرافویژهبهوقریشچرا کردند؟خودداریامام

بیود مصیمم امام.کردندبیعتحضرتآنباوبسذیردوخالفتکهخواستندالسالمعلیهعلیازاصراربهمدینهدرمردمعثمان،ازپ 

نماید.عملپیامبرسنتوخداکتابمطابقکه

بود؟-11 چه مخالفتشان علت و بودند کسانی چه علی)ع( امام مخالفان

. پرداختسرکشیبهعثمان،خونخواهیبهانةبهبود،شدهبرکنارشامحکومتازالسالمعلیهعلیتوسطکهابوسفیانپسرمعاویهجملهاز

برخیی حکومیت گیرفتن دستبهبرایتقاضایشانباامامچونبودند،کردهبیعتکهنیززبیروطلحهمانندقریشبزرگانازمعدودی

.پیوستندمخالفانصفبهوشکستندراخودبیعتنکرد،موافقتمناطقوشهرها

بود؟-12 چه مخالفان با مقابله برای علی)ع( امام روش

مییان داخلیی جنیگ ازجلوگیریوسرکشیازمخالفانبازداشتنبرایالسالمعلیهعلیامامآمیزمسالمتهایکوششوهانصیحت

آنایدیاد درمهمینقشامیهبنیاشرافکهشدهاییگریآشوبوهاسرکشیدفعبهناگزیرحضرتآنونرسیدنتیدهبهمسلمانان،

.کردمقابلهدشمنانبانهروانوصفینجمل،جنگسهدرومنتقلکوفهبهمدینهازراخالفتمرکزاماممنظوربدین.داشتند

دهی-13 توضیح را عمر و ابوبکر ؟دروشخالفت

اتحیاد آمید، وجودبهساعدهبنیسقیفهدرپیامبرجانشینیسربرمسلمانانمیانکهاختالفیپیدرخصوصبهپیامبر،رحلتازپ 

گیروه وافرادمیانراعدالتکهبودندمراقبحدودیتاخویشداریزمامدوراندرعمروابوبکرحال،اینبا.دیدآسیباسالمیامت

نیواحی وشیهرها حکومتوسساهفرماندهیهایسمتبهراافرادیانصارومهاجرگروهدوهرازوکنندرعایتمسلمانمختلفهای

.گزیدندبرمیخالفتقلمرومختلف

دهید؟-14 شرح را عثمان خالفت دوران سیاست

تعصیبات مدیدد گیرفتن اوجواختالفیات تشدیدباعثمسلمانان،میاندرنارضایتیایدادبرعالوهعثمان،خویشاوندگراییسیاست

.شداسالمیجامعةدروندرایقبیلهوایطایفه
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دهید؟-15 توضیح را علی)ع( امام روشخالفت

اسالمیامتبهرادینییگانگیوبرادریخدا،رسولسنتواسالمتعالیمبهعملباداشتقصدحکومتشدوراندرالسالمعلیهعلی

ایین .شید بیشترمسلمانانمیانچنددستگیوتفرقهآمد،پیشکهداخلیهایجنگوسیاسیهایاختالفنتیدةدرامابازگرداند،

کهشدشاموعراقبینایمنطقهرقابتآمدنوجودبهباعثحتیوزددامنایقبیلهوایطایفههایدرگیریودشمنیبههاجنگ

.داشتادامهآنازپ هاسالتا

آمد؟وعمرخالفتدوراندرآمدهای-16 دست به طریقی چه از عثمان

.شدسرازیرمدینهدرمسلمانانخزانهبهبودشدهفتحکهثروتمندیهایسرزمینازفراوانیدرآمدهایعثمانوعمرخالفتدوراندر

درآمدهای-17 توزیع بود؟چگونهعمرخالفتدوراننحوه

مسیاوات برپاییه اگرچیه دوم،خلیفهتوسطهعطایاتوزیعنحوه.کردتوزیعمسلمانانمیانعطایاعنوانبهرادرآمدهاایندومخلیفه

آنیان گراییی تدمیل واندوزیثروتازقریش،بزرگانوخالفتکارگزارانبهنسبتایشانسختگیریوزیستیسادهامانبود،اسالمی

.کردجلوگیری

درآمدهای-18 توزیع بود؟عثمانخالفتدوراننحوه چگونه

صیورت امییه بنیخاندانخصوصبهخلیفه،حامیانوبستگانبهمسلمانانالمالِبیتازفراوانیهایبخششوبذلعثماندوراندر

میزارع واراضیی آنیان رو،ازاینگرفت؛نادیدهبود،کردهایدادقریشسراناندوزیثروتبرایعمرکهراهاییمحدودیتوی.گرفت

دیگیر ومدینیه درخوشگذرانیومدللهایخانهساختبرایآنهاکالندرآمدهایازوکردندتصرفمصروشامایران،درراوسیعی

.کردنداستفادهشهرها

بود؟-13 چگونه اقتصادی نظر از علی)ع( امام حکومت روش

مییان مسیاوی طوربهراالمالبیترو،ازاین.کنداجرارااسالمیمساواتوعدالتکهکردتالشخالفتشدوراندرالسالمعلیهعلی

.کردتقسیمآزادوبندهوسفیدوسیاهغیرعرب،وعربازاعممسلمانانتمام

بود؟-27 چگونه آنها مقابل در امام روش و کردند؟ اعتراض علی)ع( امام به زبیر و طلحه چرا

راقریشوعربکهخواستندحضرتآنازوکردنداعتراضالمالبیتتوزیعشیوهاینبهزُبیَروطلحهجملهازمسلمانان،برخی

»فرمودودانستستمگرانهراکاراینامامامادهد؛قرارموالیوعَدمازبرتر فرزنیدان بیرای وکیردم تیالوت راقیرآن تمیام :

منظور.«نیافتمبرتری[بودبرداشتهزمینازکهچوبیتکه]چوبایناندازهبه[غیراعراب]اسحاقفرزندانبر[اعراب]اسماعیل

دررااسیالم قبیول درتأخروتقدمیاوخویشاوندیای،قبیلهقومی،معیارهایایشانکهبودآنجمله،اینبیانازحضرتآن

.گرفتنخواهدنظردرالمالبیتتوزیع

سرزمیناعرابلشکرکشی-21 به هممسلمان بود؟های چه جوار

اییران، هیای سیرزمین یافت،ادامهوقفهبدونعثمانتالفخپایانتاوشدآغازابوبکرخالفتزمانازکههالشکرکشیایننتیدهدر

.کردپیداگسترشهاسرزمینآندرتدریجبهاسالموشدفتحمصروشام

خلیفهزماندر-22 شد؟متوقففتوحاتکدام

السالمعلیهعلیامام

بود؟لشکرکشیدرغیرمسلمانانبامسلمانانبرخورد-23 چه ها

واسیالم تعیالیم طبیق رسیدند،میشهریوآبادیبهیاوکردندمیبرخورددشمنسساهبهکههنگامیمسلمانانفتوحات،جریاندر

.بدنگیدسوم،ونماییدپرداختجِزیهوشویدتسلیمدوم،بیاورید؛اسالماول،:دادندمیارائهآنانبهراپیشنهادسهپیامبر،سنت

بود؟-24 جهاتی چه از شام سرزمین اهمیت

مهمیی   العیاده فوق موقعیت از همواره آفریقا، و اروپا آسیا، قاره سه دریایی و زمینی اتصال نقطه عنوان به آسیا، غرب در شام سرزمین

این است. بوده بینبرخوردار کهن های تمدن برخورد محل باستان دوران در و دارد کهن تمدنی و تاریخ مصر،سرزمین ایران، النهرین،

روم و است.یونان بوده

دهید؟-25 توضیح را مسلمان اعراب حمله هنگام شام منطقة اوضاع
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زما آن در داشت. قرار روم امسراتوری سلطه زیر مسلمان، اعراب حمله هنگام شام منطقهمنطقة آن در عرب های قبیله از تعدادی ن

کلیسای با مذهبی مسائل از برخی در اما بودند، مسیحیت پیرو شام منطقه بومی ساکنان دیگر و اعراب این از بسیاری داشتند. حضور

داشتند. اساسی اختالف روم امسراتوری پایتخت قسطنطنیه،

زبانی و فرهنگی قومی، های تفاوت و مذهبی جملیه   اختالفات از داشیت، وجیود رومی حکومتگر طبقه با شام مردم های توده میان که

پایه که بود مهمی بود.عواملی کرده سست منطقه این بر را روم امسراتوری حاکمیت های

دهید؟-26 شرح را شام فتح چگونگی

سسا این فرستاد. شام منطقه سوی به را سساه دسته چندین خود، خالفت اواخر در  ابوبکر،

  

زمیان در آنها بیشتر که نبرد چندین در هیان

از پی  یکیی را منطقه آن های آبادی و شهرها و دادند شکست را آنان محلی متحدان و رومی نیروهای پیوست، وقوع به عمر خالفت

پیمان این در گشودند. صلح پیمان با اغلب بر    دیگری، در شیهرها آن میردم عقییده و دیین آزادی مال، و جان حفظ و  ها، تسیلیم ابیر

بود. شده تضمین جِزیه پرداخت

بیت-27 محاصره جریان بود؟در چگونه مسیحیان با مسلمانان رفتار المقدس

شیهر تسلیموصلحقراردادخلیفه،حضوردرفقطکهکردنداعالمشهرمسیحیساکنان،(ایلیا)المقدسبیتشهرمحاصرهجریاندر

.رفتالمقدسبیتبهمدینهازدومخلیفهمنظوربدینوپذیرفتندراشرطاینبردباریبامسلمانان.کنندمیامضاءرا

بود؟-28 چگونه اسالم ظهور هنگام مصر مصر وضعیت

نیروی مهم مراکز از یکی مصر، شمال در اسکندریه بود. شرقی روم امسراتوری قلمرو از بخشی اسالم، ظهور هنگام به شام، همچون نیز

آن  دریایی

  

در عربسیتان جزیره شبه در حتی و شام در مسلمانان موقعیت مصر، بر رومیان تسلط وجود با رفت. می شمار به امسراتوری

ثیروت و آبیادانی که عَمِروعاص کنند. تسخیر نیز را مصر که برآمدند درصدد شام فتح از بعد مسلمانان رو ازاین بود. جدی خطر معرض

نزدیکم از را سرزمین آن اجتماعیفراوان و سیاسی وضعیت با ای اندازه تا و نموده اعیراب     شاهده سیساه فرمانیدهی بیود، آشینا جا آن

گرفت. عهده به مصر به حمله در را مسلمان

دالیلیبهمصریان-23 بودند؟ناخشنودخویشسرزمینبررومامسراتوریحاکمیتبهسبتنچه

هایتودهآن،برعالوه.برسندعالیهایمقامبهکهنداشتنداجازهدیگرسویزاوپرداختندمیراسنگینیهایمالیاتسویکاز

.داشتندرومیانباشدیدیمذهبیاختالفاتمصرمسیحی

مصر-23 در یهودیان بودند؟ناراضیرومامسراتوریازچرا

برابردرآنانازرومامسراتورحمایتعدمدلیلبهبودند،پراکندهمصرنقاطسایرواسکندریهدرکهنیزیهودآیینپیروانازهاییگروه

.بودندناخشنوداوازمسیحیان،

شد؟-37 فتح مسلمانان توسط چگونه مصر

بیه ییا وجنیگ بهدیگریازپ یکیرامصرشهرهایودادندشکسترارومیلشکریاننبردهایی،طیمسلماناعرابحال،هردر

گشودند.صلح

پیروزی-31 بنویسید؟عوامل را مصر در مسلمان

.بیود اسیالم سساهبرابردرسرزمینآنمردممقاومتعدمنتیدهبیشترمصردرمسلماننیروهایدرخشانفتوحاتوسریعموفقیت

حکومیت سیایه زییر درمیذهبی آزادیبیه امیید وشیام فتحهنگامبهمسیحیانبااسالمپیروانمداراجویانهوآمیزمسالمترفتار

.داشترومیانبامصریاننشدنمتحدبربسزاییتأثیرمسلمانان،

بنویسید.مصرفتحنتایج-32 را

رومییان هدومخطرازشامرفت،بینازسرزمینآندرشرقیرومامسراتورینظامی–سیاسینفوذوسلطه،(ق27سال)مصرفتحبا

.شدمهیاآفریقا،مناطقدیگردرمسلمانانپیشرویبرایزمینهومانداماندرحدودیتا

نمایید.خلفایزماندرفتوحاتپیامدهایسیاسیوآثار-33 بیان را مصر در نخستین

رومامسراتوریوساسانیانحکومتیعنیروزآنجهانِبزرگقدرتدوسال،27ازکمترفاصلهدرمسلماناعرابسیاسی،نظراز

خالفتقلمرونظامی،هایپیروزیایندنبالبه.کردندتصرفرامصروشامایران،مهمهایسرزمینودادندشکستراشرقی

.گرفتندقرارآنانحکومتتحتداشتند،اعراببامتفاوتیفرهنگوزبانکهمختلفیاقوامیومردمانویافتزیادیگسترش

اقتصادیوآثار-34 راخلفایزماندرفتوحاتپیامدهای مصر در بنویسید.نخستین
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کهفراوانیغنائمبرعالوهاعراب.بودندبزرگیوآبادروستاهایوشهرهادارایوثروتمندشدهفتحهایسرزمیناقتصادی،لحاظبه

.گرفتندخوداختیاردرراهاسرزمینآنمالیاتیدرآمدهایواقتصادیمنابعکردند،کسبفتوحاتجریاندر

درپیامدهایوآثار-35 مصر کنید؟خلفایزمانفتح ذکر را فرهنگ و علم زمینه در نخستین

شدهفتحهایِسرزمینبهرااسالمدینعربسساهیانسو،یکاز.شدگرجلوهفرهنگودینعرصهدرفتوحاتپیامدواثرترینمهم

مردمیان وغنیی تمیدنی وفرهنیگ دارایمصیر وشیام ایران،دیگر،سویازشدند؛مسلمانهاسرزمینآنمردمتدریجبهوبردند

.کردندایفااسالمیتمدنشکوفاییوگیریشکلدربسزاییسهمکهبودندمتمدنی

قدرتدرسششم مسند بر امویان

دهید-1 شرح را جاهلیت دوران در امویان ؟وضعیت

وتدیارت طرییق ازخانداناین.رفتندمیشماربهجاهلیتعصردرقریشقبیلهنفوذپُروقدرتمندهایخانداناز،(امیهبنی)امویان

بودند.اندوختهفراوانیثروتکعبه،مناصبازبرخیاداره

امویان-2 برابردعوتبرخورد بود؟اسالمبهدر چگونه

ابوسیفیان، وابوجهیل یعنیی آنیان سرانوکردندایستادگیاسالم،بهدعوتبرابردرتمامسرسختیباامیهبنیپیامبر،بعثتازپ 

.شدندمسلمانظاهربهمکه،فتحازپ امیهبنیخاندان.گرفتنددستبهمسلمانانعلیهراقریشنظامیسیاسیرهبری

دهید؟-3 توضیح را عمر و ابوبکر خالفت دوران در امویان نقش

  

از بخشی فرماندهی معاویه، و یزید های نام به ابوسفیان پسر دو جمله از کردند؛ مشارکت فعاالنه عمر و ابوبکر خالفت دوران در امویان

منطقیه ایین حکومت به عمر سوی از دیگری، از پ  یکی سس  و گرفتند عهده به شام منطقه فتح جریان در را مسلمان اعراب سساه

شدند. منصوب مهم

دهید؟-4 شرح را عثمان خالفت دوران در امویان جایگاه

سساهفرماندهیومهمشهرهایحکومتویافتافزایشبسیارامویانقدرتونفوذبود،امیهبنیخاندانازخودکهعثمانخالفتدر

.گرفتنداختیاردرفتوحاتادامهبرایرا

چه-5 خالفت دوران در علی)ع( امام با امویان بود؟برخورد

علیه علی با بیعت از امیه بنی سران بیشتر عثمان، در   پ از نقیشمهمیی کیه امویان مخالفتپرداختند. به حضرت آن با و خودداری السالم

کردند. پشتیبانی جنگصفین در او از قوا تمام با و پیوستند شام در معاویه به جنگ، این شکستدر پ از داشتند، جنگجمل ایداد

نمایید.چگونگی-6 بیان را اموی خالفت بنیانگذاری

از  مخالفتبرخیی اعتراضو وجود با و منصوبشد حکومتشام به عمر زمان در او شد. نهاده بنیان ابوسفیان پسر معاویه توسط خالفتاموی

علیه خالفتعلی زمان تا شاممسلمانان منطقه بر حکومتطوالنیمدتوی ماند. باقی مقام این در پایگیاهی  السالم بیه تبدیل را منطقه این ،

قدرت برای مطمئن ساخت.مناسبو امیه بنی اندوزی ثروت و طلبی

روش-7 چه از خالفت آوردن دست به برای نمود؟معاویه استفاده هایی

خاندانشجلب و خود نسبتبه را شام مردم کامل پشتیبانی فراوان تبلیغات و فریبکاری با اینمدت طی در شیامیان  معاویه رو، ازایین کرد.

شورشمعاویه جریان علیهمادر حسن امام و علی امام امویانبر از قدرتالسالم، اهداف به رسیدن برای معاویه کردند. کیه طلبانهطرفداری ای

خون را خود داشت، سر معرفیمیدر سوم خلیفه عثمان، وارثحقیقی و وخواه حکومتشهرها وعده با همچنین او، و  نمود. منیاطقمختلیف

بیت از بخششفراوان و جاهابذل زیرکو سیاستمداران از ای عده بیا     طلبلمال، خیدمتگرفیت. بیه را شُیعبه بن مُغَُیره عَمروعاصو مانند

عمروعاص درخُدعه شکستحتمی از معاویه که کرد.بود پیدا ندات جنگصفین

حسن-8 امام با کسانی چه علی)ع( امام شهادت از داد؟پ  اندام اقدامی چه معاویه کردند؟ بیعت معاویه با کسانی چه و )ع(

علیه شهادتحضرتعلی )پ از سال21السالم علیه47رمضان حسن امام با کوفه مردم از گروهی بیعتکردنید. ق.( خلیفه عنوان به السالم

آندا مردم از و خواند امیرالمؤمنین و خلیفه را خود شام در نیز بیعتگرفت.معاویه

شد؟-3 چه نتیده و داد اندام اقدامی چه معاویه با مقابله برای مدتبی)ع( حسن امام
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انصاری عُباده سعدبن بن قی  را آن فرماندهی که سساهی با همراه دشمن، با مقابله منظور به خارجامام کوفه از داشت عهده به

به موسوم جایی در و دسیسهساباطشد زد. معاواردو آن  های از کوفیه سیساه بزرگان و فرماندهان کردن جدا یا خریدن برای یه

علیه حسن امام حتی و شد ایشان سساه در آشفتگی ایداد موجب گرفت.حضرت، قرار سساهیانش از یکی قصد سوء مورد السالم

ریخیتن   از جلیوگیری برای حضرت آن بود، شده سلب کوفیان به نسبت امام اعتماد که اوضاعی چنین بیا   در مسیلمانان، خیون

کرد. واگذار معاویه به را خالفت شرایطی

بود؟-17 شده تقسیم شاخه چند به و بودند خلیفه چند امویان کیست؟ اموی خالفت بنیانگذار

اموییان،     خالفیت دوران در شید. آغیاز خالفتاموی و رسید پایان به نخستین خلفای دوران معاویه، خالفترسیدن به اع 14با از ضیای نفیر

قدرتنشستند.  مسند بر دیگری یکیپ از مروانی و سفیانی شاخه دو از امیه بنی خاندان

داشت؟(اَُندُلُ )اسسانیافتح-11 ای نتیده چه و گرفت صورت کسی چه توسط امویان زمان در

تصیرف رافرانسهجنوبازمناطقیحتیاسالمسساهیان.بودندنُصَیربنموسیوزیادبنطارِقچونسردارانیدستبه(اَُندُلُ )اسسانیافتح

.نشستندعقباسسانیابهوخوردندشکستمسیحیانازبزرگنبردیدرسرانداماماکردند،

جنگ-12 بود؟نتیده چه امویان خالفت زمان در مسلمانان و رومیان های

سساه و مسلمانان میان زیادی جنگهای و درگیری امویان، زمان بیار    در چنیدین مسیلمان حتیسیساهیان افتاد. اتفاق شرقی روم امسراتوری

نشدند. شهر فتحآن به موفق اما کردند، محاصر دریا و زمین از را روم امسراتوری پایتخت قسطنطنیه، شهر

نیروی-13 تأسی  از توسط امویان بود؟هدف چه دریایی

دریایی تأسی نیروی امویان برجسته های اقدام از پاییان   یکی و مدیترانیه درییای جزایر فتح هدف به معاویه بود. دریا در فتوحات توسعه و

آب آن بر رومیان حاکمیتمطلق به کرد.دادن دریایی تأسی نیروی به اقدام مدیترانه، های

بنویسید.ویژگی-14 را اموی عصر های

ارزش و اصول از حکومت گرفتن فاصله آمد، پدید اموی خالفتخاندان با که تحولی ترین و     مهم قیرآن تأکیید میورد اخالقیی و انسیانی های

بود.  جاهلیت ارزشهایعصر فرهنگو به بازگشت سلطنتو به خالفتدینی تبدیل اسالم؛ پیامبر

بیاخالفتدورهدرتحولآثاروهانشانه-15 را نمایید.اموی ن

قدرتحفظوکسبدرزورازاستفاده-1

خالفتشدنموروثی-2

ایقبیلهتعصباتتشدیدوگراییقومیت-3

اقتصادینابرابریوتبعیض-4

خلیفه-16 گرفت؟دستبهراامورزمامنظامی،غلبهوزورباخود،ازپیشخلفایبرخالفکدام

معاویه

بیعت-17 گرفتن برای میامویان استفاده روشی چه کردند؟از

امییران      و نظیامی سیس فرمانیدهان و امیوی خاندان بزرگان ابتدا که گونه بدین بود. اجبار و تهدید با توأم بیعت اخذ شیوه امویان، زمان در

اوالیات آن، پ از کردند. ببیعتمی تحتحکومتخود مردمان دیگر و نفوذ صاحب افراد از منطقه هر والی و مخالفیان میر گرفتو یعتمی

کرد.  می تهدید مال و جان به را

بود؟-18 چه خود مخالفان با مقابله برای امویان روش

سیاسیت     را خیود کیه معاوییه حتی کرد. می دنبال را خشونت سیاستسرکوبو خود مخالفان و معترضان برابر در همواره امیه بنی حکومت

می نشان مسالمتجو و مدارا اهل   مداری

 

دسیتور و نکیرد تحمل را حَمِق عَمرِوبن و عَدیّ حُدربن مانند شیعیان از اعترضبرخی و انتقاد داد،

افرادیخشین خالفت، مناطقمختلفقلمرو و شهرها حاکمان ویژه به نظامیحکومتاموی و سیاسی صاحبمنصبان بیشتر داد. آنان قتل به

مشهورتر از یوسفثقفی بن حَداج بودند. خونریز بود.و افراد این ین

،تعیینبامعاویه-13 .برداشتخالفتکردنموروثیجهتدرراگامنخستین..........................................

ولیعهدیبهیزیدخود،پسر

قرارتأثیرتحت،خالفتکردنموروثیاتخاذدرمعاویهمورخان،ازایعدهگمانبه-27 کسانی چه داشت؟سنت

باستانایرانِپادشاهانسیاسیسنت
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شد؟-21 امویان خالفت درون رقابتی و اختالف ساز زمینه و دودستگی ایداد موجب عاملی چه

ولیعهد عنوان به خود پسر دو برای همزمان اموی، خلفای از ایدادگرفتندمیبیعتبرخی موجب اقدام این و . اخیتالف ساز زمینه و دودستگی

از که تضعیفکرد.رقابتیشد را امویان خالفت درون

قریش-22 و امیه بنی یعنی خود قبیله و خاندان اول مرتبه در امویان خاندانچرا دیگر بر قبیلهرا و بخشیدندهاها ؟برتری

دادند. زیادیمی اهمیت قومی و ای قبیله پیوندهای به که امویان زیرا

بودند؟-23 کسانی چه موالی

حکومت زمان پاییندر موقعیتاجتماعی میشدند، نامیده موالی که غیرعرب مسلمانان از    آنان، و داشیتند اعیرابمسیلمان بیه نسبت تری

منصب نداشتندکه اجازه موالی بودند. محروم خود اقتصادی و اجتماعی سیاسی، حقوق حکومیت  برخی ماننید قضایی، و نظامی سیاسی، های

قض و سساه فرماندهی والیات، و گیرندشهرها عهده بر را .اوت

داشت؟عرب-24 نتایدی چه امویان گرایی

بیه     را گیرایشآنیان زمینیه داشتند، می روا خصوصایرانیان به غیرعرب، مسلمانان به نسبت که تبعیضهایی و تحقیر و امویان گرایی عرب

موالی رو، ازاین آورد. فراهم پیامبر بیت خصوصاهل به امیه بنی خالفت قیاممخالفان در شورشحضوریچشمگیر و ماننید  ها هایضیداموی

علیه سداد امام فرزند زید قیام مختار، اشعثداشتند.قیام بن شورشعبدالرحمان و السالم

قومیت-25 قبیلهچرا تعصبات تشدید و آورد؟ گرایی فراهم حکومت آن مخالفان برای مناسبی فرصت امویان ای

هیای رقابیت واختالفونمودهمهاجرتعربستانجزیرهشبهازخارجهایسرزمینبهگستردهطوربهعرببایلقامیه،بنیخلفایدوراندر

دوراندرریشیه کیه هیا دشیمنی واختالفیات ایین بهخود،سیاسیسلطهتحکیمبرایامویان.کردندمنتقلهاسرزمیناینبهراایقبیله

سیراندام ایقبیلیه هیای نیزاع وهارقابتگسترشاماکردند؛میحمایتدیگرقبیلهبرابردرقبیلهیکازوزدندمیدامنداشت،جاهلیت

.آوردفراهمحکومتآنمخالفانبرایمناسبیفرصتوکردآشفتهخراساندرویژهبهراامویحکومتقلمرواوضاع

ببرید؟-26 نام را امویان درآمد منابع

جزیه، را امویان درآمد عمده میمنابع تشکیل جدید، های سرزمین فتح از حاصل منافع و داد.خراج

بود؟-27 چگونه درآمدها توزیع در اموی خلفای روش

بیت اموی تلقیمیخلفای شخصی خزانه همچون را مسلمانان خانیدانی،   المال شخصیی، منیافع بیشتر عمومی، درآمدهای توزیع در و کردند

داشتن نظر در را خود قومی و ای علیهقبیله علی که را مسلمانان میان عطایا مساوی توزیع شیوه امویان آنها مثال، برای    د.

     

نهیاده بنیا السیالم

بیرای امیوی خلفیای از برخیی زمیان در همچنین گرفتند. نظر در موالی یا غیرعرب برایمسلمانان مراتبکمتری به سهم و دادند تغییر بود،

خراس در نومسلمانان از مالی، کمبود شدجبران گرفته جزیه دیگر جاهای و .ان

اسیتفاده   نکنند،مقاومتآنبرابردروبسذیرندراامویانحکومتمردمآنکهبرایاو،طرفدارانازبرخیومعاویه-28 روشیی چیه از

؟کردندمی

.پرداختندجبرگراییتفکرترویجبه

معناست؟-23 چه به امویان جبرگرایی تفکر

تمامی فکر، این اساس در بر نیسیت. آن از گریزی هیچ و است الهی تقدیر و خواست دهد، می رخ جوامع و ها انسان برای آنچه

می امویان در   واقع نبایید و اسیت خداونید تقدیر دهند، می اندام که اقداماتی و آنان فرمانروایی که کنند القاء چنین خواستند

ایستاد. الهی تقدیر مقابل

چه-37 امویان خلیفه بود؟هشتمین کسی

عبدالعزیز عُمَربن

عمربن-31 بنویسید؟اقدامات را عبدالعزیز

فتوحات که داد دستور جمله از کرد؛ اصالحاتی و تغییر به اقدام رو، ازاین نماید. عمل پیامبر سنت و خدا کتاب به که گرفت تصمیم

نشود. گرفته جزیه نومسلمانان از و گردد همچنینمتوقف اهااو و گویی علیهدشنام علی به رسیم  نت اجبیار به معاویه که را السالم

نمود. منع بود، کرده

عمربناقدامچرا-32 نشد؟امویانسیاستدرپایداریتحولومهمتغییرموجبعبدالعزیزهای

.نهادندکناررااوسیاستبعدی،خلفایوبودکوتاهعبدالعزیزعمربنخالفتدورانزیرا
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امویان-33 گروهمخالفان چه از و بودند مناطقی چه در بود؟بیشتر شده تشکیل هایی

جنیبش ومبیارزه صیحنه ایرانو(مدینهومکه)حدازعراق،ویژهبهاسالمجهانمختلفمناطقامیه،بنیخالفتدورانسرتاسردر

سیه خوارجوموالیهمراهبهبودندمعروفعلویانبهکهالسالمعلیهعلیپیروانوشیعیان.بودامویحکومتمخالفاناعتراضیهای

.دادندمیتشکیلراامویانمخالفانبزرگگروه

نتیده-34 حرکتمهمترین بود؟های چه امویان مخالف های

حرکت بنیی این خاندان خالفت واقعی ماهیت اما شد، سرکوب امویان زیاد خشونت و رحمی بی با اگرچه از   ها بسییاری بیرای را امییه

گردید. آنان حکومت ضعف و انحطاط ساز زمینه و کرد آشکار مسلمانان

رویدادیتاریخدربارهکهمحققانیومورخانازبسیاریگواهبه-35 نهضت کدام اسالم،تاریخدرتنهانهسازسرنوشتوعظیماسالم

است؟بشرتاریخدربلکه

کربالصحرایدروفایشبایارانازتن72والسالمعلیهحسینامامشهادتوعاشورانهضت

نتیدهمهم-36 بود؟ترین چه حسین)ع( امام نهضت ی

اجتماعی و سیاسی فرهنگی، فکری، تأثیر حماسی، واقعه هیایاین ملیت حتیی و شییعیان مخصوصیًا مسیلمان، جوامیع بیر بسزایی

است. نهاده غیرمسلمان

بود؟-37 چه حسین)ع( امام جانشین

علیه سداد المالسامام

امامامامتدوره-38 بود؟شیعیانوبیتاهلبرایدورانترینسختازیکیکدام

علیه سداد السالمامام

بنویسید.فعالیت-33 را سداد)ع( امام های

علیه حسین امام نام نگهداشتن زنده ضمن شیعه، امام بیاچهارمین همچنیین ایشیان پرداخیت. کیربال قییام اهیداف بیان به السالم،

درگیریجلو به بیت اهل مکتب پیروان ورود از بیگیری شید. های شیعی نیروهای نابودی مانع ای مدبّرانه صورت به فایده، کم و حاصل

عبادت اندام به حضرت در آن ای کننیده تعیین نقش همچنین ایشان است. مشهور عرفانی مناجات و دعاها خواندن و فرسا طاقت های

مدین در اسالمی تعالیم داشت.عرضه ه

زمینه(ع)سدادامامازپ شیعهامامانهایفعالیتترینمهم-47 چه بود؟در هایی

ومنحیرف فکیری هیای جریانبامبارزهبیت،اهلمکتبترویجبرراخودکوششعمدهشیعه،امامانالسالم،علیهسدادامامازپ 

بهیره باعلیهماالسالم،(ق148-83)صادقجعفرامامو(ق114-57)باقرمحمدامامرو،ازاین.کردندمتمرکزتوانمندشاگردانتربیت

وحیدیث فقیه، ماننید دینیمعارفدررازیادیشاگردانایشان.دادندسامانراوسیعیعلمینهضتآمد،پدیدکهشرایطیازگیری

پیروانوفکریپیشوایانکهبودغنیوگستردهچنانامامدواینعلمینهضت.کردندتبیینراتشیعمذهبحقیقتوتربیتتفسیر

.کشاندمیآناندرسجلسهبهودادمیقرارتأثیرتحتنیزراغیراسالمیواسالمیمذاهب

بودند؟کسانیچهعباسیان-41

.هستندپیامبرعمویعبدالمطلب،بنعباسبهمنسوبعباسبنییاعباسیان

را-42 عباسیان فعالیت شروع بنویسید؟چگونگی

وجیود بهرا(مبلغان)داعیانازمنظمیشبکهعباسیخاندانهدری،دومقرناوایلدرامویحکومتبامبارزهومخالفتگیریاوجبا

کیه خراسانخصوصبهخالفتمرکزازدورمناطقراخودهایفعالیتکانونداعیاناین.کردندمیفعالیتسِریصورتبهکهآوردند

.بودشدهحسابوزیرکانهبسیارعباسیداعیانتبلیغات.دادندقراربود،عربمهاجرهایقبیلههایدرگیریگرفتار

بود؟داعیانفعالیتروش-43 چگونه عباسی

وکردنید میی بییان بودنید، شدهمرتکبپیامبربیتاهلبهنسبتامویانکهراستمیوظلموامیهبنیحکومتمعایبنخست،آنان

کیه شدمیباعتسویکازمحمدآلِبهدعوت.خواندندمیفرا«محمدآل»حکومتبهرامردمخاصی،فردازبردناسمبدونسس 

درمدیازات وتعقییب ازونشودمشخصجنبشواقعیرهبرماهیتدیگرسویازوشوندجنبشجذببیتاهلطرفدارانوشیعیان

.بماندامان

فعالیت-44 زمانی چه یافت؟افزایشچشمگیریطرزبهعباسیانتبلیغاتیشبکهاز
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امیهبنیخانداندرنزاعواختالفتشدیدو(ق125)عبدالملکبنهشاممرگازپ 

بود؟-45 کسی چه های آن رهبر و بودند کسانی چه جامگان سیاه

سساه و فراخواند را نهضت هواداران جنبشعباسی رهبر فرمان به سراندام مسلمانانابومسلم، شامل که سساه این افراد داد. تشکیل ی

پرچم بودند، خراسان ساکن عربِ و سیاهایرانی به و برافراشتند بود، عباسیان نشانِ که را سیاه شدند.جامگانهای مشهور

بنویسید.-46 را خراسانی ابومسلم اقدامات

برخ و خراسان مختلف شهرهای فتح و اموی عامالن شکست با خانیدان   ابومسلم از ابوالعبیاسسیفاح، و شد کوفه وارد دیگر، نواحی ی

( برداشت خالفت به را خلیفیه 132عباسی آخرین مروان و کوبید هم در را امیه بنی خالفت طرفدار نیروهای بقایای سس  ابومسلم ق(.

برداشت. میان از او خاندان اعضای از بسیاری همراه به را اموی

حکومت-47 تشکیل دهید؟چگونگی توضیح را اَُندُلُ    امویان

سیراندام   او کیرد. فرار آفریقا شمال به معاویه بن عبدالرحمان نام به عبدالملک، بن هشام نوادگان از یکی اموی، خالفت سقوط از پ 

اَُندُلُ  در قُرطبه شهر شد، وموفق تصرف امویانرا )حکومت کند ریزی پایه آندا در با138را اموی خاندان شورشق(. هیای سرکوب

سال تا مسیحیان حمالت دفع و کردند.422داخلی اَُندل حکومت سرزمین بر عباسیان، خالفت از مستقل صورت به ق،

بود؟اَُندُلُ امویانسراندام-48 چه

یافیت ادامیه مسییحیان توسیط سرزمینآندرمسلمانانفرمانرواییسقوطتاوشدشروعالطوایفملوکحکومتدورانآنازپ 

(.ق838)

کسانیحکومتدوران-43 بود؟همراهتمدنیوعلمیشگرفهایپیشرفتواقتصادیشکوفاییبااندل درچه

اندل  در مسلمانان حکومت دوران

57-

      

 

دهید؟ توضیح را اَُندُلُ  در مسلمانان حکومت اقتصادی وضعیت

ناحییه را شیهرها ایین پیرامیون داشیت. پرجمعییت و آباد بزرگ، شهرهایی که بود ثروتمندی سرزمین مدموع در مسلمان اسسانیای

دام، کوچیک و بزرگ های گله سرسبز، مزارع دارای و کردند می زندگی خوشبختی و رفاه در آن ساکنان که گرفت می بر در روستایی

بودند. بارکش حیوانات و خوب   وسایل

می شمار به مهمی اقتصادی مراکز اندل همچنین بودند.شهرهای داده جای خود در را متعددی صنعتی های کارگاه و بازارها و رفتند

بیا   را ای گسیترده تداری ارتباط اندلسی بازرگانان و داشت چشمگیری رونق دریایی و زمینی مسیرهای در خارجی و داخلی بازرگانی

دریا حوزه های بودند.سرزمین کرده برقرار تر نزدیک و دور مناطق دیگر و مدیترانه ی

زمینهدراندل اسالمیمیراثترینبرجسته-51 تدلیچه یافت؟ای

اندیشهوعلمعرصه

بودند؟-52 کرده پیشرفت زمینه چه در بیشتر اندل  مسلمانان

گیاه داروسازی، پزشکی، ادبیات، کالم، فقه، حدیث، ریتفسیر، فلسفهشناسی، همه از تر مهم و ندوم اضیات،

بنویسید.-53 را اندل  در اسالم جهان معماری شاهکار دو

روند می شمار به اسالم جهان معماری شاهکار دو غَُرناطه، الحَمراء کاخ و قرطبه جامع .مسدد

هفتم درس

عباسی خالفت عصر در جهان
بود-1 که عباسی خلیفه ؟نخستین

.کردندبیعتمسلمانانخلیفهعنوانبهسَفّاحابوالعباسباکوفه،بهورودازپ سساهیانشوابومسلم

چیزی،خویش،خالفتمشروعیتوحقانیتتوجیهبرایعباسیان-2 چه کردند؟میتأکیدبر

شایسیته وبیتاهلمصداقراخودآنان.کردندمیتأکیدداشتند،پیامبرباعبدالمطلببنعباسطریقازکهپیوندیوخویشاوندیبر

.دانستندمیخدارسولجانشینی



شفیعی بهرام کننده: )–تهیه تلگرام ارتباطی tiranvjahan)24@کانال

در-3 کسی اکنیون وکردنید غصبزوربهراآنامویانولیبوده،اوخاندانحقپیامبر،جانشینیکهشدمدعیخالفتشابتدایچه

است؟رسیدهدارحقبهحق

سَفّاحابوالعباس

منظر-4 کنید مشخص و بخوانید را زیر است؟متن کسی چه

و حقانییت توجییه بیرای عباسییان کردنید. بیعیت مسیلمانان خلیفه عنوان به فرد این با کوفه، به ورود از سساهیانشپ  و ابومسلم

می تأکید داشتند، پیامبر با عبدالمطلب بن عباس طریق از که پیوندی و خویشاوندی بر خویش، خالفت را کردندمشروعیت خیود آنان .

اهل پییامبر،  بیتمصداق جانشیینی که شد خالفتشمدعی ابتدای در فرد این رو، ازاین دانستند. می خدا رسول جانشینی شایسته و

حق به حق اکنون و کردند غصب زور به را آن امویان ولی بوده، او خاندان است.حق رسیده دار

ابوالعباس سَفّاحجواب:

)ح-5 سَفّاح از خال136-132پ  به کسی چه رسید؟ق(، فت

)ح منصور ق(،158-136برادرش

داشت؟-6 عباسیان حکومت تثبیت و تحکیم در زیادی نقش کسی چه

)ح منصور ق(،158-136برادرش

دهید؟اقدامات-7 شرح را منصورعباسی

روزبیه )مُقَُفّعابنآنان،دبیروکردخلعداشتندکهمهمیمناصبهمهازبودند،سفاحجانشینیمدعیکهراعموهایشنخست،وی-1

.رساندقتلبهبود،عربیبهپهلویزبانازهاییکتابمترجموشداعمتفکریکهرا(ایرانی

فرمانیده فراوانقدرتونفوذنگرانزیراکشت؛ناجوانمردانهبود،کردهعباسیانبهکهبزرگیخدماتوجودباراابومسلمسس او-2

.بودجامگانسیاه

بیی گرفیت، صیورت اییران درابومسلمقتلبهاعتراضدرکهراایپردامنههایقیامنیزوعلویانازتندوقیامهمچنینمنصور-3

.کردسرکوبرحمانه

پایتخیت عنیوان بیه بغیداد شهربنایداد،اندامخودخاندانخالفتتثبیتوتحکیمجهتدرمنصورکهمهمیاقداماتازیکی-4

صیدها .شید سیاخته باستانایرانشهرسازیسنتاساسبروساسانیانپایتختتیسفون،نزدیکمکانیدرشهراین.بودعباسیان

.داشتندمشارکتبغدادبنایدربودند،ایرانیاغلبکهکارگروآهنگرندّار،معمار،

نمایید؟-8 بیان را عباسی منصور خالفت کلی نتایج

زمیان درمینظم اداریسیاسیی تشیکیالت رییزی پایهوجدیدپایتختبنایداخلی،مخالفانورقیبانبرداشتنمیانازباگونهبدین

.درآمدآنفرمانتحتاَُندُلُ استثنایبهاسالمیهایسرزمینتماموشداستوارعباسیانخالفتمنصور،

کنید؟خالفتهایدوره-3 ذکر را عباسیان

(ق232-132)شکوفاییونیرومندیدورة(الف

(ق656-232)تدزیهوضعفدورة(ب

دورةاینهایویژگی-17 نمایید؟(ق232-132)شکوفاییونیرومندیدوره بیان را عباسی خالفت

وبودنید برخیوردار ایالعیاده فیوق نفیوذ وقیدرت ازخلفاشود،میشاملراعباسیانحکومتنخستسالصدکهدورهایندر-1

.کنندسرکوبرامختلفهایشورشوهاقیاموکنندحفظخالفتقلمرویکسارچگیزیادیحدتاتوانستند

ووزییران نظیامی، فرماندهانوالیات،حاکمانداشتند؛کاملسیطرهونظارتدینیوادارینظامی،سیاسی،اموربرهمچنینآنان-2

بودند،قدرتمنددورهاینخلفایهمه.دادندمیصلحوجنگبهدستوروکردندمینصبوعزلراحکومتیکارگزارانازدیگربسیاری

.داشتندسلسلهاینتاریخدرباالتریتأثیرگذاریوقدرتمراتببهمأمونوالرشیدهارونمنصور،اما

ایین دردلیل،همینبه.کردندمیدنبالامویانکهبودگراییعربسیاستازاجتنابعباسیان،خالفتشاخصهایویژگیازیکی-3

عهیده بیه خالفیت امورادارهدررامهمینقشوشدندبرخوردارعباسیانحکومتدرممتازیجایگاهازاعرابکناردرایرانیاندوره،

والییات برخیی بیر حکومیت وسساهفرماندهیبهمواردیدردیوانی،مناصبسایرووزارتمهممنصبتصدیبرعالوهآنان.گرفتند

.شدندمنصوب

شدند؟-11 قدرت و نفوذ صاحب عباسی خالفت در ایرانیان کدام
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هیا،   آن بیارزترین که شدند فراوان قدرت و نفوذ صاحب عباسیان خالفت دستگاه در نیز دیگری ایرانیان ابومسلم، و ابوسلمه بر عالوه

بودند. سهل و برمکی های خاندان

بود؟-12 که عباسی خلیفه پندمین

الرشید)حه ق(133-177ارون

آنکدام-13 سراندام و داشتند؟ زیادی نفوذ هارون خالفت در ایرانی خاندان شد؟یک چه ها

دو     و یحییی سیسرد. او بیه را خالفیت امور اداره بود، برمکی خالد پسر یحیی خویش، مربی و دبیر مدیون را جانش حتی و مقام هارون

سال هفده قدپسرشمدت چنان اسیت،؛ صاحب شده معروف برمکیان فرمانروایی دوران به تاریخ در دوره این که بودند عظمتی و رت

شدند. برداشته میان از خلیفه دستور به رحمانه بی و ناگهانی طور به سراندام اما

نقش-14 کسانی داشتند؟(ق218-138ح)مأمونزماندرخالفتتحوالتدرایکنندهتعیینچه

و سهل بن زمینفضل و دهقانان از و برمکیان پرورده دست که سهل بن بودند.برادرشحسن خراسان بزرگ داران

گرفت؟-15 دست به را خالفت چگونه مأمون

ولیعهیدی   از را بیرادرش رسید، خالفت به که آن از پ  امین اما برگزید، ولیعهد عنوان به ترتیب به را مأمون و امین پسرش دو هارون

مأم زد. شد.کنار خلیفه و داد شکست را برادرش سهل، خاندان شمشیر و تدبیر با ون

بنویسید؟مهم-16 را خالفت به رسیدن از پ  مأمون اقدامات ترین

شیدند.   رفیعیی جایگاه و قدرت صاحب عراق، حاکم منصب در سهل بن حسن و مأمون وزیر عنوان به سهل بن فضل که بود آن از پ 

وزی تأثیر تحت حتی بیود  خلیفه عباسییان نشان که را سیاه پرچم و لباس و کرد منتقل مرو به بغداد از را خالفت مرکز خود، قدرتمند ر

درآورد. رنگسبز به

بزرگان-17 درچرا بنشانند؟خالفتبهراعباسیخاندانازدیگریفردوخلعرامأمونکهبرآمدندصددعرب

رامیأمون کیه برآمدنید صدددروپرداختنددشمنیوحسادتبهخالفتاموربرسهلخاندانتسلطبهنسبتبغداددرعرببزرگان

قتیل بیه راخیود وزییر گرفتتصمیممأمونکهبودهدلیلهمینبهشاید.بنشانندخالفتبهراعباسیخاندانازدیگریفردوخلع

.دادقرارخالفتمرکزرابغدادوکردتنبهسیاهجامهدوبارههمچنین،خلیفه.کندنشینخانهرااوبرادرورسانده

حادثه-18 چه با عباسیان شد؟ضعف آغاز ای

انحطیاط وضیعف بهرونیزعباسیانحکومتتدریجبهایرانی،وزیراندستازامورادارهشدنخارجومأمونحکومتگرفتنپایانبا

.گذاشت

تدزیه-13 موجب حوادثی شد؟عباسیخلفاینظامیوسیاسیاختیاراتوقدرتکاهشوقلمروچه

تیراندازیوسوارکاریدروبودنددرآمدهمسلماناناسارتبهماوراءالنهرسرحداتدرکهترکغالمانازسساهیمأمون،جانشینان

تسلطخالفتاموربروگرفتنددستبهراقدرتامیراالمراءعنوانباسساهاینفرماندهانآنکهازپ .دادندتشکیلداشتند،مهارت

.نشاندندمیاوبرجایراعباسبنیخاندانازدیگرفردیوخلعراایخلیفهخودسرانه،آنان.شدآغازمرجوهرجازدورانییافتند،

.شدندکوریاوکشتهامیراالمراهادستبهخلفاازبرخیحتی

ایرانجملهازخالفتقلمروازوسیعیهایبخشطلبی،استقاللهایجنبشوضدعباسیانهایقیامکهبوداحوالیواوضاعچنیندر

وگرفتیه دسیت بیه منیاطقی درراقیدرت شیدند موفقهاجنبشوهاقیاماینازبرخیرهبران.گرفتفرارامصروآفریقاشمالو

نظیامی وسیاسیی اختییارات وقدرتکاهشوقلمروتدزیهمنزلهبهرویدادیچنین.کنندتأسی رامستقلیحکومتیهایسلسله

.بودعباسیخلفای

سلسله-27 چه سالطین و یافتند؟امیران تسلط عباسی خالفت بر هایی

سلدوقیان و بویه آل

بازمیگردد؟بهاسالمیدوراندردیوانتأسی پیشینه-21 زمانی چه

زمان دومخلیفهخَُطاب،عمربنبه

داد؟تشکیلمدینهدررادیوانیچههرمزان،پیشنهادبهعمر-22

(سساه)جُنددیوان

عربی-23 به فارسی از دیوان زبان و خط گرفت؟برگرداندن صورت خلیفه کدام دستور به
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مروان، عبدالملک دستور امویبه خلیفه

دهید؟-24 توضیح را عباسیان ادارای نظام

منظم )دیوانی( اداری تشکیالت عباسیان، خالفت نخست دوره در

  

در گرفت. شکل ساسانیان عهد دیوانی نظام از اقتباس با مندسمی و

سلسیله از بسییاری گرفت. قرار دیوانی تشکیالت رأس در وزیر و آمد وجود به ساسانی دوره از گرفتن الگو با وزارت، منصب زمان، آن

ع خالفت دیوانی نظام از را خود اداری نظام سامانیان، جمله از مسلمان، حکومتی کردند.های اقتباس باسی

زمینه-25

   

دهید؟ توضیح را هدری پندم و چهارم های قرن در اسالمی تمدن فکری و علمی شکوفایی علل و ها

آمیوزی علیم و دانیش وجوی جست برای مسلمانان در فراوانی انگیزه خدا(، رسول کردار و )گفتار نبوی سنت و قرآنی های الف(آموزه

بود. کرده ایداد

سرزمین فتح و عربستان جزیره شبه از مسلمانان خروج ب(

 

و علمی مراکز و کهن تمدنی پیشینه از که و... مصر شام، ایران، مانند هایی

در آورد. فیراهم را ها فرهنگ دیگر مردمان با مسلمانان میان فرهنگی و فکری ارتباط ایداد زمینه بودند، برخوردار گوناگونی آموزشی

ارتب این پییدا  نتیده فراوانیی عالقه و انگیزه و شدند آشنا شده فتح های سرزمین مردمان تمدنی دستاوردهای و علوم با مسلمانان اط،

کنند. ترجمه عربی زبان به را ها آن فرهنگی و علمی آثار که کردند

مو مسلمانان، کنار در ... و زرتشتیان مسیحیان، یهودیان، جمله از دیگر ادیان پیروان حضور پ(

      

از دفاع برای اسالم پیروان که شد جب

مییان در دینیی اختالفیات بیروز آوردنید. روی کیالم، علم خصوص به و عقلی علوم به غیراسالمی عقاید برابر در خود دینی باورهای

فرقه گیری شکل و کرد.مسلمانان کمک کالم علم گسترش به نیز اسالمی مختلف مذاهب و ها

خل معنوی و مادی فعالیتت(پشتیبانی و عالمان از حکومتی های مقام دیگر و وزیران علمفا، رونق و رواج در زیادی سهم نیز آنان، های

داشت. مسلمانان میان در دانش و

بود؟کردهدشواروکُندهدریاولقرندرراعلومگسترشعواملی،چه-26

روز آن فرهنگعربی در علمی های دانسته و باورها نگارش آنکه موثیق   نخست، را شیفاهی نقیل اعراب نبود. معمول چندان تیرین گار

می احادیث و اخبار لغت، شعر، بیان در میروش اجتناب هم نبوی احادیث تدوین از آغاز در دلیل همین به کردند؛دانستند.

می دشوار را نگارش که بود ابتدایی خطی آغاز، در نیز عربی خط  ساخت؛دوم،

ا چندان اموی خلفای کیم سوم، کاری آنان، نظر در علمی امور به اهتمام و نداشتند جوامع و اقوام سایر معارف و علوم به وعتنایی ارزش

می حساب به موالی شأن آمد.در

بود؟خلفاکدامزماندرعباسیانزماندرمسلمانانعلمیوفکریهایفعالیتاوج-27

مأمون و هارون

خانداننقشمورخان،-28 راکدام مأموندورانفکریوعلمینهضتگسترشدرها و شمارند؟میمهمومؤثربسیارهارون

 سهلوبرمکیانهایخاندان

می-23 هم گرد کدا در دانشمندان و اندیشمندان عباسیان ی دوره آمدند؟در

بغداد، در فرهنگمتفاوت و زبان ملیت، با دانشمندان و اندیشمندان از زیادی تعداد زمان آن در در و آمدنید هم گرد عباسیان پایتخت

بغداد رصدخانه و الحِکمه بیت شدند. کار به مشغول بود، تأسی شده شهر آن در که متعددی آموزشی و علمی مهممراکز آن از تیرین

رفتند. می شمار به مراکز

چیست؟-37 ترجمه نهضت از منظور

علمی آثار انتقال و اقتباس جنبش ترجمه، نهضت از تمدنمنظور فرهنگی ترجمیه   و و اسیالمی عیالم به هند و مصر یونان، ایران، های

بود.آن عباسیان دوره در عربی زبان به ها

بنویسید؟-31 را ترجمه نهضت نتایج

مسلمانان تمدنی شکوفایی و فکری و علمی های پیشرفت در زیادی بسیار تأثیر ترجمه نیمیه   نهضت )از نهضیت ایین طول در داشت.

د هدری(قرن چهارم قرن اواخر تا موضوعوم در علمی آثار از زیادی گییاه   شمار کیمییا، موسییقی، ندوم، ریاضیات، طب، فلسفه، های

به )هندی( سانسکریت و یونانی شام(، مردم )زبان سُریانی )ایرانی(، پهلوی های زبان از کشورداری و سیاست جانورشناسی، و شناسی

شد. ترجمه  عربی

بیتمشهورتر-32 در که مترجمانی کنید؟ین ذکر را داشتند فعالیت الحکمه
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حُنین از میتوان اینمترجمان، مشهورترین بنیاز برادران بنحنین، اسحاق بردبناسحاق، نام بُختیَشوع خاندان و خوارزمی( .موسی)خاندان

خود-33 از علمی های مناظره و مباحث به فراوانی عالقه عباسی خلیفه میکدام داد؟نشان

عباسی خلیفه مأمون

داشت؟-34 نتایدی چه عباسیان دوره در علمی و فکری زمینه در اقدامات

عباسیی  خالفت نخست دوره در که معنوی و مادی های حمایت و امکانات از ای مدموعه و اسالم تعالیم تأثیر تحت حال، هر فیراهم به

مسلمانان میان در عظیمی علمی و فکری تحول تحول،آمد، این پیامدهای و آثار شد. رشیته  ایداد در مسیلمانان العاده فوق پیشرفت

بود. بزرگی متفکران و دانشمندان نهادن عرصه به پا و معارف و علوم مختلف  های

علیه-35 کاظم رسید؟امام شهادت به و افتاد زندان به کسانی چه دستور به و چرا السالم

علیه کاظم )امام تا183-128السالم شییعیان 163ق( حضرت آن داشت. اشتغال شاگردان تربیت و اسالم تعالیم بیان به مدینه در ق

می عباسیان حاکمیت نفی به صریح سخنانی با مختلف های موقعیت در و کرد می منع عباسی حکومت با همکاری از ازایین .پرداخترا

س و افتاد زندان به عباسی هارون و مهدی دستور به شهادترو، به زندان در رسید.راندام

کخالفتدورانباهمزمان،(ق273-148)شیعیانهشتمامامزندگانیدوره-36 بود؟ چه سانی

مأمونوامین

کرد؟-37 منتقل مرو به مدینه از را رضا)ع( امام مأمون چرا

امین طرفداران مخالفت و علویان های قیام بعضی با خالفتش آغاز در شد.مأمون رو روبه

مهارازاین شیعیان، حمایت کسب منظور به خراسانیانرو، اعتماد جلب و علویان های میرو   قیام بیه مدینیه از را السالم علیه رضا امام ،

کرد خود والیتعهدی مقام پذیرش به مدبور و .منتقل

کرد؟-38 منتقل مرو به مدینه از را رضا)ع( امام کسی چه تشویق به مأمون

سهلفضلتشویق  بن

بود؟علیهرضاامامازپ شیعهامامانفعالیت-33 استوار اساسی چه بر السالم

برعلیهرضاامامازپ شیعهامامانفعالیت حفظنبوی،سنتودینیمبانیتحریفبامقابلهبرجسته،یارانوشاگردانتربیتالسالم

.بودمتمرکزشیعهدرانحرافیفرهنگیوفکریهایجریانبامبارزهوشیعیجامعه

علیه-47 رضا امام از پ  شیعه کداامامان در اقامت به ناگزیر ؟شدندالسالم

سامرا

بودند؟-41 کسانی چه فاطمیان

جعفرصیادق امیام پسیر اسماعیلکههستندشیعهفرقهازایشاخهاسماعیلیه.بودندمذهباسماعیلیشیعیانازخاندانیفاطمیان،

.شناسندمیهفتمامامعنوانبهبود،یافتهوفاتحضرتآنازقبلکهراالسالمعلیه

بنویسید؟-42 را فاطمیان انشعابات

فاطمی اسماعیلیان آنان، گروه یک یافتند؛ انشعاباتی خود بین در اعتقیاد اسماعیلیان اسماعیل فرزندان در امامت استمرار به که بودند

ازاین فارو،داشتند. علیهخلفای صادق جعفر امام پسر اسماعیل، نوادگان از را خود شمردند.طمی، می السالم،

دهید؟-43 توضیح را فاطمیان تأسی خالفت چگونگی

علیه صادق جعفر امام پسر اسماعیل، نوادگان از یکی بود، افتاده انحطاط و ضعف سراشیبی در عباسی خالفت که شرایطی بهدر السالم

مهدی عبیداهلل )نام نهاد بنیاد مراکش( و )تون  آفریقا شمال در را حکومتی خلفیای     237، شید. معیروف فاطمییان خالفیت به که ق(

مصر مدتی، از پ  شهرفاطمی و درآوردند تصرف به نیز کنید.  قاهرهرا رقابیت عباسیان بغداد با تا کردند بنا خود پایتخت عنوان به را

منطقه سس ، گرفتند.شامآنان نیز را

بود؟خالفتقدرتاوج-44 کسی چه زمان در فاطمیان

.رسیدخودوسعتنهایتبهآنقلمروویافتدستشکوهوقدرتاوجبه(ق487-427ح)مُستَُنصِرزماندرفاطمیانخالفت

شد؟مُستَُنصِرزماندر-45 چه نتیده و کرد قیام کسی چه فاطمی خلیفه

اَُرسالن نام به فردی او، زمان بیروندر با و کرد قیام عراق در امیا بَساسیری خواند، خطبه فاطمی خلیفه نام به بغداد، از عباسی خلیفه راندن

شد. نابود و سرکوب سلدوقی طُغرل توسط زود خیلی
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زمان-46 در فاطمیان خلیفهحکومت پررونقکدام اقتصادی پیشرفته، صنعت و تدارت کشاورزی، داشت؟ایو
فاط خلیفه میمستنصر

دهید؟-47 توضیح را فاطمیان انقراض و ضعف چگونگی

سیس   و فاطمی خالفت قلمرو به سلدوقیان پیاپی حمالت شد. اقتصادی بحران و سیاسی ضعف دچار فاطمیان حکومت مستنصر، دوران اواخر از

ایوبی الدین صالح توسط سراندام فاطمیان حکومت کرد. بدتر را آن وضعیت صلیبی، های جنگ ق(.567منقرضشد)شروع

دهید؟وفاطمیانروابط-48 شرح را عباسیان
رسیمیت بیه راعباسییان حکومیت ودانسیتند میی خیود حیقِ راخالفتفاطمیان.بودآمیزخصومتهموارهعباسیوفاطمیخالفتدوروابط

.دادندقرارتهدیدموردتهدیدشدتبهراعباسیانحکومتحداز،وشاممناطقبرتسلطبافاطمیخلفایآن،برعالوه.شناختندنمی

ویمین واییران عیراق، جملیه ازنزدیک،ودورهایسرزمینبه(اسماعیلیهمذهبمبلغان)داعیاناززیادیعدهفرستادنباهمچنینفاطمیان

هیای فعالییت برعالوهاسماعیلی،مبلغانازبرخی.برانگیختندراسلدوقیسالطینوعباسیخلفایوحشتوخشماسماعیلی،دعوتگسترش

.کردندمینیزنظامیوسیاسیعملیاتبهاقدامخوددشمنانعلیهتبلیغی،

.کننید مقابلیه فیاطمی خالفیت باخود،متحداندیگروسلدوقیانحکومتنظامیوسیاسیتوانازاستفادهباکوشیدندنیزعباسیانمقابل،در

فیاطمی خلفاینَُسَبدهدنشانکهشدمتوسلگوناگونیترفندهایبهوکردفاطمیانعلیهایگستردهتبلیغاتبهاقدامهمچنینعباسیخالفت

.نیستندعلیهااهللسالمفاطمهوالسالمعلیهعلینسلازآنانواستجعلی

نمایید.مذهبیسیاست-43 بیان را فاطمیان

شییعی عالمانازوداشتجدّیاهتمامخودسلطهزیرمناطقدرشیعیهایآیینرواجواسماعیلیتشیعمذهبترویجبهنسبتفاطمیخالفت

راهاییمحدودیتفاطمی،خلفایازمعدودیچهاگر.خواندندمیخطبهاسماعیلیاماماننامبهخودقلمروشهرهایدرفاطمیان.کردمیحمایت

ودینیی فعالییت وزندگیبهآزادانهتسنناهلفاطمیان،حکومتدورانبیشتردراماکردند،ایدادتسنناهلجملهازمذاهبسایرپیروانبرای

.بودندمشغولخوداجتماعی

دهید؟فعالیت-57 شرح را فاطمیان فرهنگی و علمی های

شکل شاهد فاطمیان روزگار در ترینقاهره بادوام از یکی بود. گوناگونی آموزشی و علمی مراکز وسیع فعالیت و اسالمیگیری دنیای های دانشگاه

( شد نهاده بنیان شهر آن در فاطمیان توسط اَُالَُزهر نام است.353با داده ادامه خود فعالیت به نام همین با کنون تا ق(و

گرفت شکل قاهره در )الحکمه( دارالعلم نام با دیگری بزرگ علمی مرکز آن، بر تدری عالوه به علمی مرکز آن در بزرگی استادان مختلفو علوم

قبیل و...از ادبیات طب، ندوم، شدند.فقه، گماشته

در    کیه علیم مشیتاقان اختیار در و تهیه زیادی های کتاب باشد، داشته بغداد الحکمه بیت همچون نقشی بتواند قاهره دارالعلم آنکه منظور آنبه

شد. نهاده بودند، علمی فعالیت مشغول

مر-51 ایداد از فاطمیان اساسی بود؟هدف چه بزرگ آموزشی و علمی اکز

برجسته عاِلمان و دانشمندان مراکز، این آموختگان دانش اغلب بود. معارف دیگر و اسماعیلی مذهب تعالیم به مسلط داعیان و عالمان ایتربیت

کتاب که اسماعیلیبودند دعوت و کردند تألیف علوم دیگر و فقه کالم، فلسفه، در زیادی های رساله و آنها از خارج و فاطمیان قلمرو درون در را

دادند. گسترش ماوراءالنهر و هندوستان تا

کرد؟-52 کمک معماری و تزئینی هنرهای توسعه به فاطمین دوره در عاملی چه
جالل و شکوه مظاهر به فاطمی خلفای عالقه

راباشکوه-53 آن های ویژگی و برده نام را کردند بنا فاطمیان که شهری بنویسید.ترین

نمو مشهورترین از اَُقمَر جامع و حاکم جامع اَُزهَر، جامع مساجد بود. قاهره آنها ترین باشکوه که کردند بنا را مختلفی شهرهای آثارنهفاطمیان های

روند. می شمار به قاهره در عصر این معماری

دوره-54 بود؟در رایج هنرهایی چه فاطمیان ی

کاشی گری، شیشه منبتکانقاشی، فلزکاریری، و کاغذسازی کاری،
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هشتمد رس

زمینه ایران؛ در اسالمیاسالم ایرانی تمدن تکوین های
دهید؟ظهورازقبلساسانیانواعرابروابط-1 توضیح را اسالم

فالت غربی جنوب و جنوب مرزهای مداورت در که عرب بیابانگرِد قبایل باستان، عصر آبیادی در و شهرها به مکرر زیستند، می ایران

بیابان درون به آنها غارت از پ  و آوردند می هدوم ما میهن مرزی عقبهای عربستان جزیره شبه میهای همیین   نشینی بیه کردنید.

بی  کرده ایداد خود قلمرو غربی جنوب مرزهای در که شهرها پادگان از ای زندیره بر عالوه ساسانیان، حکومت   دلیل،

     

  

دسیت دولیت ود،

هیای کوشیش و بَیدَوی اعیراب ییورش برابر در محکمی سدّ که آورد کار سر بر حیره در )لَُخمیان( مُنِذر آل عربِ طایفه از ای نشانده

بیر ایرانیی مرزبانان و بودند ایران اصلی سرزمین جزو که عمان و بحرین از غیر جنوب، در باشد. ایران سرحدات به نفوذ برای رومیان

میآندا انوشیروانحکومت خسرو پادشاهی زمان از نیز یمن درآمد.کردند، ساسانیان تصرف به

دهید؟حملةآستانةدرایراناوضاع-2 شرح را اعراب

طوالنیهایجنگراساسانیساله477حکومت.بردمیسربهنامساعدیاجتماعیوسیاسیوضعیتدرایراناسالم،ظهورباهمزمان

دچیار اشیراف وبزرگیان نزاعواختالفوسویکازشرقی،مرزهایدربیانگرداقوامباپیدرپینبردهایوغربدررومباپرخرجو

.نشستندشاهیتختبهتندهازبیشکوتاهیمدتدرپرویزخسروازپ کهایگونهبه.بودکردهضعفوفرسودگی

رسمی،دینمخالفانِشدیدسرکوبومذهبیاختالفاتیکدیگر،ازایرانجامعهطبقاتبیگانگیوجداییدلیلبهنیزاجتماعیاوضاع

.بودپریشانکشورشئونهمهدرآنهادخالتوموبداننظریتنگ

بیه فراوانیی خسیارت وشکسیت راسیدها وبندهاکهفراتودجلهرودهایشدیدطغیانوطاعونمرگباربیماریبروزآن،برعالوه

.آوردواردساسانیاناقتصادبهسنگینیضربهزد،(عراق/سَواد/النهرینبین)آسورستانحاصلخیزهایزمین

.بودخسروپرویزتوسطمنذرآلدولتبرداشتنمیانازافتاد،اتفاقاحوالواوضاعایندرکهدیگریتأثیرگذارحادثه

آل-3 دولت برداشتن میان از خسروپرویزچرا توسط ومنذر فروریخت؟ابهت را اعراب نزد ساسانیان قدرت عظمت

قبیله از ساسانی سساهیان از ای دسته ماجرا، این از پ  خیورد. اندکی شکست بودند، کرده حمله ایران مرزهای به که عرب ایین های

بیرای   آنیان بیشتر تحریک و تشویق باعث و ریخت فرو اعراب نزد را ساسانیان قدرت عظمت و اُبُهَت و    واقعه، هیا کیاروان بیه هدیوم

شد.آبادی ایران مرزی های

بود؟عک -4 چه پیامبر دعوت مقابل در خسروپرویز العمل

روایت برخی هدریمطابق هفتم سال در که بود بزرگی فرمانروایان جمله از خسروپرویز اسیالم   ها، بیه محمید حضرت توسط

را پیامبر دعوت او اما شد؛ و  نسذیرفتدعوت دسیتگیر را حضیرت آن و رود حداز به که کرد امر یمن ایرانی حاکم باذان، به و

کند. تیسفون روانه

دهید؟زماندراعرابوساسانیاندرگیری-5 توضیح را ابوبکر

کردنید حملهسوادمنطقهبهابوبکرخالفتدوراناواخردرمسلماناعراببود،آشفتگیواختالفدچارساسانیدربارکهشرایطیدر

گشودند.صلحیاوجنگبهرامنطقهآنشهرهایوهاآبادیازتعدادیو

دادند؟-6 شکست را مسلمان اعراب جنگ کدام در ایران سساه

( پل یا جِسر جنگ در مسلمان اعراب شکست با ایران پ گرفت.13سساه را آنان متصرفات بیشتر ق(

جنگ-7 کدام در نخست عرب زمان در شدند؟اعراب مناطقی چه تصرف به موفق و دادند شکست را ساسانیان

( دادند شکست سختی به را ایران سساه سختی به قادسیه در نخست مسلمان را   14اعراب ساسیانیان پیرآوازه پایتخیت تیسفون و ق(

( کردند تسخیر محاصره مدتی از ق(.16پ 

درعوامل-8 ساسانیان نمایید؟شکست بیان را قادسیه

اختالفم به توان برخیی ودهقانیان همکیاری پییروزی، ازساسیانی سیساه فرمانیده فرخزاد،رستمناامیدیوایرانیانداخلیهایی

موجیب شیام، دررومییان بیر مسلماناعرابکنندهخیرهپیروزیخبرآنکهضمن.کرداشارهمسلمانانباسوادساکنعربهایقبیله

.شدقادسیهدرعربجنگاورانانگیزهوروحیهتقویت
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جنگدرمسلماناعرابپیروزی-3 کرد؟کدام قطعی را ساسانی حکومت سرنوشت

نامیدند.(.ق21)کردقطعیراساسانیحکومتسرنوشتنهاوندجنگدرمسلماناعرابپیروزی الفتوح فتح را پیروزی این فاتحان

ایستادگی-17 اعراب حمله مقابل در شهرها کدام کردند؟ساکنان

    

  

بیر بارهیا بیود، ساسیانی خاندان خاستگاه که استخر شهر خصوص به و فارس ری، همدان، مانند ایران مناطق و شهرها برخی ساکنان

تعیداد آن جرییان در و کردند سرکوب را آنها اعراب نداشت، وجود هماهنگی ها شورش این میان که جایی آن از اما شوریدند، اعراب

ت مردم از توجهی شدند.قابل لف

شد؟خلفایعصردرایران-11 می اداره چگونه نخستین

هاقبیلهسرانسساه،فرماندهانمیانازفردیخلیفه،فرمانبهشد،میفتحمسلماناعرابتوسطوالیتیوشهرآنکهازپ 

دییوانی امیور ادارهنداشتند،کشورداریدرچندانیتدربهاعرابکهآنداییاز.شدمیمنصوبآنداحکومتبهصحابهیاو

اندیام ایرانیی دهقانیان ودبییران توسطهمچنانهامالیاتدریافتومحاسبه.ماندباقیایرانیاناختیاردرگذشتههمچون

همچنیان ساسانیانتوسطشدهضربهایسکهوشدمینوشتهپهلویزبانوخطبهگذشتهمثلدیوانیدفترهای.گرفتمی

دخالتیشد،نمینقضصلحقراردادهایوگرفتنمیصورتنافرمانیکهزمانیتامسلماناعرابکلی،طوربه.بودگردشدر

.کردندنمیدخالتیروستاهاوشهرهاداخلیامورادارهدر

شد؟-12 می اداره چگونه اموی خلفای عصر در ایران

بنی حکومت زمان نظارتدر و فرمان تحت ایران مختلف مناطق میامیه، اداره عراق امویوالی خلفای نیز مواقعی در البته عزلشد؛ در

می دخالت مستقیم طور به آذربایدان و خراسان مانند مهمی مناطق حاکمان نصب منیاطق    و و شیهرها حکومیت دوره، آن در کردنید.

قبیله سران و اموی اشرافیت کامل انحصار در ایران جمله از اسالمی دنیای عربِمختلف داشت.های قرار آنان متحد

ببرید؟-13 نام را کردند حکومت ایران بر که اموی والیان معروفترین

حَدّاج عبیداهلل، پسرش اَُبیه، یوسفزیادبن و ثقَُفی یوسف امویبن والیان فترین معرو جمله از عمُر بن

امویزماندر-14 والی شد؟دهبرگردانعربیبهپهلویازدیواندفترهایزبانوخطکدام

حداج زمان سقفیدر یوسف بن

قبیله-15 مهاجرت بود؟هدف چه اول قرن در ایران به عرب های

یافت. شدّت امویان دوره در اما شد، شروع ایران بر مسلمانان سلطه تحکیم هدف به و فتوحات دوران از ها مهاجرت این

چه-16 در عرب مهاجرانِ با ایرانیان میان همکاری بود؟زمینهنخستین هایی

زمینه در سس  و کشاورزی و تدارت زمینه در کمنخست و آمد وجود به اجتماعی و سیاسی فرهنیگ   های جیذب مهیاجران کم

شدند. ایرانی

دهید؟-17 توضیح را عباسیان خالفت عصر در ایران وضعیت

بنی خاندان آمدن کار روی بغیداد با به دمشق از خالفت مرکز انتقال و و     سیرزمین درعباس سیاسیی اوضیاع و شیرایط ایرانیی، هیای

به سیاسیاجتماعی مناصب به ایرانی دیوانساالران و سیاستمداران از برخی عباسیان، حکومت در یافت. محسوسی تغییر ایرانیان نفع

به را اقداماتی و کردند پیدا دسترسی مناطق و شهرها حکومت و سساه فرماندهی وزارت، مانند مهمی نظامی   و

    

اندیام اییران مردم سود

و اییران جایگیاه ترقیی بیرای خود قدرت و نفوذ از مأمون زمان در سهل خاندان و هارون زمان در برمکیان خاندان مثال، برای دادند.

طاهرییان، یعنیی اسیالمی دوران در ایرانیی سلسیله نخسیتین مؤسی  حسین، طاهربن کردند. استفاده خالفت دستگاه در ایرانیان

اقدامپرورددست برخی و ایران بر اعراب سلطه تداوم حال این با بود. سهل خاندان مخالفیت     ه و ناخشینودی زمینیه عباسییان، هیای

آورد. فراهم عباسی خالفت با را ایرانیان

عک -18 مبارزهعلل و بود؟العمل چه امویان مقابل در ایرانیان ی

آنیان تحقییر بیه ودادمیی نشیان خاصیی نفیرت وخشیونت غیرعربان،بهنسبتوبودگراعربدولتیکحقیقتدرامویخالفت

وتحقیرآمییز رفتیار واموییان ظالمانیه حکومتبرابردرشدند،میخواندهموالیکهایرانیمسلمانانخصوصبهایرانیان.پرداختمی

.کردندمبارزهودادندنشانالعملعک فرهنگی-اجتماعیونظامی-سیاسیبعُددودرآنان،گرایانهقوم

سیاسی-13 اجتماعی-ابعاد و عک -نظامی دهید؟فرهنگی توضیح را امویان برابر در ایرانیان العمل

سیاسیجنبش-1 نظامی-های
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اهل و خود به نسبت امویان بیدادگری از که بنیایرانیان خالفت با مبارزه برای فرصتی هر از بودند، آمده ستوه به خدا رسول وامیهبیت

قیام به کردند.پیوستن استفاده اموی ضد های

اجتماعی-2 فرهنگی-جنبش

قبیلیه    و قیومی تفیاخرطلبی و تعصیب سیاست با ایرانی نویسندگان و شاعران اندیشمندان، از گروهی فرهنگی، و اجتماعی بعُد ایدر

تمام پیامبر، روایات و قرآن آیات به استناد با و برخاستند مخالفت به    امویان

   

ایین در آنیان از شیماری البته دانستند. مساوی را اقوام ی

پرداختنید. عیرب قیوم تحقیر به جاهلیت، عصر اعرابِ زندگی با باستان ایرانیان زندگی مقایسه طریق از و شدند کشیده افراط به کار

شُعوبیان به شدند.اینان فعالمعروف عراق در همچنان نیز عباسیان اول دوره در بود.جنبششُعوبی

بود؟زماندرایرانیانهایجنبشعلل-27 چه عباسیان

عباسیی خلفایهایاقدامبرخیواعرابسلطهتداومامارسیدند،حکومتبه(خراسانیان)ایرانیانکوششباعباسبنیخاندانگرچه

نارضیایتی پیامبر،ِبیتاهلوشیعیانبهستموسختگیریوسهلوبرمکیانهایخانداننابودیابومسلم،وخلّلابوسَلمهقتلقبیلاز

.شدکشورکناروگوشهدرمختلفیهایقیامساززمینهوبرانگیختراایرانمردمخشمو

درجنبش-21 ایرانیان گرفتعباسیانزمانهای شکل اساسی چه بود؟آننتیدهوبر چه

متمیادی هیای سیال بیرای وگرفیت صیورت اوخاطرهتکریمیاوابومسلمخونخواهیبهکهبودهاییجنبشرشتهیکآنهاترینمهم

زرتشیتی، ماننید غیراسیالمی واسیالمی فلسفیودینیعقایدازترکیبیدارایهاجنبشاینرهبران.انداختزحمتبهراعباسیان

سسیت خراسانخاصهایرانشرقیمناطقبرراعباسیخلفایسلطهاماشدند،سرکوبهاجنبشاینچندهر.بودندمزدکیومانوی

.آوردندفراهممنطقهدرایرانیهایسلسلهگیریشکلبرایرامناسبیزمینهوکردند

چگونه-22 اسالم به ایرانیان گروش روند شواهد استطبق ؟بوده

تدریدی اسالم به ایرانیان گروش است.روند ازبوده کمتر در ایران مناطق و شهرها بیشتر مسیلمان  27اگرچه اعیراب تسخیر به سال

اندامید. طول به قرن چندین اسالم، پذیرش روند اما درآمد،

نمایید؟مردمآوردناسالمبرمؤثرعوامل-23 بیان را ایران

آدابومناسیک سیادگی واسیالم برابریوبرادریپیام.داردجهانمردمتمامبرایجذّابیهایپیامواستجهانیدینیاسالم(الف

.بودایرانیانبرایدیناینهایجذابیتجملهازاسالمی،

بودنید، مندیی ظهوروجهنموبهشتبهمعتقدویکتاپرستیهودی،ومسیحیخواهوزرتشتیخواهایرانساکنانکهنداییآاز(ب

.نبودناخوشایندودشوارچندانآنانبرایاسالم،مکتبپیاموتوحیدیبینیجهانپذیرشودرکبنابراین،

.شدآنبهگرویدنواسالمباایرانیانتدریدیآشناییساززمینهایران،بهمسلماناعرابگستردهمهاجرت(پ

دهید؟-24 توضیح را ایرانیان آوردن اسالم در علوی نقشسادات

سیاکنان .داشیتند زمینهایندرمهمینقشآوردند،پناهمامیهنبهعباسیانوامویانظلمازنداتبرایکهشیعیانیوعلویسادات

مسیلمان وآشینا اسالمباآناندیاربهعلویانوشیعیانازگروهیمهاجرتنتیدهدرگیالنومازندرانمردمازکثیرینیزوقمشهر

.داشتتأثیراسالمبهمااجداگرایشوتوجهبرنیزایراندرزادگانامامو(ع)رضاامامحضور.شدند

نهم درس

ایرانی تمدن طالیی اسالمی–عصر

زمینه-1 عامل هدیری چهیارم وسومهایسدهدرایرانسیاسیاوضاعتغییرآنپیدروایرانیهایسلسلهگیریشکلبرایراکدام

آورد؟فراهم

هدرینخستسدهدودرایرانیانفرهنگیواجتماعیسیاسی،مبارزاتوهافعالیت

شد؟-2 منصوب خراسان حکومت به مأمون طرف از ک  چه
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( شد منصوب خراسان حکومت به عباسی خلیفه مأمون، سوی از ذوالیمینین ق(.275طاهر

داد؟-3 طاهر به را خراسان حکومت مأمون چرا

جنبش اینتشدید متوجه را مأمون ایران، در خالفت ضد از    های کنید؛ ایدیاد خالفیت قلمیرو اداره شیوه در تغییری باید که کرد نکته

و    این شید میوروثی او خانیدان در خراسیان حکومت طاهر، از پ  داد. خود خراسانی و ایرانی سردار طاهر، به را خراسان حکومت رو،

گرفت.بدین شکل ایرانی مسلمان سلسله نخستین گونه

ح-4 چه طاهریان حکومت دنبال شدند؟کومتبه تشکیل ایران در هایی

سلسله طاهریان، دنبال وبه زیاریان طبرستان، علویان سامانیان، صفاریان، آمدند. کار روی ایران کنار و گوشه در دیگری حکومتی های

سلسلهآل این جمله از میِبویه شمار به روند.ها

می-5 حکم مناطقی چه بر بویه راندند؟آل

بخشآل بر عراقهِبویه و ایران غرب و شمال جنوب، مرکز، از وسیعی کردند.ای حکومت

سده-6 در سیاسی لحاظ به ایرانی، های تأسی حکومت بود؟پیامدهای چه قمری هدری نخست های

خلفیای سیاسیی تسیلط تدریدیزوالوکاهشآنوداشتمهمومشترکپیامدیکسیاسیلحاظبهمذکور،هایحکومتتأسی 

وگرفیت قراربویهآلِامیرانسلطهتحتقرنیکازبیشبغدادبویه،آلحکومتدورهدرحتی.بودمامیهنمختلفمناطقبرعباسی

یکیدیگر دشمنورقیبها،حکومتاینازبسیاریحال،اینبا.کردندمحدودنیزرااونفوذوقدرتخلیفه،نصبوعزلبرعالوهآنان

.کردواردایرانیانوایرانبهزیادیآسیبوگرفتصورتفراوانیداخلیهایجنگآنان،فرمانرواییدوراندروبودندنیز

نتیده-7 چه بغداد بر بویه آل داشت؟تسلط ای

کردند محدود نیز را او نفوذ و قدرت خلیفه، نصب و عزل بر عالوه .آنان

راوطاهریانجغرافیاییواجتماعیخاستگاه-8 بنویسید.سامانیان

هیای دودمانراسلسلهدواینواقعدر.داشتندماوراءالنهروخراسانمنطقهدهقانیِکهنهایخانداندرریشهسامانیان،وطاهریانهایسلسله

.بودندبرخوردارخوددیاردرایمالحظهقابلفرهنگیواجتماعیپشتوانهواقتصادینفوذوقدرتازکهکردندگذاریپایهزمینداری

نمایید.-3 بیان را هدری نخستین های سده در ایرانی دهقانان نقش

اسالمی دوره به باستان دوره از ایرانی فرهنگ انتقال و حفظ در نقشمهمی محلی، امور در مشارکت بر کردند.عالوه ایفا

بود؟-17 کسی چه آنها حکومت بنیانگذار و بودند کسانی چه علویان

زید،حسن میبن شمار به مذهب شیعه علوی سادات از او جانشینان و طبرستان یان علو حکومت   بنیانگذار

 

از رهیایی بیرای که رفتند

ایرانییان میان در اسالم ترویج در نقشمؤثری علوی سادات بودند. آورده پناه طبرستان منطقه ویژه به و ایران به عباسی خلفای ستم

گ و دیلم طبرستان، ساکنان ویژه خودبه پسندیده اخالق و رفتار با و داشتند گرفتند.یالن قرار مردم های توده اعتماد مورد

بود؟-11 که صفاری لیث یعقب

رویگرزاده صفاری، لیث عیارانیعقوب گروه در شرکت با را خود سیاسی و اجتماعی فعالیت او بود. سیستان در قَُرنین نام به دهی از ای

جنگ و سیستان جوانمردان کرد.و آغاز آندا خوارج علیه

تأسی شد؟سلسله-12 کسانی چه توسط بویه آل ی

آل احمد(سلسله و حسن )علی، بویه ابوشداع پسران را بویهبویه کردند. تأسی  دیلم اهالی همیراه   از بیه و کیرد رها را صیادی شغل

درآمد. دیلمی سرداران خدمت به و برگزید را نظامی پسرانشحرفه

میهایسلسلهقدرتکسبشیوه-13 تقسیم دسته چند به دهید.ایرانی توضیح شود؟

وسیساه گیردآوری بهاقدامخلیفهتأییدواجازهبدونشدند،تشکیلدورهایندرکههاییسلسلهازبسیاریبنیانگذارانمقابلدر-2

علویانحکومتمؤس زید،بنحسنصفاریان،حکومتبنیانگذارصفاری،لیثیعقوب.کردندقدرتگرفتندستبهبرایلشکرکشی

.اندجملهآنازنهادند،بنیانرابویهآلسلسلهکهبویهپسرانوزیاریانسلسلهبرپاکنندهمرداویجوطبرستان

.رسییدند حکومیت بیه عباسیخلیفهفرمانباسامانیانوطاهریانمانندایرانیهایسلسلهازبرخیمؤسسانقدرتکسبشیوه-1

تأیییدی وفرمیان چنین.گرفتمیصورتخلیفهتأییدوفرمانباهاحکومتایندرنیزدیگرامیربهامیریازقدرتانتقالهمچنین

مذکورهایسلسلهامیرانوگرنهبود،بغدادخلیفهازاسمیوظاهریتابعیتواطاعتدادننشانبرایوداشتتشریفاتیجنبهبیشتر

.بودآنانخودعهدهبهجانشینتعیینوداشتنداستقاللخودداخلیاموردر
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دهید؟خلیفهباسامانیانوطاهریانروابط-14 توضیح را عباسی

دشمنانبامواردیدروکردندمیظاهریاطاعتاظهارعباسبنیخلفایبهنسبتعموماًسامانیوطاهریهایسلسلهامیران

مردمعامهنظردرآنانقدرتبهخالفت،بهنسبتامیرانایناطاعتاظهار.داشتندستیزسِرطبرستانعلویانمانندخالفت

کامیل اسیتقالل خیود قلمیرو امورادارهدرسامانیوطاهریحاکمانحال،اینبا.بخشیدمیمشروعیتومقبولیتمسلمان

گیریتصمیمفرمان،تحتهایسرزمینفرهنگیواقتصادیاجتماعی،سیاسی،مسائلدربارهخوداختیاروارادهباوداشتند

.کردندمیعملو

دهید؟خلیفهباطبرستانعلویانروابط-15 شرح را عباسی

علیوی ساداتازکهسلسلهاینمذهبشیعهامیرانِزیرابود؛آمیزخصومتهموارهعباسیخالفتباطبرستانعلویانحکومتروابط

طبرستانعلویانحکومتدورانبیشتررو،ازاین.شمردندمیخالفتغاصبراعباسیانوبودندخالفتمدعیخودرفتند،میشماربه

شد.سسریبودند،خالفتمتحدکهسامانیانوطاهریانلشکریانوخلیفهسساهیانباجنگوکشمکشبه(ق257-316)

یعق-16 دهید؟وروابط توضیح را عباسی خلیف و ب

قیدرت  به عباسی خلیفه اجازه بی و فرمان بدون یعقوب آنکه وجود با کرد. طی را زیادی نشیب و فراز عباسی خالفت با صفاریان رابطه

موفقیت اما بلیخ رسید، و کابل سیستان، حکومت فرمان خلیفه که شد موجب شرقی، مرزهای کفار با جهاد و خوارج سرکوب در او های

نماید ارسال وی برای بیه   را او لشکرکشیی سیس  و طاهریان حکومت برداشتن میان از و نیشابور به یعقوب حمله از پ  حال، این با .

گرایید.  خصومت به طرف دو روابط بغداد، سوی

دهید؟-17 توضیح را عباسی خلیفه و لیث یعقوب جانشینان روابط

صفا میان درگیری و دشمنی یعقوب، جانشین و برادر عمرولیث، زمان  در

  

بیه نسبت صفاری امیر شد؛ کمتر عباسی خالفت و ریان

ایین بیا کرد. تأیید داشت، اختیار در که مناطقی بر را عمرو حکومت نیز خلیفه خواند، خطبه او نام به و کرد تبعیت اظهار خلیفه

د رو، این از داشتند. کینه آنها به نسبت و بودند اعتماد بی صفاریان به نسبت همچنان عباسیان حال،

 

امیر با عمرو میان جنگ ر

شید، فرستاده بغداد به و درآمد اسارت به عمرو جنگ این در که آن از پ  و گرفت را سامانیان جانبِ خلیفه سامانی، اسماعیل

داد. او قتل به دستور ناجوانمردانه خلیفه

توضیحخلیفهبازیاریانروابط-18 را ؟دهیدعباسی

رااییران مختلفوالیاتوشهرهاخلیفه،سساهیانشکستبامرداویج.داشتزیادینشیبوفرازیعباسخالفتبانیززیاریانروابط

ازپییش امیا پرورانید، میی سردرراعباسیخالفتنابودیوبغدادبهحملهخیالحتیمرداویج.راندآنداازراخلیفهعامالنوگرفت

ازبیود، شدهمحدودطبرستانوگرگانبهقلمروشانکهویجانشینان.شدکشتهخودشورشیسربازانِغالمتوسطکار،اینبهاقدام

.کردنداطاعتاظهاربغدادخلیفهبهنسبتوکشیدنددستمرداویجبلندپروازی

تأسی سده-13 از قبل ایران زبان و خط بود؟وضعیت چه اسالمی نخستین های

ح زبان عربی زبان ایران، به اسالم ورود با       اگرچه

 

میانیه فارسیی یافتیه تحیول صیورت واقیع در که دری فارسی اما شد، دین و کومت

نییز ما میهن به مهاجر اعراب از بسیاری حتی زمان مرور به داشت. رواج ایران نقاط اکثر در مردم عامه میان در همچنان بود، )پهلوی(

شدند. ایرانی فرهنگ و فارسی زبان جذب

ص-27 دوره در فارسی زبان دهید؟وضعیت توضیح را فاریان

فارسی ادب و زبان از رسمی حمایت و توجه بر سرآغازی هدری، سوم سده در ایرانی های امییری بود.تأسی حکومت که لیث یعقوب

کرد.میهن تشویق فارسی شعر سرودن به را شاعران بود، ایرانی فرهنگ به عالقمند و دوست

را-21 سامانیان دوره در فارسی زبان دهید؟وضعیت توضیح

زبیان ایین تیرویج بیرای فراوانیی زحمیات سامانیپرورِفرهنگوگراایرانوزیرانوامیران.گرفتاوجفارسیادبوزبانسامانیانعصردر

حماییت موردوزیستمیزمانایندرفارسیشعرپدررودکی.کردندمیحمایتوتشویقراگوفارسینویسندگانوشاعرانآنان.کشیدند

راشیاهنامه سیامانیان، سقوطازپ او.کردشاهنامهسرودنبهشروعسامانیدورهاواخردرنیزفردوسیابوالقاسمحکیم.بودسامانیدربار

.ساختخاطرآزردهراآزادهشاعراینوندانسترابزرگشاعراینخدمتقَُدرِسلطان،ایناماکرد،تقدیمغزنویمحمودسلطانبه
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بیه دینیی وعلمیی اثرچندینوگرفتقرارعربیزبانکناردردینوعلمزبانعنوانبهفارسیزبانسامانیان،دورهدرآن،برعالوه

.انید جملیه آنازقیرآن بیر طبیری تفسیرترجمهبلعمی،تاریخعنوانباطبریتاریختلخیصوترجمه.شدترجمهیاوتألیففارسی

.یافتنگارشالمغربالیالمشرقمنحدودالعالمعنوانبافارسیزبانبهجغرافیاییکتابنخستیندوره،آندرهمچنین

سلسله-22 داشتند؟خودعصرفرهنگیوعلمیشکوفاییورونقدرسزاییبهسهمایرانیهایکدام

بویهآلِوسامانیانویژهبه

پیشرف-23 موجب شرایطی سدهتچه در فعلم را پندم تا سوم آورد؟راهای هم

فرهنگ وزیران و سلسلهامیران این میی پرور معنوی و مادی حمایت مورد را عالمان و اندیشمندان از یکسو، از سیوی کردنید ها، از و

تنیگ دیگر، و تعصب از اجتناب و فرهنگی و سیاسی مدارای سیاست اتخاذ آوردنید    با فیراهم را شیرایطی و   نظیری، علیم اهیل کیه

بسردازند. فعالیت به کامل، آسایش و امنیت در توحیدی های دین دیگر و اسالم مختلف مذاهب پیرو اندیشمندان

سدهمراکزمهمترین-24 در بنویسید.آموزشی را اسالمی نخستین های

تشیکیل بزرگیدرسهایحلقهایرانشهرهایبیشترمساجددروبودندآموزشیمراکزترینمهممساجدهدری،نخستینهایسدهدر

.شید میی اسیتفاده نییز باستاندورهآموزشینهادهایوتدربیاتاز.آمدوجودبهبزرگشهرهایدرهمهاییمدرسهتدریجبه.شدمی

.دادادامهخودفعالیتبههدریسومقرنتاهمچنانبود،کردهکاربهآغازساسانیانزماندرکهشاپورجندیپزشکیمدرسه

توجه-25 زمانی چه یافت؟فزونیاسالمیمعارفوعلومبهاز

شدند.مسلمانایرانمردمازکثیریجمعیتهدریچهارموسومهایسدهدرآنکهازپ 

دهید؟-26 توضیح وی فلسفی روش و فارابی ابونصر مورد در

( فارابی به معروف محمد، محمدبن بزرگ257338ابونصر فیلسوف سس درق( رفتو بغداد به خراسان از که سیکونت  ایرانی دمشیق

جهان از تلفیقی که را مَشایی فلسفه پایهگزید، بود، نوافالطونی و ارسطویی فلسفه و اسالم کرد. بینی گذاری

او سینا ابن خوانند. می دوم معلم است، اول معلم به ملقب که ارسطو از بعد را فارابی اسالمی، فلسفه سنت استاددر ابین را و دانسته خود

اند. شده قائل او برای زیادی احترام فیلسوفان دیگر و رشد

رسانید؟-27 کمال به را مشایی فلسفه کسی چه

برجسته شک، ) بدون سیینا ابوعلی جز نیست کسی اسالم جهان و ایران فیلسوف کمیال     428-377ترین بیه را مَشّیایی فلسیفه کیه ق(

رسانید.

علمی-28 نمایید؟آثار بیان را سینا ابن

علیوم     بیه فلسیفه، بیر عالوه آن، در و است شده نوشته دستیکتن به که است علمی های المعارف دائرة ترین بزرگ از یکی شفا کتاب

ابن است. شده پرداخته نیز ریاضی و تیألیف  طبیعی فارسیی زبان به را فلسفه یکدوره عالیی دانشنامه در بار نخستین برای و سینا کیرد

داشت. علم زبان عنوان به فارسی زبان کردن مطرح در سزایی به سهم اثر، این

بنویسید.ایرانیتمدنطالییعصردانشمندانِترینبرجسته-23 را وی آثار و اسالمی

.ق447خیوارزم .362)بیرونیی احمدمحمدبنابوریحاناسالمی،ایرانیتمدنطالییعصردانشمندانِترینبرجستهازیکیتردیدبدون

وعربیی فارسیی، هیای زبیان بیه وداشیت شیامخ مقیام ...وهندشناسیجغرافیا،هشماری،گاندوم،ریاضیات،دربیرونی.است(غزنه

وجغرافییایی طیول وعیرض تعیینبرایاوابداعیهایروشوابزارها.کردتألیفزمینهایندرایارزندهآثاروی.بودمسلطسانسکریت

.استجالبشهرهامیانفاصلهگیریاندازه

دورهایرانِپزشکیسنتودانش-37 به طریقی چه از یافت؟باستان انتقال اسالمی  ی

عصیر پزشیکی مسیتقل آثیار نخسیتین ویافتانتقالاسالمیدورهبهشاپورجندیمدرسهطریقازباستانایرانِپزشکیسنتودانش

ایرانیپرآوازهپزشکشاپورجندیمدرسهرئی (ق152ازپ د)جبرائیلبنجرجی .شدنوشتهمدرسهآناستاداندستبهاسالمی

.شدندعباسیخالفتمرکزراهیعلمیمرکزآنپزشکانازدیگریگروهاودنبالبهورفتبغدادبه

نمایید؟-31 بیان را پزشکی زمینه در رازی زکریای دستاوردهای

ونوشیته فلسیفه وشیمیوپزشکیزمینهدرماندگاریآثارکهایرانیفیلسوفودانشیمیپزشک،(ق313-251)رازیزَکَُریایمحمّد

تیرین بیزرگ »رازیعلیم، تیاریخ پدرسارتن،جرجگفتهبه.استشدهمشهور(سولفوریکاسید)گوگردجوهروالکلکاشفعنوانبه
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بیه پزشیکی علیم درشکاهکاریوآبلهتوصیفترینکهناو(الحصبهوالددری)سُرخکوآبلهرساله.«بودوسطیقرونواسالمپزشک

.رودمیشمار

بنویسید؟-32 را پزشکی زمینه در سینا ابن اثر مهمترین

صاحب از بسیاری اعتقاد ابنبه علم، تاریخ دائرةنظران رود. می شمار به اعصار همه پزشکان ترین بزرگ از یکی او  سینا پزشیکی المعیارف

عالی عنوان به متمادی های سده تا نیز اروپا در که اسالم، دنیای و ایران در فقط نه قانون، عنوان ماند.با باقی پزشکی مرجع و منبع ترین

مناطقساسانیانسقوطهنگامبه-33 بودند؟پررونقوآبادکدام

.بودندپررونقوآبادسرخ،دریایوعماندریایفارس،خلیجسواحلدرایرانیبنادرساسانیانسقوطهنگامبه

هدری-34 نخستین قرون در یافتچرا چشمگیری توسعه دریایی تدارت و ؟دریانوردی

اسالم، جهان جغرافیای یکسارچگی گسترشو نتیده در هدری نخستین قرون یافت.در چشمگیری توسعه دریایی تدارت و دریانوردی

اصلیکانون-35 سدههای در اقتصادی کنید؟مبادالت ذکر را هدری پندم تا سوم های

سده پ در و سواحل در شهری مراکز هدری، پندم تا سوم از      کرانههای یکیی مثابیه بیه سییراف بنیدر و یافتنید رونق فارس خلیج های

تثبیتشد.کانون جهانی و های منطق اقتصادی مبادالت اصلی های
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دهم درس

خوارزمشاهیایران و سلدوقی غزنوی، دورة در
ایرانایرانبهترکانورودچگونگی-1 به ساسانیان سقوط از دهیدپ  توضیح ؟را

شیماری هدری،نخستهایسدهدرسیحونرودسویآنهایسرزمینوماوراءالنهربهمسلمانانجهادیهایلشکرکشیجریاندر

دلیلبهآناناززیادیعده.یافتندراهاسالمیقلمرودرونبهوگرویدنداسالمدینبهایقبیلهوایطایفهیافردیصورتبهترکاناز

ومراتیب بیه حتیی آنیان ازشیماری .درآمدندمسلمانامیرانوعباسیاندربارخدمتبهداشتندنظامیاموردرکهخاصیاستعداد

.یافتنددستنظامیباالیمناصب

امرای-2 از کرد؟کدامیک فراهم را محلی حکومتی ایداد زمینه غزنوی

شیهر در(ق357)قمریهدریچهارمقرنمیانهدراو.رسیدسسهساالریمقامبهسامانیاندرباردرکهبودافراداینجملهازاَُلستَُگین

غیرمسیلمان هنید بااسالمیهایسرزمینشرقی(ثَُغر)مرزکهکنونیافغانستانشرقینواحیهایکوهستاندر(غزِنین/غزنی)غزنه

.کردفراهمرامحلیحکومتیایدادزمینهشد،میمحسوب

دهید؟-3 توضیح را غزنویان تأسی حکومت چگونگی

حکیومتی غزنیه شیهر دربیود، خراساندرسامانیانسسهساالرکهالستگیننوهوسَبُکتگینفرزندمحمودسامانیان،ضعفهنگامهدر

ازبخشیی وخراساننواحیتمامیبرتدریجبهسس وی.استمشهور«غزنویان»حکومتبهایرانتاریخدرکهکردتأسی مستقل

.یافتسلطهسامانیانقلمرو

بود؟-4 چگونه عباسی خلیفه و غزنوی محمود رابطه

بیاهلل، القادرعباسی،خلیفهحمایتکسبدرپیخودحکومتتأسی ابتدایازخود،عصرهمفرمانروایاندیگرهمچونمحمود

خالفیت مخالفیان بیا مبیارزه بهانیه بهو(غزا)خداراهدرجهادپوششدرراخودمذهبیسیاسیاقداماتازبسیاریاو.برآمد

آنتصیرف ازپ و(ق427)بردحملهبود،مذهبشیعهبویهآلحاکمیتتحتکهریبهدلیلهمینبه.دادمیاندامعباسی

بهانهراشهرمردموعلماازبسیاری بهفلسفههایکتابوجودبهانهبهرانداآمهمکتابخانهورساندقتلبهبودناسماعیلیبه

.کشیدآتش

لشرکشی-5 از غزنوی محمود هدف و بود؟بهانه چه هند به

طرییق ازهندفراوانثروتبهدستیابیحمالت،اینازاشانگیزهوهدفکهحالیدرکرد؛حملههندبهبارهاخداراهدرجهادبهانهبهاو

.بودسرزمینآنهایپرستشگاهومعابدغارت

دهید؟-6 توضیح را مسعود سلطان زمان در غزنویان اوضاع

هند به حمله در را پدر سیاست نیز پسرشمسعود محمود، از      پ از وی سیببشید کیه بیود عیواملی جملیه از سیاست این و داد ادامه

از بماند. غافل بودند، دیده آسیب شدت به وی حکام مالیاتی فشار بار زیر در که خراسان خصوصسکنه به مردم، هنگیامی اینوضعیت رو،

شهره دروازه مردم آوردند، هدوم خراسان شهرهای به طغُرِل فرماندهی به سلدوقیان گشودند.که مهاجمان روی به را ا

نتیده-7 چه و خورد شکست سلدوقیان مقابل در جنگی چه در مسعود داشت؟سلطان ای

سرنوشت نبرد در سلدوقیان از غزنوی شکستمسعود دنبال دندانقان)به امیا      431ساز یافیت، پاییان خراسیان بیر غزنوییان سلطه ،) ق

ایرا شرقی سرحدات از مناطقی بر آنان داشت.حکومت ادامه هدری ششم قرن اواخر تا هند غربی شمال و کنونی( )افغانستان ن

بودند؟-8 کسانی چه سلدوقیان

طایفه ترکانسلدوقیان از شدند.ای مستقر خراسان سس در و ماوراءالنهر در نخست اسالم، به گرویدن پ از که بودند

بنویسید.-3 را سلدوقی طغرل دوران تحوالت

سلدو )طُغِرل برگزید خود حکومت مرکز عنوان به را شهر این نیشابور، تصرف پ از اییران 423قی مختلف مناطق و سس شهرها او ق(.

شیعه بویه آل تسلط از را عباسی خلیفه و رفت بغداد به سراندام وی کرد. تسخیر دیگری پ از یکی مُندیی   را را خیود و درآورد میذهب

( کرد معرفی خلیفه447خالفت او ق(. نیام به سکه و بخوانند خطبه در را وی نام که داد دستور و بخشید او به را عراق و ایران حکومت نیز

لقب همچنین خلیفه رکن»زنند. داد. «الدولهسلطان طغرل به را

آنآلب-17 پیامدهای داد؟ شکست را شرقی( بیزان )روم نبرد کدام در بنویسید.ارسالن را
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راشیرقی رومامسراتیوری سیساهیان ،(ق463)دادرخمالزگیرد درکهبزرگنبردیدرسلدوقیانطغرل،جانشینن،اَُرسالآلبزماندر

شیرق درسیحونرودازسلدوقیانقلمروزمانآندر.افزودندخودمتصرفاتبهراصغیرآسیایوکردنداسیرراامسراتوردادند،شکست

آسییای درسیلدوقیان قلمیرو توسعه.بوداسالمیدورانایرانِدرحکومتیکقلمروترینوسیعاین.یافتگسترشمدیترانهدریایتا

.شدناحیهاینفرهنگیوسیاسیاوضاعتغییرومنطقهآنبهترکطوایفوقبایلمهاجرتموجبصغیر،

دوران-11 دهید؟ملکشاهتحوالت توضیح را سلدوقی

اطاعیت بیه ییا ورفتنید بینازمحلیهایحکومتوهاخاندانبیشترنتیدهدرورسیدقدرتاوجبهسلدوقیسلسلهملکشاهزماندر

وقیدرت سیر بیر فراواناختالفاتاثردرسلدوقیانحکومتملکشاه،والملکنظامخواجهمرگدنبالبه.نهادندگردنسلدوقیسلطان

.شدتقسیمشرقیوغربیبخشدوبهحکومتاینقلمروسرانداموشدضعفدچارجانشینی

تالش-12 سلدوقیان،شکوهاحیایبرایسندرمانندسالطینیچرا نشد؟محققآرزوگذشته

غُزهاوقراختائیانهمچونمهاجمیاقوامهدومنیزوداخلیهایدرگیریدلیلبه

بنویسید.-13 را سلدوقی دولت ضعف دالیل

داخلیهایدرگیری-الف

غُزهاوقراختائیانهمچونمهاجمیاقوامهدومنیز-ب

مختلف-پ امیران بین ایران در سلدوقی قلمرو تقسیم

قدرت-ت سر بر کشمکش و رقابت

ایران-ث در اسماعیلیان مبارزات

سلدوقیانسلطهزیرنواحیدراتابکانگرفتنقدرت-ج

آ-14 نتایج خوردند؟ شکست قراختاییان مقابل در نبردی چه در بنویسید.سلدوقیان را ن

قراختائیان از سلدوقیان نبرد536)شکست در شد.ق( ماوراءالنهر رفتن دست از به مندر قَُطوان

منقرضشد؟-15 چگونه سلدوقی دولت

آخرینسلطانسلدوقی) بر تَُکشخوارزمشاه پیروزی دستگرفتند.537با به را قدرت خوارزمشاهیان و دولتسلدوقیانمنقرضشد ق(،

منطقه-16 چه به میخوارزم گفته میای نامیده چه آن حاکمان میشد؟ اطاعت کسانی چه از و کردند؟شدند

ایران آباد مناطق از یکی خوارزمشاهخوارزم، خوارزم، ناحیه حاکمان به بود. اسالمی میانه و نخستین قرون در میزمین خانیدان گفته شد.

با منطقه این بر داخلیحاکم استقالل اطاعتمیوجود سلدوقیان از کردند.،

بنویسید.-17 را خوارزمشاه محمد سلطان اقدامات

توسعه نیز کرماننیزمسلطشد.سلطانمحمدخوارزمشاه بر برانداختو را ملوکمازندران قراختاییانو غوریان، و داد قرار وجهههمتخود طلبیرا

را-18 عباسی خلیفه و خوارزمشاه محمد سلطان دهید؟روابط توضیح

به عباسی، خالفت با خوارزمشاهیان روابط محمد سلطان زمان  در

    

تیرگیی به نگرفت، قرار عباسی خلیفه تأیید حکومتشمورد که این دلیل

بیرای را حسیینی سیادات از یکیی است، حسینی سادات حکومتحق که این اعالم با و عباسی خلیفه لیاقت عدم بهانه به که او گرایید.

به اما کرد حمله بغداد به بود، کرده همراه خود با خلیفه همدانجایگزینی در وی حمله شدید سرمای و برف متوقفشد.دلیل

دهید؟-13 توضیح را خوارزمشاهیان سقوط چگونگی

در  کیه بود، ایران به حمله برای مغوالن دست به دادن بهانه محمدخوارزمشاه، سلطان تدبیری بی و خطا بخیش  بزرگترین آن از اثیر هیایی

شد. ساقط نیز خوارزمشاهیان حکومت گرفتو قرار چنگیز سساهیان غارت و معرضقتل در ایران

دهید؟شیوه-27 توضیح را غزنویان ی دوره در حکومت اداره ی

روادارهبرایکهبودنددریافتهخوبیبهغزنویفرمانروایان از.دارندنیازایرانیساالراندیوانودیوانیتشکیالتبهخودتوسعهبهقلمرو

حتیسامانیحکومتساالراندیوانازبسیاریروهمین .گرفتندخدمتبهرابویهآلحکومتساالراندیوانازبرخیو

ببرید؟-21 نام را سلدوقیان معروف وزیران

الملکتوسی نظام خواجه و عمیدالمُلککندری

نظام-22 دورهعصر چه به گویند؟میایالملک
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نقشنظام بین این اندازهدر به سلدوقی عصر ایران اداری نظام ساختار توانالملکدر می را وی وزارت دوران که است برجسته عصیر »ای

الملک نامید. «نظام

خواجهشیوه-23 دیدگاه از سلدوقیان حکومت اداره بود؟نظامی چه الملک

تقنظامخواجه با که بود تالش   الملکدر

  

اداری مییراث بیر مبتنی که خود مدّنظر اداری نظام توسعه و تقویت طریق از مرکزی ویتحکومت

وفیادار همچنیان خود ای قبیله های سنت به که سلدوقی نظامیان و سرکشامیران نیروی با استمرار، و ثبات ایداد ضمن بود ایرانی کهن

کند. مقابله بودند،

نیروها-24 چه سلدوقیان حکومت یکدرون با بودند؟یی تقابل در دیگر

شمشیر اهل و ساالران( )دیوان قلم )نظامیان(اهل

شکوهمندیسلدوقی،عصردر-24 به دیوان بود؟نظیریبیکدام کسی چه نظر زیر و رسید

داشت.قراروزیرآنرأسدرکهوزارتدیوان

نمایید.ادارینظامهایویژگی-25 بیان را سلدوقیان

وزیرنظرزیرسلدوقیهایهمهدیوان.رسیدنظیریبیشکوهمندیبهداشتقراروزیرآنرأسدرکهوزارتدیوانسلدوقی،عصردر

اگر.بودسلطانخواستوارادهشد،میویکارتداومسببآنچهونداشتامنیتیهیچخودمنصبدروزیرحالاینبا.کردندمیکار

.بوداوانتظاردراموالمصادرهوقتلیاعزلافتاد،میهراسبهویموقعیتازیارندیدهوزیرازدالیلیبهبناسلطان

کنید.ادارینظام-26 مقایسه سلدوقیان دوره با را خوارزمشاهیان

شید، کمسلدوقیدورهبهنسبتهادیوانبرخیاختیاراتکهتفاوتاینبابود،سلدوقیادارینظامتداومخوارزمشاهیدورهادارینظام

دورهبیه نسیبت وزییر نقشوقدرتدورهایندرنمونهعنوانبه.گردیدتشکیلنیزجدیدهایدیوانبرخیویافتنامتغییردیگربرخی

.شدحذفوزیرمنصبمواردیدرحتیویافتکاهششدتبهسلدوقی

کداایرانجمعیتبخشعمدهخوارزمشاهیوسلدوقیغزنوی،هایحکومتدوراندر-27 بردند؟میسربهدر

روستاها

بنویسید.ویژگی-28 را خوارزمشاهیان و سلدوقیان و غزنویان دوران در شهرها ی عمده های

ایین     بیا شید، میی تشکیل بیرونی()رَبَض( شهر و )شارستان( شهرستان )ارگ(، بخشکهندژ سه از ایران تاریخی ادوار همه مانند شهرها

بیرونی شهر که بهتفاوت اتفاق این یافت. گسترش پیشین ادوار بیشاز سلدوقی دوره افیزایشجمعییت  در و شهری مناسبات رشد دلیل

گرفتند. قرار هم کنار در و شدند منتقل بیرونی شهر به بازار و مسدد مانند اسالمی شهر عناصر تحول، این با همراه داد. رخ شهرها

نام-23 را سلدوقیان دوران معروف ببرید؟شهرهای

نیشابور و مرو اصفهان، ری،

گروهروستاییوشهریجمعیتمذهبیبافت-37 چه از بیشتر خوارزمشاهیان و سلدوقیان و غزنویان بود؟دوران شده تشکیل هایی

دوازدهشییعیان تسینن، پییروان جزبه.دادندمیتشکیلتسنناهلپیروانعمدتاًرادورهاینروستاییوشهریجمعیتمذهبیبافت

زنیدگی نییز علیوی ساداتایرانشهرهایبرخیدر.داشتنداکثریتنقاطبرخیدروبودندپراکندهایرانشهرهایدرنیز(امامیه)امامی

اسیماعیل امامتبهکهاسماعیلیمذهبپیروان.بودندایراننشینشیعهمراکزترینمهمجملهازقموساریگرگان،ری،بیهق،.کردندمی

مخالفیان ترینمهمگروهاین.بودندپراکندهایرانروستاهایوشهرهادرنیزداشتند،اعتقادحضرتآنازپ (ع)صادقجعفرامامفرزند

وجیود از.داشتندقرارآزاروتعقیبموردحکومتسویازهمیشهدلیلهمینبهوبودندسلدوقیوغزنویحکومتدووعباسیخالفت

.استدستدرهاییگزارشنیزایرانشهرهایبرخیدرزرتشتیویهودیمسیحی،ادیانپیروان

ببرید؟سلدوقیوغزنویحکومتدووعباسیخالفتمخالفانترینمهمگروهترینمهم-31 نام را

اسماعیلیان

می-32 دامن اسالمی های فرقه درگیری به عواملی زد؟چه

حکومت ودخالتسوء غزنویان ویژه به دشیمنی  ها و میذهب و یکفرقه از نها آ جانبداری و مذهبی امور در و   سلدوقیان فرقیه بیا شیان

درگیری و اختالفات این به دیگر، زد.مذهب می دامن ها

بود؟ایرانمردماقتصادیفعالیتتریناصلیوترینمهمخوارزمشاهیوسلدوقیغزنوی،هایحکومتعصردر-33  چه

کشاورزی 
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چیست؟خوارزمشاهیانوسلدوقیانغزنویان،حاکمیتدورانچشمگیرتحوالتازیکی-34

ایراندردهقاناناجتماعیواقتصادیموقعیتزوال

دوران-35 در مالکیت دهید؟وسلدوقیانغزنویان،حاکمیتوضعیت توضیح را خوارزمشاهیان

میأموران وفرمانرواییان مصیادره معیرض درهموارهامالکیچنینوبودناپایدارومحدودبسیارزمینبرشخصیمالکیت

اییران درباسیتان دورانازکیه بیود دیوانییادولتیمالکیتایران،درزمینمالکیتشکلترینعمده.داشتقرارآنان

در.شید دادهافرادبه...وادارینظامی،خدمتقبالدرهازمینازبخشیگذشته،همچوناسالمیدوراندر.داشترواج

راییج ایرانغربدروبویهآلحکومتدرخصوصاًوسلدوقیانازپیشکهاقطاعنظامالملکنظامتدبیرباسلدوقیعصر

.یافتگسترشبود،

چیست؟-36 اقطاع

شد. می گفته دیوانی مشاغل صاحبان یا نظامی افراد به زمین واگذاری مختلف انواع به اقطاع

نظام-37 کرد؟ایفامهمینقشاقطاعنظامتوسعهدرالملکچرا

اقطیاع نظیام توسعهدربود،ماندهباقیبالاستفادهوبایرپیشینادوارازکههاییزمینکردنآبادونظارتهدفباالملکنظام

.کردایفامهمینقش

نظام-38 خواجه از پ  اقطاع نظام کرد؟ چرا کمک سلدوقی حکومت زوال و ضعف به الملک

آن در اقطاعی های زمین که شد مناطقی جدایی سبب استقالل، به اقطاع صاحبان تدریدی تمایل دلیل به الملک نظام از پ 

به که مالکیت دیگر نوع کرد. کمک سلدوقی حکومت زوال و ضعف به نهایتاً و داشتند قرار اییران ها در دوران این در تدریج

زمین یافت، بود.توسعه وقفی های

دراقتصادکارکردهایمترینمه-33 بود؟وسلدوقیانغزنویان،حاکمیتدورانشهری چه خوارزمشاهیان

جملیه ازشیهری پیای خیرده گیران صنعتوکشاورزانازمالکانهبهرهدریافتنیزوزراعیمحصوالتوکاالانواعتوزیعومبادلهتولید،

.بوددورهاینشهریاقتصادکارکردهایترینمهم

دوره-47 کدام رشدطوربهایرانخارجیوداخلیتدارتدر ؟کردچشمگیری

سلدوقیدورهدر

عواملیمهم-41 دورهکهترین بهدر سلدوقیان بنویسید؟کمکتدارترشدی را کردند

جدیدراهایدادامنیت،ونظمبرقراریقلمرو،گسترش عیواملی ازکارآمددیوانینظاموجودوونقلحملتوسعهوهای بیه کیه بودنید جمله

. کردندکمکتدارترشد

داشت؟-42 دنبال به نتاجی چه سلدوقیان ی دوره در تدارت رونق

شهررونقبا رو تسندهقلبعنوانبهبازارها.یافترشدنیزشهرنشینیوتدارت، هیای سینگ .گذاشیت توسیعه بیه شیهر

محصوالتمنسوجات،انواعقیمتی، وظروففلزی،اشیایبرخیپرطرفدار،کشاورزیبرخی هیای شییش ظروفانواعسفالی

وایرانمرزهایازخارجوداخلدر تسهیلپولیمعامالتانداموظیفهکهصرافان.شدندمیفروشوخریدمبادله مبادلیه و

خارجیتوسعهدرمهمینقشداشتند،عهدهبهراکاالها .کردندایفاتدارت

دورهزبانشاعرانونویسندگانترینبزرگظهوروفارسیادبیاتوزبانتوسعهدوران-41 چه در است؟فارسی ای

هفتمتاچهارمهایقرن

دوره-42 دردر عواملی چه سلدوقیان و غزنویان داشتادبیاتوزبانتوسعهورونقی تأثیر ؟فارسی

تماییل ویافیت رسمیتعمالًسلدوقیدورهدرکهفارسیبهعربیازغزنویاناداریدستگاهزبانتبدیلدرایرانیساالراندیوانهایتالش

. داشتبسزایینقشفارسیادبیاتوزبانتوسعهورونقدرنیزفارسیزبانبهخودآثارنوشتنبهدورهایندانشمندانوعلما

شعر-43 ای دوره چه رسید؟خوداوجبهفارسیدر

رسیدخوداوجبهفارسیشعرغزنویعصردر

نویسنده-44 و شاعر دورهمهمترین بنویسید؟ی را غزنویان ی

شیاهکارهای بزرگازیکیبیهقیابوالفضلوسروداستفارسیزبانوایرانیهویتنمادکهراشاهنامهفردوسیحکیم فارسیی، زبیان ترین

.نوشترابیهقی،تاریخیعنی
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دوره-45 در فرصتچرا سلدوقیان آمد؟فراهمفارسیادبیاتوزبانبیشترچههرتوسعهبرایمناسبی

وسیلدوقی حکومیت اداریدستگاهدرایرانیساالراندیوانروزافزوننفوذونقشتوسعهوآموزشیمراکزتوسعهوتأسی شهرها،رشدبا

.آمدفراهمفارسیادبیاتوزبانبیشترچههرتوسعهبرایمناسبفرصتمختلف،دربارهایبهنویسندگانوشعراجذب

ببرید؟خوارزمشاهیوسلدوقیعصرنویسندگانوشاعرانمشهورترین-46 نام را

خوارزمشاهیوسلدوقیعصرنویسندگانوشاعرانمشهورترینازعطاروخاقانیانوری،سنایی،

دورههنرمهمهایدورهازیکی-47 چه است؟اسالمی ای

.شودمیتلقیاسالمیهنرمهمهایدورهازیکیسلدوقیدوره

بیش-48 چه هر شکوفایی در به عواملی دورهچه معماری و هنر کرد؟تر کمک سلدوقیان ی

اقتصادی رشد شهرنشینی، توسعه حکومتفراگیر، بییش وگسترشارضی، چه هر شکوفایی در حکام برخی و و  حمایتدولتمردان هنیر تیر

به تأثیر دوره این داشت.سمعماری زایی

بناهاییمهم-43 سلدوقیانکهبودندترین دوره ببریدمیساختهایرانیمعمارانتوسطدر نام را ؟شدند

.شدندمیساختهایرانیمعمارانتوسطدورهآندرکهبودندبناهاییجملهازمقابرنیزوکاروانسرامدرسه،مسدد،

راویژگی-57 اصفهان جامع مسدد هنری بنویسید؟های

گچبیری   و هیا کاشی شد. بعدی ادوار در مساجد معماران برای الگویی است، ایران در ایوانی چهار اولینمسدد که اصفهان جمعه و مسدد هیا

به شوند.تزیینات محسوبمی دوره این هنر از عالی ای نمونه عنوان به نیز اینمسدد در رفته کار

دورهفلزکاری-51 چه یکیدر گذاشت؟سرپشتایرانتاریخدرراخوددورانترینخشاندرازای

سلدوقیعصردر

دورهعصرسفالگریمهممراکز-52 در و ببرید نام را شد؟سامانی منتقل کدا به سلدوقیان ی

به سمرقند و نیشابور یعنی ایران شرق از سامانی سفالگریعصر مهم کاشانمراکز مانند مناطقمرکزی به یافت.انتقالتدریج

یافت؟-53 فراوانی کاربرد مذهبی غیر و مذهبی بناهای تزیین برای چیزهایی استفاده سلدوقیان ی دوره در

یافت فراوانی کاربرد مذهبی غیر و مذهبی بناهای تزیین برای نقوشهندسی نیز و جانوری گیاهی، نقوشانسانی، از  .استفاده

یازدهم درس

تیموری-مغولعصردراقتصادوحکومت،جامعه
بودند-1 کسانی چه ؟مغوالن

چنگیزمغول حقوقی و نظامی سیاسی، اقدامات پی در که بودند زردپوست قبایل از هایی دسته شدند.ها، قدرتمند و متحد )تموچین(

آوردند؟.-2 روی دیگر های سرزمین به هدوم و جنگ به خود معاش تأمین برای مغوالن چرا

نبود.آنهااقتصادینیازهایگویپاسخطبیعیدنامساعشرایط

هدوم-3 داشت؟پیدرباریزیاننتایجوبودفرهنگیوفکریماهیتفاقدایران،سرزمینبهمغوالنچرا

تیوجهی نییز شهرنشیینی وشیهر بهونبودندمهمیپشینهدارایتمدنیوفرهنگینظرازبودندچنگیزفرمانزیرکهاقوامیبیشتر

.نداشتند

نمایید؟-4 بیان را ایران به مغول حمالت مراحل

(ق622-616)اندامیدطولبهسالششایرانبهمغولحملهاولموج-1

بیه وفراگرفیت رااییران سراسیر .چنگیزخیان نوههوالکوخان،فرماندهیبههامغولحمالتازدیگریموجبعد،سالسیحدود-2

(.ق654)اندامیدایلخانانحکومتتأسی 

کردند؟-5 حمله ایران به مغوالن شرایط چه در

ازوشید اسیالم جهیان قدرتتضعیفوتفرقهموجبسویکازعباسی،خالفتباخوارزمشاهیحکومتدرگیریوسیاسیاختالف

.بماندغافلهامغولنوظهورقدرتتهدیداتازخوارزمشاهمحمدسلطانکهگردیدسببسوی
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بود؟بهانه-6 چه ایران به حمله برای چنگیزخان

.کردصادرراایرانبههدومفرماناُترار،مرزیشهردرخوداعزامیبازرگانانکشتاربهانهبهمغولچنگیزخان

بنویسید؟-7 را ایران به مغول حمله نتایج

مردم مهاجرت هنرمندان، و صنعتگران اسارت شهرها، ویرانی جمعیت، کشتار با هدوم مراکیز   این تعطیلیی و کشیاورزی اقتصاد زوال ،

سال تا مناطق آن نابسامانی باعث و بود همراه ایران شرقی شمال مناطق از بخشوسیعی در آموزشی و شد.علمی ها

می-8 گفته حکومتی چه به ایلخانان و چیست معنی به شود؟ایلخان

معنی به تابع»ایلخان و«خان ایلخاناناست یا ایلخانی میحکومت گفته حکومتی دسیت  به بیه ایران بر مغوالن تسلط از پ  که شود

شد. تشکیل چنگیزخان نوه هوالکوخان

کرد؟-3 حمله ایران به اهدافی چه با و مغوالن فرمانروای کدام زمان در هالکو

مغول متصرفی قلمرو به بخشیدن نظم منظور به منگوقاآن، برادرش فرمانروایی زمان فتوحاودر اییران   گسترش بیه آسییا، غرب در ت

( کرد ق(.657لشکرکشی

بنویسید؟-17 را ایران به هالکو حمله نتایج

قلعه گشودن با را اسماعیلیان قدرت نخست بیه  هوالکو، عباسیی خلیفه کشتن و بغداد تسخیر با سس  برد؛ بین از آنان مستحکم های

بنی خاندان دادحکومت پایان ایلخان656)عباس حکومت و پایهق( را کرد.ان گذاری

خوردند؟-11 شکست مصر مملوکان مقابل در نبرد کدام در مغوالن

خوردند شکست مصر مملوکان حکومت سساه از جالوت عین .در

ببرید؟دوره-12 نام را ایران در حاکمیت

.کردتقسیممسلمانیدورةونامسلمانیدورةبهتوانمیراآنهاحاکمیتدوره

دورههویژگی-13 دهید.ای توضیح را ایلخان نامسلمانی

دییوان .کردنید بسییاری هیای تیالش مغیول، فاتحانخودسرانهرفتارهایوخشونتمهاربرایایرانیبزرگانمغول،نامسلمانیدورهدر

جوینیعطاملکبرادرشوجوینیمحمدالدینشم توسی،نصیرالدینخواجهچونکسانیآنانرأسدروفقهاشعرا،فالسفه،ساالران،

.آورندفراهمراغالبقوماینشدنمسلمانزمینهوکنندآشناکشورداریآدابوایرانیفرهنگباراهامغولتاکوشیدند

دورهویژگی-14 دهید.مسلمانیهای توضیح را ایلخانان

غیازان زمیان ازاییران درهامغولمسلمانیدورهامارسید،حکومتبهآباقاازبعدکهبودتکوداراحمدمسلمانایلخاناولینهرچند

وزییرِ همیدانی، اهللفضیل رشییدالدین هیای تالشپرتودروشداعالمرسمیدیناسالم(ق634)غازانشدنمسلمانبا.شدشروع

نیابودی باکهایرانسرزمین.گرفتاندامحقوقیواجتماعیاقتصادی،سیاسی،هایعرصهدرهایگسترداصالحاتایلخانان،کاردانِ

بیه غیازان سیلطنت عهددربود،یافتهتریمنسدموضعیتسیاسیوجغرافیاییلحاظبهایلخانیحکومتتشکیلوعباسیخالفت

.رسیدبیشتریاقتدارواستقالل

تشیتت دهیه چهارآغازگر،(ق736)مغولایلخانآخرینابوسعید،مرگ.بودندمسلماننیزابوسعیدپسرشوغازانجانشیناُلدایتو

.یافتادامهتیمورگیریقدرتزمانتاکهبودایراناجتماعیواقتصادیاوضاعدرنسبینابسامانیوسیاسی

بود؟-15 که مغوالن ایلخان آخرین

ابوسعید

دهید؟مرگازپ ایلخانانحکومتاوضاع-16 توضیح را ابوسعید

منیاطق درحکیومتی خانیدان چنید سس وداشتنددرگیریورقابتقدرتکسبسربرچنگیزخانداناززادگانیخاندورهایندر

.بودندآنهاجملهازمظفرآلوجالیرآلهایسلسلهوسربدارانمذهبشیعهحکومت.آمدندوجودبهایرانمختلف

ماوراء-17 قدرتاوضاع با همزمان بود؟النهر چگونه تیمور گیری

هم باتقریبا مییان  زمان شیدیدی درگیری و رقابت و نهادند ضعف به رو نیز ماوراءالنهر مغولی حاکمان ایران، در ایلخانان حکومت زوال

آمد. وجود به قدرت کسب برای قبایل فرماندهان و سران

سیطره-18 تحت را ایران یورش مرحله چند در درآورد؟تیمور خود ی

هدوم همچون که یورش مرحله سه سس طی درآورد.مغولتیمور خود سیطره تحت را ایران سرتاسر بود، همراه فراوان کشتار با ها،
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بود؟-13 که تیمور جانشین

)ح کرد حکومت ایران سراسر بر او جانشین و پسر شاهرخ، تیمور، مرگ از ق(.857-877پ 

بنویسید؟-27 را شاهرخ مرگ از پ  ایران اوضاع

تی شاهزادگان شاهرخ، مرگ از میبعد حکومت مختلف مناطق بر که    موری

   

چنیین در برخاسیتند. سیتیز و رقابت به یکدیگر با کردند،

شیرقی منیاطق بیه تیموریان حکومت و کردند تصرف را ایران مرکزی و غربی نواحی قراقویونلو ترکمان قبایل که بود احوالی و اوضاع

شد. محدود ایران

رسید؟-21 پایان به چگونه تیموریان حکومت

رس پایان به ماوراءالنهر بر ازبکان تسلط و ایران در صفویان رسیدن قدرت به با هدری دهم قرن اوایل در ایران، بر تیمور نوادگان ید.حکومت

بود؟-22 چه وی حکومت نام و رسید حکومت به هند در تیمور نوادگان از کدامیک

هند در را حکومتی تیموری شاهزادگان از یکی بابر، بعد بهمدتی گذاشتکه هند»بنیان کبیر»یا«گورکانیان است.«مغوالن معروفشده

حکومت-23 کدام هدری نهم قرن دوم شد؟درنیمه تشکیل ایران غرب در ترکمان های

قویونلوآقوقراقویونلو

شد؟-24 افول و وقفه دچار مدتی برای شهری زندگی ایران، به مغول هدوم با چرا

مغول حمالت جریان در یکطرف از    زیرا،

      

و شیدند وییران خراسیان و ماوراءالنهر در آباد و بزرگ شهرهای ویژه به زیادی شهرهای ها

کیه حقیوقی نظیام عنیوان بیه یاسیا دیگر، طرف از کردند. مهاجرت دیگری مناطق به یا و شدند کشته یا آنها ساکنان از زیادی عده

م بود، کرده تدوین میغولچنگیزخان برحذر شهرنشینی و شهر از را داشت.ها

دهید؟یدورهدرشهرنشینیوشهر-25 توضیح را ایلخانان

تیدریج بیه ها،مغولنامتمدنانهرفتارمهاربرایایرانیفرهیختگانونساالراندیواهایتالشپیدروایلخانیحکومتاستقرارازپ 

هیا ویرانیی بازسیازی برایغازانایلخانتوسطکهاصالحاتیوهامغولشدنمسلمانازپ رونداین.یافترونقشهرنشینیوشهر

(شینب )شیام رشییدی، (عمارتایوان،)رَبعورشیدیهشهرکمانندجدیدیشهرهایوهاشهرکوگرفتبیشتریسرعتشد،اندام

احییای بهاقتصادیهایفعالیتدیگروتدارتنسبیرشدزمان،آندر.شدندساختهایلخانانآخرینپایتختسلطانیه،شهروغازان

.کردکمکشهرنشینی

شهرویژگی-26 بنویسید.یدورهدرشهرنشینیوهای تیموررا

کهزیادیکشتارهایوهایورشوجودباتیمور.نشدزوالورکوددچارمغول،دورهاوایلبرخالفتیموریانعصردرشهرنشینیوشهر

درتافرستادمیخودپایتختسمرقند،بهکردمیفتحکهراشهرهاییصنعتگرانوهنرمنداناو.بودعالقمندشهرسازیبهداد،اندام

.بکوشندشهرآنزیباییوآبادانی

نمایید.-27 بیان را تیمور جانشینان زمان در شهرنسینی و شهر وضعیت

زیادیتوجهوعالقههنروفرهنگعلم،آبادی،وعمرانبهوگذاشتندکناررااوکشورگشاییوجنگسیاستتیمورجانشینان

رونیق ورشید ییزد ومشیهد شییراز، هرات،شهرهایوشدشکوفاشهرسازیوشهرآناندورهدردلیلهمینبه.دادندنشان

.یافتندچشمگیری

پیامدهاییاقتصادیواجتماعینظرازمغولهدوم-28 داشت؟دنبالبهچه

عالمیان، مالکیین، اجتماعیموقعیتزوالوفرهنگیواقتصادیهایزیرساختتخریبگسترده،هایمهاجرتجمعیت،کاهشموجب

وتیرک اقیوام ازتیوجهی قابیل جمعیتمغوالن،هدومباآن،برعالوه.شدعادیمردموبانفوذهایخاندانساالران،دیوانبازرگانان،

.دادندقرارتأثیرتحتراایرانیجامعهجمعیتیوقومیبافتوشدندواردایرانبهمغولی

کنید؟تیموری-مغولعصردرایراناجتماعیقشربندی-23 ذکر را

هیای، عشییر جامعیه متفیاوت تقریبیاً گونیه سهازنظرصرف.بودگذشتهمانندنیزتیموریمغولعصردرایراناجتماعیقشربندی

.شدمیتقسیمفرودستوفرادستکلیدستهدوبهتیموریمغولدورهجامعهبود،معیشتشیوهبرمبتنیکهشهریوروستایی

اشرافیتدورهابتدایدر-37 کسانی چه دادند؟میتشکیلرانظامیمغول

فراوانیی اختییارات وامتییازات ازودادندمیتشکیلرانظامیاشرافیتگروهسساه،فرماندهانوقبایلرؤسایمغول،دورهابتدایدر

.بودندبرخوردار
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میحکومتتشکیلبا-31 تشکیل کسانی چه را اجتماعی قشر بیشتر دادند؟ایلخانان

ایلخانیان حمایتتحتصوفیمشایخواندیشمندانعالمان،نساالران،دیواشاملایرانیبزرگانتدریجبهایلخانان،حکومتتشکیلبا

اهیل وبازرگانیان .کننید مهاررامغولاشرافیتخودسریوخواهیزیادهکهکردندتالشوبازیافتندراخوداجتماعینفوذوموقعیت

.گرفتندقراراحترامموردنیزهنروحِرَُفصنعت،

دهید؟دورهدرقضاییوحقوقینظام-32 توضیح را مغوالن

قیوانین اساسبرحِسبهومظالمشرع،گانهسهمحاکم.بودعرفواسالمشریعتبرمبتنیاسالمیدورانایرانِدرجاریقوانینبنیان

وکردنید میعمل«یاسا»بهموسومقوانینیمدموعهپایهبرشوند،مسلمانکهآنازپیشتاهامغول.کردندمیقضاوتعرفیودینی

ویاسیا هیا، مغیول شدنمسلمانازپ .شدمیفصلوحل«یرَُغوچی»نظرزیرو«یرَُغو»بهموسومدادگاهیدرآنهاحقوقیدعاوی

.افتادرونقاززیادیحدتامغولیهایسنت

دهید؟دورهدرقضاییوحقوقینظام-33 شرح را تیموریان

کیه ایگونیه بیه .شدمیگرفتهکاربهلشکریوسیاسیاموردرخصوصبهوداشتادامهنیزتیموریانزمانتامغوالنسننازبرخی

«تزَُوکات»بهموسومقانونیایمدموعهخودوکردمیافتخارمغولیهایسنتوخودمغولینسببهبودنمسلمانوجودبانیزتیمور

.بودایرانیانقضاییداوریواجتماعیزندگیمبنایعرفیوشرعیقوانینتیموریانعهدسراسردرحالاینبا.آوردوجودبهرا

ایران-34 کشاورزی بود؟وضعیت چگونه مغول هدوم ابتدای در

بیابان سیل و مغول فعالیتهدوم به آسیبجدی شدند، سرازیر ایران سوی به آن پ از یا هدوم این حین در که و گردانی کشیاورزی های

گونه به آورد. وارد آبیاری شید      نظام مواجیه کیاهشجیدی بیا کشیاورزی از حاصل درآمدهای و زراعی محصوالت تولید که منیاطق .ای

حاصل جمله از کردند، تحمل را خسارت بیشترین مغوالن تهاجم جریان در که خراسان و شیمار ماوراءالنهر به ایران مناطق آبادترین و خیز

آن،می بر عالوه کشاورزیرفتند. امور جمله از و یکدانشینی زندگی قواعد با مغوالن بود.بیگانگی مؤثر جهت این در نیز ،

خان-35 داد؟غازان اندام اقداماتی چه کشاورزی اصالح زمینه در

روش قناتاصالح بازسازی مالیاتی، قوانین و شبکهها و زمینها نظام اصالح و آبیاری فعالییت   های رونیق و پیشیرفت منظور به هیای داری

گرفت. اندام بخشکشاورزی

توضیح–مغولدورهدرتدارتوشهریاقتصادوضعیت-36 را دهید؟تیموری

وچنگییز هیای کشورگشایی.داشتبهتریمراتببهوضعیتتیموریومغولعصردرتداریوشهریاقتصادکشاورزی،اقتصادبرخالف

المللیی بینتدارتتوسعهزمینهوشوندمتحدویکسارچهسیاسیلحاظبهآسیاپهناورقارهدروسیعیهایسرزمینکهشدموجبتیمور

ابریشیم جادهدورهآندر.بودندترددحالدردریاییوزمینیمسیرهایدرتداریهایکاروانتیموریمغولعهدسراسردر.آمدفراهم

بیا مقایسیه دروبیود پررونیق رفتمیچینوهندبه(عمان)مَکراندریایوفارسخلیجدرایرانیجزایروبنادرازکهدریاییهایراهو

 .بودندبرخورداربهتریزندگیازصنعتگرانوبازاریانشهری،غیرمردم
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دوازدهم درس

تیموری-مغولعصردرهنروفرهنگ
بود؟-1 چه آن مهم ویژگی بودند؟ آیینی چه پیرو ایران به حمله از پیش مغوالن

آییین، ایین پییروان .شید میی ادارهشَُیمَن عنیوان باروحانیانینظرزیرکهبودندشمنیبهموسومسادهآیینیپیروآغازدرمغوالن

بود.ناقصآنانخداپرستیاماداشتند،اعتقادبزرگخدایبههرچندوکردندمیستایشراطبیعیمظاهرازایمدموعه

بود؟-2 چگونه دیگر ادیان پیروان با مغول اقوام روابط

تعصبی چندان دینی مسائل به نسبت صحرا در زندگی اقتضای به مغول دیناقوام پیروان با و مینداشتند برخورد مالیمت با دیگر های

پیذیرش   کردند در امیا بیود، آنها زندگی شرایط از متأثر بیشتر و نبود آگاهی روی از چند هر تساهل(، و )تسامح اعتقادی مدارای این .

داشت.دین بسزایی تأثیر مغولی بزرگان و فرمانروایان سوی از مختلف دیهای تساهل و پییروان      تسامح کیه شید باعیث مغیوالن نیی

ایندین از خوبی به صوفی مشایخ و عالمان دیوانساالران، شامل ایرانی، بزرگان بسردازند. خود دین تبلیغ به آنان میان در گوناگون های

بردند. بهره مغول امیران و ایلخانان کردن مسلمان برای موقعیت

نمایید؟بهمغولحملهازپ اسالمیفرقومذاهبپیروانوضعیت-3 بیان را ایران

رقابیت واخیتالف صیوفیان، وشییعیان تسینن، اهلخصوصبهاسالمیفرقومذاهبپیروانایران،بهمغولهدومازپ دوراندر

.کردندتالشهامغولشدنمسلمانبراییکدلومتحدوگذاشتندکنارراخودگذشته

؟بودایلخاناندورهمهمرویدادهایازیکیمغوالن،آوردناسالمچرا-4

.یافتاسالمیایرانیماهیتایلخانیحکومتچنگیزی،یاسایبراسالمیشریعتبرتریودولتودیننواییهمنتیدهدر-زیرا

.بکنندکمتریبیگانیاحساسآنبهنسبتمردمکهشدموجب-

.یافتافزایشپیشازبیشحکومتادارهوایلخاناندرباردرایرانیانقدرتونفوذها،مغولشدنمسلمانباباهمچنین-

.آمدفراهمفرهنگیواجتماعیاقتصادی،سیاسی،اموردراصالحاتیانداموایرانبازسازیبرایزمینه-

دوره-5 در داشت؟تشیع پیامدی و یافت گسترش شخصی تالشچه با ایلخانان ی

ایلخانان دوره کوششدر دنبال به ویژه خواجهبه فرهنگی و علمی یافت.های گسترش ایران در تشیع توسی، زمیان، نصیرالدین آن در

گروید. مذهب آن به غازان جانشین و پسر اُلدایتو، ایلخان که رسید حدی به شیعه مذهب نفوذ

بنویسید؟ویژگی-6 را تیموری عصر دین های

مسلمانی در او جانشینان و میتیمور قرار احترام مورد را دین اصحاب و بودند قدم تیمیوری، ثابت عصر در و  دادند. مسیاجد میدارس،

و  خانقاه شییعیان ایلخانیان، عصر همچون آنان حکومت دوران در بودند. تسنن مذهب پیرو تیموری سالطین شد. ساخته بسیاری های

محدودیت با آزاصوفیان و نبودند مواجه خاصی سختگیری و میهای فعالیت و دانه میذاهب پیروان آمیز مسالمت زندگی و اتحاد کردند.

دین به معتقدان و اسالمی ویژگیفرق از دیگر، مغولهای شاخصعصر بود.-های تیموری

نقش-7 عواملی داشت؟هاخانقاهدرونبهرفتنوتصوفبهمردمآوردنرویدرمؤثریچه

کرد،ایدادجامعهدرکهناامیدییونگرانیوایرانبهمغولانگیزوحشتوویرانگرهدوم

بخشیدند؟گسترشراخودفعالیتیاوکردندظهورصوفیانههایطریقتتیموریانوایلخانانعصردر-8

…وصفویهاللهیه،نعمتمشعشعیه،بندیه،نقشنوربخشیه،حروفیه،همچونبزرگیصوفیانههایطریقتتیموریانوایلخانانعصردر

.بخشیدندگسترشراخودفعالیتیاوکردندظهور

موجب-3 عاملی شد؟هاطریقتآنمشایخورهبراناجتماعیموقعیتونفوذافزیشچه

وفرمانروایان.شدهاطریقتآنمشایخورهبراناجتماعیموقعیتونفوذافزیشموجبصوفیانه،هایطریقتمریدانوپیروانکثرت

وقیف ونذرکهفراوانیامالکواموالآن،برعالوه.دادندمیقراراحتراموتکریمموردراصوفیمشایخنیزنظامیوسیاسیهایمقام

. آوردپدیدصوفیهایطریقترهبرانبرایمناسبیاقتصادیقدرتومالیتمکنشد،هاخانقاه

به-17 قرن کدام آمد؟وجودبهصوفیهایطریقتفعالیتدرچشمگیریتحولوتغییرتدریجدر

هدرینهمقرندر

در-11 آمد؟وجودبهصوفیهایطریقتفعالیتدرچشمگیریتحولوتغییرتدریجبههدرینهمقرنچرا
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ارادتاظهارآنانبهنسبتوجستندتوسلشیعهامامانبهگذشتهازبیشودادندنشانبیشتریگرایشتشیعبهصوفیانسویکاز

بیا قیدرت گیرفتن دستبهبرایوشدندسیاستواردصفویهطریقتمانندهاطریقتازبرخیتدریجبهدیگرطرفازکردند،فراوان

.برخاستندرقابتبهپادشاهانوفرمانروایان

زمینه-12 عاملی کرد؟فراهمتیموریانوایلخاناندوراندرهنرشکوفاییبرایمناسبیچه

خوردند.پیوندیکدیگرباشدهفتحهایسرزمینهنرمندانوهنریهایسنتوتدارب

تأثیر-13 عاملی نهاد؟دورانایندرهنروفرهنگرونقبرژرفیچه

هیای کتابخانیه تأسی وسمرقندوهراتشیراز،تبریز،مراغه،خصوصبهمختلفشهرهایدرهنریوفرهنگیبزرگمراکزپیدایش

.نهاددورانایندرهنروفرهنگرونقبرژرفیتأثیرشهرها،ایندرعظیم

هنرویژگی-14 بنویسید؟عصردرنقاشیونگارگریهای را ایلخانی

هیای کتیاب سیاختن مصوروآراییکتابدربیشتربود،چینیوایرانینقاشیهایسنتازتلفیقیکهنگارگریهنرایلخانان،عصردر

هیای شیاهنامه آوردنپدیدمشوقانازمغولایلخانان.شدگرجلوهندوموجانورشناسیپزشکی،هایکتابنیزوادبیمتونوتاریخی

.است«دموت»بهمشهورشاهنامهآن،ماندهباقینمونه.روندمیشماربهمصور

داشت؟ درنگارگریهنر-15 شرایطی چه تیمور جانشینان زمان

گسترشیی خراسانویژهبهایرانسراسردرمیرزا،بایسُنقُرجملهازنوادگانشوشاهرخچونتیمورجانشینانروزگاردرنگارگریهنر

کیفیی وکمّیی نظیر ازشیعر هیای دیوانوشاهنامهتاگرفتهندومازگوناگونهایکتابکردنمصوردوره،ایندر.یافتانگیزشگفت

پدیید درنابطالیورنگقبیلازنگارگریموادوکاغذفراوانیِوخوبکیفیت.آمدپدیدبزرگقطعباهاییکتابوکردپیداافزایش

.کردکمکهنرمندانبهمصورهایکتابآمدن

چیست؟عصردرشدهمصورشاهنامهنمونهفاخرترین-16 تیموری

کیه شیاهرخ پسیر بایسینقر، شیاهزاده دستوربهکهاستبایسنقریشاهنامهتیموری،عصردرشدهمصورشاهنامهنمونهفاخرترین

.شدمصوروخوشنویسیبود،هنرپروروهنرمندامیری

کانون-17 از یکی جانشینانشبه و تیموری شاهرخ زمان در هرات شهر شد؟چرا تبدیل اسالم جهان فرهنگی و علمی بزرگ های

کتابخانه هنگفت، ثروت داشتن خاطر ازبه یکی به نامور، هنرمندان و بزرگ  کانونهای

   

تبیدیل اسالم جهان فرهنگی و علمی بزرگ های

امیرعلیشییر جملیه از آنیان وزیران از برخی داشتند، زیادی توجه هنرمندان و هنر به که تیموری شاهزادگان و سالطین بر عالوه شد.

بودند. هنرمندان جدی مشوق و پشتیبان نیز بایقرا میرزا حسین سلطان وزیر و شاعر نوایی،

بود؟تیموریعصرنقاشریننامورت-18 که

.آیدمیشماربهنقاشیدرعظیمیدگرگونیسرآغازاونگارگریمکتبوآثارکهبودبهزادالدینکمالتیموریعصرنقاشاننامورترین

فعالیت-13 عاملی کرد؟کنُدیاومتوقفرامعماریوهنریهایچه

میدتی بیرای بیود، همیراه هنیری وفرهنگیی آثیار ازبسیارینابودیوشهرهاویرانیباکهایرانبهمغولچنگیزخانویرانگرهدوم

کرد.کنُدیاومتوقفرامعماریوهنریهایفعالیت

بهدرایرانیمعماری-27 تیموری فرمانروای کدام یافت؟دستنظیریکمشکوفاییوعظمتدوره

.یافتدستنظیریکمشکوفاییوعظمتبهبیگمگوهرشادهمسرشوشاهرخعصردرویژهبهتیمورجانشیناندورهدر

ببرید؟دورهمعمارانترینسرشناس-21 نام را تیموری ی

فنیون درهمتیا بیی استادانیکهبودنداصفهانیمحمودمحمدبنوشیرازیالدینغیاثوالدینقوامدوره،اینمعمارانترینسرشناس

.روندمیشماربهمعماری

فنونچه-22 پیشرفت باعث شد؟تیموریانوایلخانانعصردرمعماریهایشیوهوعاملی

.کردچشمگیریپیشرفتایرانیزبردستمعمارانخالقیتودانشتوسعهباتیموریانوایلخانانعصردرمعماریهایشیوهوفنون

کنید؟وایلخانانعصردرمعماریمهمویژگی-23 ذکر را تیموریان

وبیری گیچ باهاساختمانتزئینوبلندهایمنارهوهاایوانها،طاقگنبدها،ساختنعظیم،بناهایایداددوره،اینمعماریمهمویژگی

.شدمیاستفادهبناهازیباسازیوتزئینبراینیزکاشیوآجرترکیبازهمچنیندورهایندر.بودگوناگونهایشیوهبهکاریکاشی

در-24 عاملی برایچه مغوالن ی کرد؟مواجهادبیوعلمیرکودباراماسرزمینمدتیدوره
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میدتی برایمساجد،وهاکتابخانهمدارس،تعطیلیوتخریبعالمان،واندیشمندانمهاجرتوقتلهمچونمغوالنهدومنتایجوآثار

.کردمواجهادبیوعلمیرکودباراماسرزمین

را-25 زمینه شرایطی کرد؟فراهمایراندرآموزشوعلمیهایفعالیتاحیایبرایچه

بیرای شیرایط تیدریج بیه ایرانی،وزیرانسیاسیقدرتافزایشبانیزواسالمبهمغوالنگرایشوایلخانانحکومتتشکیلدنبالبه

.آمدفراهمایراندرآموزشوعلمیهایفعالیتاحیای

زمینهدرفارسیزبانایلخانانفرمانرواییدورهدر-26 روچه گذاشت؟رشدبهای

.کردکمکایرانیهویتتقویتواحیاءبهوگذاشترشدبهرونثرونظمقلمرودرفارسیزبانایلخانانفرمانرواییدورهدر

متداولفرمانرواییدورهدر-27 شعری نوع چه شد؟ایلخانان

.بودمتداولسراییشاهنامهوحماسیشعردورهایندر

تیموری-28 امیران ؟داشتندجدّیتوجهفارسیادبوزبانبهکدام

.داشتندجدّیتوجهفارسیادبوزبانبهاوشاعروزیرنواییعلیشیرامیروابایقرحسینسلطانشاهرخ،

تأثیروایلخانانعصردر-23 عاملی چه نهاد؟عصرآندرنگاریتاریخشکوفاییورشدبربسزاییتیموریان

رجیال خودآگیاهی وخیود نظامیوسیاسیهایموفقیتوکشورگشاییساختنجاودانهبهتیموریفرمانروایانوایلخانانعالقمندی

.نهادعصرآندرنگاریتاریخشکوفاییورشدبربسزاییتأثیرایرانی

عصرتاریخیآثار-37 کنید؟وایلخانانمهم ذکر را تیموریان

خواجیه اثرالتواریخ،جامع،(ق658:تألیف)جوینیعطاملکنوشتهجوینی،جهانگشایتاریختوانمیروزگاراینمهمتاریخیآثاراز

.بردنامرا(ق737:تألیف)مستوفیحمداهللتألیفگزیده،تاریخ،(ق645717)همدانیاهللفضلرشیدالدین

پیشرفت-31 در نقشمهمی ایرانی دانشمند دورهکدام در دهید.علم توضیح داشت؟ ایلخانان ی

اییران بیه رامغیول هدیوم برابیر درمتیواری دانشمندانازبسیاریوی.بودمهمبسیارعرصهایندرتوسینصیرالدینخواجهنقش

.کردهموارراآنهاعلمیهایفعالیتزمینهمراغهرصدخانهعلمیمرکزدرایشانتدمعباوبرگرداند

مراکزدر-32 تیمور جانشینان بودند؟خانهکتابوعلمیزمان فعال شهرها کدام های

بودند.فعالبسیارتیمورجانشینانزماندرسمرقندوهراتشهرهایهایخانهکتابوعلمیمراکز

سیزدهم درس

صفویدورةدرایراناقتصادیوسیاسیتحوالت
بنویسید.ایرانبهمغولهدوممذهبیواجتماعیپیامدترینمهم-1 را

تصوفگسترشآنترینمهمکهداشت،نیزلفیتمخمذهبیواجتماعیپیامدهایسیاسی،نتایجوآثاربرعالوهایران،بهمغولهدوم

.بودیکدیگرباآنهاروزافزونپیوندوتشیعو

طریقت-2 فعالیت دوره کدام چشمگیریدر طور به ایران در صوفیانه یافت؟های افزایش

رهبرانومشایخبهمردمگرایشویافتافزایشچشمگیریطوربهایراندرصوفیانههایطریقتفعالیتتیموریانومغوالندوراندر

.شدبیشترصوفیهایطریقت

بنیانگذار-3 گرفت؟ شکل دوره کدام در صفویه بود؟اینمعنویرهبروطریقت که طریقت

ایلخاناندوره گیالنیزاهدشیخمریدوشاگرد،(ق657737)اردبیلیالدینصفیشیخ-ی

یافت؟هدرینهمقرندرصفویانطریقت-4 تغییری چه

بیه سس ویافتگرایشتشیعمذهببهنخستایرانجامعهفرهنگیوفکریشرایطتأثیرتحتهدرینهمقرندرصفویانطریقت

.شدتبدیلمذهبیوسیاسیجنبشی

دهید؟سلسلهتأسی چگونگی-5 توضیح را صفویه
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ازهاییقسمتبرکهقویونلوآقسلسله.بودشدهزیادتفرقهوآشفتگیدچارمامیهنسیاسیاوضاعهدریدهمسدهآغازدر

بیا حییدر شییخ پسیر اسیماعیل شرایطیچنیندر.بودرسیدهانحطاطوضعفنهایتبهکردمیحکومتایرانجنوبوغرب

عنیوان بیه شیهر آندرتبریز،تصرفازپ ودادشکستراقویونلوهاقآقزلباش،مختلفطوایفوایالتازمتشکلسساهی

(.ق377)کردگذاریتاجایرانپادشاه

بود؟اسماعیلشاهاقداماولین-6 چه

.بودامامیدوازدهشیعهمذهبکردنرسمیشاهی،تختبرنشستنازپ صفوی،اسماعیلشاهاقدامترینمهم

شاه-7 توسط تشیع کرن رسمی بنویسید.پیامدهای را اسماعیل

دولیت ایین سیایه دروگرفتنید قیرار صفویهنوپایدولتخدمتدرشیعیانازبسیاریاینکهنخست.داشتمهمپیامددواقداماین

درعثمانیامسراتوریویژهبهخودمسلمانهمسایگانازایرانآشکارتمایزسبباقداماینآنکهدوم.شدندمتحدومنسدممتشکل،

.شدشرقدرهندگورکانیانوازبکانوغرب

شاههایلشکرکشی-8 کنید؟دوران ذکر را اسماعیل

موجبیات وبرداشیت مییان ازرامحلیی حکیام وییژه بهداخلی،مدعیانمختلفهایجنگولشکرکشیطیاسماعیلشاه

بیه کیه راازبکیان ابتیدا .شیتافت خیارجی دشیمنان بامقابلهبهسس او.آوردفراهمراایرانجغرافیاییوسیاسیوحدت

(.ق316)کشیت راخیان شیبکآنانسرکردهودادشکستبودند،جاآنمردمغارتوقتلمشغولوآوردهیورشخراسان

شیاه .درآمید صفویانحاکمیتتحت(آمویه)جیحونرودتاایرانشرقهایسرزمینازوسیعیبخشپیروزی،ایندنبالبه

اییران سیوی بهپرشمارلشکریباکهشدندعثمانیپادشاهسلیم،سلطانبانبردمهیایبعدیگامدرسساهیانشواسماعیل

.بودحرکتدر

بود؟-3 چه ایران به سلیم سلطان لشکرکشی اصلی علت و بهانه

آن،واقعیی علتاماداد،قرارایگستردهلشکرکشیچنینبهانهخودقلمرودرراصفویطریقتمریدانفعالیتسلیمسلطاناگرچه

داشت.دلدرصفویقدرتمندحکومتایدادازاوکهبودترسیونگرانی

شاه-17 شکست نتیده و بنویسید؟علت را چالدران جنگ در اسماعیل

نشیان   خیود از که رشادتی و شداعت وجود با اسماعیل شاه سساهیان درگرفت، چالدران دشت در سساه دو میان که جنگشدیدی در

جنگ دیگر و توپخانه آتش برابر در خوردنددادند، شکست و نبردند پیش از کاری دشمن آتشین پایتخیت 327)افزارهای تبریز، و ق(

عثما اشغال به مدتی برای درآمد.نیصفویان ها

بود؟چگونهصفویتهماسبشاهحکومتدوراناوضاع-11

اوضیاع او،پادشیاهی آغیازین هیای سیال در.نشسیت شاهیتختبهسالگیدهدرتهماسبپسرشاول،اسماعیلشاهمرگازپ 

نیزاع بیه یکیدیگر باوپرداختندنافرمانیوخودسریبهقزلباشایالتسرانسو،یکازبود؛نابسامانوآشفتهبسیارصفویحکومت

.آوردندهدومایرانمرزهایبهغربازهاعثمانیوشرقازازبکاندیگر،سویازوبرخاستند

بنویسید؟شاهاقدامات-12 را حکومت دوران در تهماسب

ازراآنیان ودادشکستراازبکانسس او.دادپایانقزلباشسرانسرکشیبهوگرفتدستبهراامورزمامتدریجبهتهماسبشاه

تهماسبشاهگونهبدین.کرددفعایرانخاکبهراعثمانیارتشپیاپیتهاجممناسب،تدابیراتخاذباهمچنینوی.راندعقبخراسان

راصیفوی حکومیت هایپایهتوانستخارجی،وداخلیمناسبهایسیاستوتدابیراتخاذباخود،پادشاهیساله54دورانطولدر

.نمایدتحکیموتثبیت

شاه-13 مرگ از پ  ایران شاهاوضاع پادشاهی تا دهید؟تهماسب توضیح را اول عباس

وهیرج دچارصفویحکومتدوبارهبنده،خدامحمدسلطانودوماسماعیلشاهپادشاهیکوتاهدوراندرتهماسب،شاهمرگازپ 

،(ق336)رسیید پادشیاهی بیه اولعبیاس نیام بهصفویخاندانازجوانیشاهزادهکههنگامیرو،ایناز.شدسیاسیثباتیبیمرج

اییل وطایفیه اغراضواهدافبازیچهراشاهوافتادههمجانبهقزلباشسرانسو،یکاز.بودنابسامانکشورخارجیوداخلیاوضاع

والییت نییز شیرق دروبیود کردهاشغالراایرانخاکازوسیعیمناطقعثمانیارتشغرب،دردیگرسویازوبودنددادهقرارخود

.داشتقرارازبکانشدیدتخریبوتهاجمهدفخراسان

کنید؟اولعباسشاهاصالحاتوهااقدام-14 ذکر را
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کشور؛داخلدرامنیتونظمبرقراریوسیاسیثباتایداد-1

 سساه؛تدهیزاتوتشکیالتنوسازی-2

 فرهنگی؛واجتماعیاقتصادی،توسعه-3

ایران؛خاکازبیگانهنیروهایراندنبیرونوخارجیدشمنانحمالتدفع-4

شاه-15 مهم ایداداقدام برای بود؟داخلدرامنیتونظمبرقراریوسیاسیثباتعباس چه کشور

.دادکاهشچشمگیریطوربهراآناننظامیوسیاسیقدرتوکردسرکوبراقزلباشطغیانگروسرکشامرایهدفاینتحققبرایاو

دهید؟تدهیزاتوتشکیالتنوسازیزمینهدرعباسشاهاقدامات-16 توضیح را سساه

بیه اقدامقزلباش،ایالتوامیراننظامیوسیاسیتوانکاهشومرکزیدولتنظامیوسیاسیقدرتتقویتمنظوربهاولعباسشاه

.بوداوشخصبهوفادارومطیعکامالًکهکردایحرفهودائمیسساهیایداد

حرفهویژگی-17 و دائمی سساه بنویسید؟های را داد تشکیل عباس شاه که ای

سیساه بهنیزتوپخانهوتفنگچیهایدسته.شدندبرگزیدهمسلمانتازهچرکسیِوارمنیگرجی،جوانانمیانازسساهاینافرادبیشتر

جملیه از.رسییدند آنمختلیف واحدهاییاکلفرماندهیبهوشدندبرکشیدهسساهاینجنگاورانمیانازافرادی.شدافزودهجدید

.یافتدستسیاسیونظامیمقاماتباالترینبهکهبودگرجیخانوردیاهللآنان

داد؟جدیدسساهتدهیزاتوتدارکاتتأمینوحقوقپرداختبرایعباسشاه-18 اندام اقدامی چه

.کردتبدیلپادشاهیخاصهامالکبهرافراوانیهایزمین

کنید؟آسایشورفاهومردموضعبهبودمنظوربهعباسشاهاقدامات-13 ذکر را عمومی

مدرسیه کاروانسیراها، مسیددها، ها،پلقبیلازمختلفبناهایساختوسازیجادهبافندگی،هایکارگاهایدادمانندبزرگعمرانیکارهایاندام

.بودنداقداماتاینجملهازخارجیتدارتتوسعهوهمسایگانواروپاییکشورهایبااقتصادیمناسباتگسترش،...وهاقناتسدها،ها،

داد؟-27 اندام اقدامی چه شهر پیشرفت برای و داد انتقال به قزوین از را پایتخت عباس شاه چرا

شهرسیازی، ومهندسیاصولاستفادهباوکردمنتقلاصفهانبهقزوینازراپایتختاقتصادیونظامیسیاسی،دالیلبههمچنیناو

مسیتقر اصفهاندرراارامنهازگروهیعباسشاهاین،برافزون.کردتبدیلجهانشهرهایآبادترینوزیباترینازیکیبهراشهراین

.بردبهرهکشورنفعبهآنهاتداریواقتصادیفنی،تداربوهادانشازآنانازحمایتضمنوکرد

داد؟شاه-21 اندام اقداماتی چه کشور در بیگانگان با مقابله برای عباس

تشخیصبهاو شرقازبکمهاجمانباهمزماندرگیریکهبوددادهخوبی راموفقییت احتمیال غیرب، درعثمانیقدرتمندارتشودر

لشکربهوکردصلحعثمانیبادلیلهمینبه.دهدمیکاهش راازبکان،برسنگینایضربهآوردنواردباوکشیدخراسان عقیب آنان

بردبهراصفویسساهآسابرقسس وی،.راند وشکستراعثمانینیروهایگیرانه،غافلایحملهباوآذربایدان اشیغالی منیاطق داد

عراقبرعالوهوکردآزادراایرانغربشمال .افزودصفویقلمروبهراعالیاتعتباتوآن،

اول،شاهعصردرصفویاننظامیهایموفقیتازدیگریکی زماندرایران.بودفارسخلیجازهاپرتغالیراندنبیرونعباس فاقدآن

انگلیسیکشتیکمکباصفویسساهامابود،دریایینیروی ازکهرافارسخلیجایرانیجزایروسواحلتوانستهای درقرنیکبیش

.کندآزادبود،هاپرتغالیاشغال

اند؟کردهقلمدادصفویسلسلهشکوفاییواقتدارعصرراعباسشاهعصرمورخانچرا-22

آنجهیان اقتصیادی وسیاسیبزرگهایکانونازیکیبهراایرانآگاه،مشاورانازگیریبهرهوخردمندانهاقداماتباداری،زمامسال42طیاو

.اندکردهقلمدادصفویسلسلهشکوفاییواقتدارعصرراعباسشاهعصرمورخانومحققانازبسیاریرویهمینبه.کردتبدیلروز

ببرید؟شاهجانشینان-23 نام ترتیب به را عباس

صفیشاه-1

دومعباسشاه-2

سلیمانشاه-3

حسینسلطانشاه-4

شاه-24 حکومت دوران در ایران بنویسید؟اوضاع را صفی
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ماننید باکفیایتی سیردار قتلبهدستوراو.نداشتکافیبهرهعقلسالمتوروحیتعادلازاول،عباسشاهجانشینونوهصفی،شاه

.شدجداایرانازهندگورکانیانتوسطقندهارکهبودشاههمینزماندر.دادفارسحاکمخان،قلیامام

شاه-25 حکومت دوران در ایران بنویسید؟عباساوضاع را دوم

نتوانسیت اماگرفت،پ راقندهاروداشتبیشتریلیاقتوشداعتپدربهنسبتاگرچهصفی،شاهجانشینوپسردوم،عباسشاه

.سازدمتوقفراصفویانحکومتانحطاطوضعفروند

شاه-26 حکومت دوران در ایران بنویسید؟اوضاع را سلیمان

زماندروبودبیگانهکشورداریاصولوامورباپادشاهاین.گرفتشدتصفویانزوالوانحطاطروندسلیمان،شاهنشستنتختبهبا

شیاهزاده کیه بیود حرمسرادخالتونفوذنتیدهدر.کردندمیدخالتحکومتامورادارهدروداشتندزیادینفوذحرمسرااعضایاو

.شدانتخابسلیمانشاهجانشینعنوانبهمیرزاحسینهمچونلیاقتیبیوکفایتبی

شاه-27 حکومت دوران در ایران بنویسید؟سلطاناوضاع را حسین

مملکیت اموربهنسبتوبودارادهبیوضعیفشاهیاو.رسیدانحطاطوضعفنهایتبهصفویحکومتحسین،سلطانشاهدوراندر

اوداریزمیام زمیان دررو،ایین از.داشیت قیرار ناالیقوپرستخرافهمشاورانودرباریاننفوذتحتشدّتبهونداشتراالزمتوجه

اخیالل ونظمیی بیباحکومتامورادارهویافتافزایش(شمشیراهل)لشکریو(قلماهل)کشوریهایمقاممیاندرگیریواختالف

اسیباب ویافیت افزایشدینیهایاقلیتبرفشارومذهبیتعصبات.شدسستیورکوددچارتدارتوصنعتکشاورزی،.شدمواجه

.آوردفراهمراایرانمردمازهاییگروهنارضایتی

دهید؟-28 توضیح را صفویه دولت سقوط چگونگی

طایفه که بود شرایطی چنین افغاندر از قندهارای شهر نابسامانهای و آشفته وضعیت از آگاهی با شورشیان برداشتند. شورش به سر

شهر، محاصره پ مدتی و درآمدند حرکت به صفویان پایتخت اصفهان، سوی به صفوی کهحکومت کردند وادار را حسین سلطان شاه

بگذارد. شورشیان سردسته محمود سر بر و بردارد خود سر از تاج

وآشیفته وضیعیت ازآگاهیباشورشیان.برداشتندشورشبهسرقندهارشهرهایافغانازایطایفهکهبودشرایطیچنیندر-23

.دادندپایانحکومتآنحیاتبهصفویان،پایتختتسخیرباوکردندحرکتاصفهان،سویبهصفویحکومتنابسامان

شورش-37 شود؟نمیمحسوبخارجیتهاجمیکاصفهانتسخیروهاافغانچرا

.رفتمیشماربهصفویقلمروازبخشیقندهارزیرا

ببرید؟صفویهعصردراقتصادیهایفعالیتمهمارکان-31 نام را

دامداریوکشاورزی

دوره-32 موجبدر عاملی چه صفویه بود؟شدهایرانروستاهایوشهرهادراقتصادیرونقی

اجتماعیوسیاسیامنیتوثبات

دهید؟میتقسیمدستهچندبههازمینصفویهدورهدر-33 توضیح برده نام شدند،

خودزیردستانمیانراهازمیناینآنهاوبودهاایالتفرماندهانتملکواختیاردرکشوراراضیازدستهاین:ممالکاراضی-1

.کردندمیتقسیم

.شدمیهزینهارتشادارهبرایآندرآمدعباسشاهزمانازویژهبهوبودشاهشخصبهمتعلقزمینهااین:خالصهیاخاصهاراضی-2

وقفراخودهایزمینحکاماندازیدستازجلوگیریبرایمردمگاهی.شدمیوقفشاهیامردمتوسطاراضیاین:وقفاراضی-3

.کردندمی

.داشتقرارمصادرهمعرضدرهموارهوبودناچیزبسیارزمینهااین:خصوصیامالک-4

میدورهدر-34 چوپانان که مالیاتی داشت؟صفویه نام چه  پرداختند

. پرداختندمیبیگیچوپانعنوانتحتمالیاتمبالغیدامداران

دوره-35 بود؟در چه شهری اقتصاد قلب صفویه ی

بود. بازار شهری، اقتصاد قلب

راویژگی-36 صفوی عصر در بازارها بنویسید.های
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راسته بازاری هر میی هاییدر فعالیت یکصنف راسته هر در که داشت تفنیگ     وجود زرگرهیا، راسیته مثیل آهنگیران،  کیرد سیازها،

بودند. ایران بازارهای شکوهمندترین جمله از کرمان و اصفهان بازارهای ... و کالهدوزان

سکه-37 دورهانواع در مردم که اسهایی عام طور به صفویه میی ببرید؟تفاده نام را کردند

سکه و بیستی شاهی، محمودی، غازبکه.عباسی، نام به مسی های

تأسی -38 آید؟میشماربهاسالمیایرانتاریخدرعطفینقطهخارجیروابطمنظرازصفویحکومتچرا

.نبودالمللبینعرصهدرفعالیدیسلماسیچنینشاهدایرانهرگزآنازقبلزیرا

موردمیبخشچنددرراصفویعصرایرانخارجیروابطتاریخ-33 داد؟قراربررسیتوان

همسایگانباروابط(الف

عثمانی-1

ازبکان–2

هند(گورکانیان)تیموریان-3

اروپاباروابط(ب

برخواستند؟-47 ستیز و دشمنی به صفویان با عثمانی چرا

روی ایران در صفوی حکومت که خلیفههنگامی را خود که عثمانی سالطین بود. گرفتن اوج حال در عثمانی امسراتوری قدرت آمد، کار

می قلمداد مسلمانان تمامی فرمانروای بودند.و اسالم جهان بر کامل تسلط پی در زمان،کردند، آن در سرعتهمچنین با عثمانی ارتش

رفت. پیشمی اروپا خاک در

شکلعثمانی حکومتها، توسعهگیری برای جدّی مانع و تهدید را ایران در صفوی میقدرتمند تلقی خود نظامی و سیاسی کردندطلبی

برخاستند. ستیز و دشمنی به آن با و

بود؟-41 چه ایران به حمله در عثمانی سلیم سلطان اقدامات

چالدر در صغیر، آسیای در صفوی طریقت مریدان و شیعیان عام قتل بر عالوه سساه داد.این شکست را ایرانیان ان

برداشتند؟-42 ایران با جنگ از دست ناچار به عثمانی فرمانروایان از برخی چرا

ایستادگیدشمنبرابردرمختلفهایشیوهبهشرایط،درکباصفویاناماکردند،لشکرکشیایرانبهبارهانیزعثمانیسالطیندیگر

صیلحی هیای عهدنامهوبرداشتندایرانباجنگازدستناچاربهعثمانیفرمانروایانازبرخیکهبودمقاومتیچنیننتیدهدر.کردند

.شدبستهکشوردومیان

بودند؟-43 کسانی چه ازبکان

رامیاوراءالنهر ثروتمنید وآبیاد روسیتاهای وشهرهاتیموریان،شکستباآنان.بودندمغولچنگیزخانپسرجوجیاعقابازازبکان

کردند.تصرف

شد؟کدام-44 چه نتیده و کرد حمله ایران به ازبک حاکمان از یک

ازبک خان شیبک ایران، در صفویان آمدن کار روی شیاه 316-855)مقارن بود. مشغول غارت و قتل و تاز و تاخت به خراسان در ق(

وارد ازبکان بر قاطع ای ضربه و کشت و کرد مغلوب را او مرو نبرد در ق(.316)ساختاسماعیل

کردند؟-45 می هماهنگعمل ایران به حمله برای دولت کدام با ازبکان

می هماهنگعمل صورت به صفوی قلمرو به حمله در و داشتند عثمانی حکومت با گرمی و دوستانه روابط همواره ازبک .کردندحاکمان

کسانیایران،درصفویدولتگیریقدرتباهمزمان-46 گرفتند؟دستبهراقدرتهندوستاندرچه

قدرت با گرفتند.همزمان دست به را قدرت هندوستان در گورکانی تیمور جانشینان ایران، در صفوی دولت گیری

و(گورکانیان)تیموریانروابط-47 دهید؟دولتهند توضیح را صفویه

دراماشد،دستبهدستطرفدومیانبارچندشهراینوندداشتاختالفیکدیگرباقندهارمسئلهسربردولتدوکهاینوجودبا

.شدبرقرارکشوردومیانعمیقیتداریوفرهنگیسیاسی،مناسباتدورهآندر.بودحسنهودوستانهآنهاروابطمدموع

شود؟-48 شکوفا هند در فارسی ادب و هنر فرهنگ، که شد باعث عاملی چه صفوی عصر در

ادبوهنیر فرهنگ،هندوستان،بهایرانیهنرمندانومعماراندانشمندان،نویسندگان،شاعران،گستردهمهاجرتباصفویعصردر

.شدشکوفادیارآندرفارسی
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شد؟تاج-43 طراحی کسانی چه توسط محل

.شدساختهوطراحیدورهایندرایرانیمعمارانتوسطتاریخیبناهایترینپرآوازهازیکیمحل،تاج

داشت؟اروپاییانباصفویانروابطتوسعهدربسزایینقشعواملیچه-57

دشیمنان  و رقبیان با اتحاد و دوستی پی در که کرد تشویق را اروپایی کشورهای اروپا، خاک به عثمانی ارتش گسترده تهاجم نخست،

باشند.  عثمانی

. بودتداریواقتصادیاهدافوانگیزهصفویه،دورهدراروپاوایرانروابطگسترشدرعاملدومین

دولت-51 کنند؟هایچرا برقرار رابطه صفویه دولت با کردند تالش اروپایی

برایهایدولت کردندکهخود،هایسرزمینبههاعثمانیحمالتازکاستناروپایی کنندبرقراردوستانهروابطصفویدولتباتالش

عثمانیآنباو .شوندمتحدعلیه

بود؟انگیزه-52 چه ایران با رابطه ایداد از اروپاییان تداری و اقتصادی های

وهندایران،بهرسیدنبرایراجدیدیدریاییمسیرهایتازگیبهاروپاییانکردند،تأسی راخودحکومتصفویانکههنگامی

.شدآغازاروپاییکشورهایاستعماریفعالیتجغرافیایی،اکتشافاتدنبالبه.بودندکردهکشفآسیاشرقکشورهای

بودند؟فارسخلیجوهنداقیانوسبهجدیددریاییهایراهطریقازکهبودنداروپاییانینخستین-53 کسانی چه رسیدند،

پ پرتغالی و .رسیدندراهازنیزهاهلندیوهایفرانسویها،انگلیسیآنهاازها

کشورهابهاولعباس-54 کنند؟برپاتداریهایپایگاهخودبرایفارسخلیجدرداداجازهکدام

انگلیسی به اول فرانسویعباس هلندیها، و پایگاهها خود برای فارس خلیج در داد اجازه کنند.ها برپا تداری های

بود؟شاهاهداف-55 اروپاییانچه با روابطدوستانه ایداد عباساز

مناسباتتاکوشیدمیخارجی،تدارتتوسعهمنظوربهنیزواروپاییانفنیونظامیدانشازبرداریبهرهانگیزهبااولعباسشاه

.کندبرقراراروپاییکشورهایباراایدوستانه

بودند؟-56 کسانی ایرانچه ابریشم مشتریاصلی

.بودندایرانابریشماصلیمشتریشرقی،هندمختلفهایکمسانیواروپاییتدار

چه-57 یافت؟در توسعه اروپا و ایران روابطفرهنگی زمانی

.یافتتوسعهاروپاوایرانفرهنگیروابطصفویعصراواخردر
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چهاردهم درس

صفویعصردروتمدنفرهنگ
دوره-1 آورددر فراهم تمدنی و فرهنگی شکوفایی و توسعه برای مناسبی و مساعد زمینه عاملی چه صفویان ؟ی

و      -1 توسیعه بیرای مناسیبی و مسیاعد زمینیه اییران، در اجتماعی انسدام و جغرافیایی یکسارچگی سیاسی، وحدت ایداد با صفویان

آوردند. فراهم تمدنی و فرهنگی شکوفایی

گون-2 به گذاشت؛ جامعه ابعاد همه بر عمیقی تأثیرات امامی دوازده شیعه مذهب استقرار و یافتن رسمیت آن، بر علیم،  عالوه کیه ای ه

داد. بروز خود از را گوناگونی های جلوه شیعی های آموزه تأثیر تحت ایرانی هنر و فرهنگ آموزش،

ودادنید نشیان توجیه پییش ازبیشآموزشیوعلمیهایفعالیتومعماریوهنربهلشکریوکشوریهایمقامدیگروشاهان-3

.دادندقرارحمایتوتشویقموردراعالمانومعمارانگران،صنعتهنرمندان،

وعلمیی میذهبی، امیور وقیف راخیود داراییی وثروتازبخشیثروتمندانسایروشاهانویافتگسترشجامعهدروقفسنت-4

.کردندمعماریوهنرترویجوآموزشی

تیموریعصرخصوصبهقبلدورانازکهارزشمندیهنریوادبیعلمی،میراثوایرانیانهنریذوقیواستعداددوستی،علم-5

بود،ماندهباقی

عده-2 صفوی شاهان کردند؟دعوتایرانبهرابحرینوعراقلبنان،عاملجبلشیعهعلمایازایچرا

و  عیراق لبنان، عامل جبل شیعه علمای از ای عده جامعه، حقوقی و مذهبی نیازهای رفع و شیعه معارف ترویج منظور به صفوی شاهان

کردند. دعوت ایران به را بحرین

ببرید.صفویعصرشاخصشاعران-3 نام مرا

.بردنامرا(ق1786د)تبریزیصائبو(ق336د)کاشانیمحتشم،(ق331د)بافقیوحشی

گذاشت؟-4 افول به رو علوم کدام صفوی ی دوره در

ریاضیات و تدربی  علوم

چه-5 در صفویه دوره در نگاری یافت؟حوزهتاریخ ادامه هایی

یافتادامهنگاریتکومحلیتاریخعمومی،تاریخحوزهسهدرصفویهدورهدرنگاریتاریخ

کنید؟نگاریتاریخآثارمشهورترین-6 ذکر را صفویه دوره

شیاه سیلطنت درروملوبیگحسنتألیفالتواریخاحسناول،اسماعیلشاهدورهدرخواندمیرالدینغیاثتألیفالسیرحبیبکتاب

اولعباسشاهدورهبهمربوطعباسیآرایعالمتاریخکتابواولتهماسب

مدارس-7 شد؟صفویعصردردر می داده آموزش علومی چه

.بوددیگرعلومودینیمعارفآموزشبرایمرکزی

می-8 اداره و ساخت چگونه صفوی شد؟مدارسعصر

و ثروتمندان دولت، طرف از موقوفیاتی مدارس دارای مدارس از برخی شد. می حمایت و ساخته مردم از دیگری های کیه  گروه بودنید

که دهند می نشان صفوی، عصر های نامه وقف از برخی شد. مدارسمی گونه این مخارج صرف آن زییادی درآمد بخش ثروتمند، زنان

بودند. کرده اصفهان مدارس اداره وقف را خود ثروت از

ببرید.اصفهاندرصفویعصرروفمعمدارس-3 نام را

 اهلللطفشیخمدرسهوشاهمادرمدرسهبهمشهورچهارباغ،مدرسه

می-17 کسانی چه به مدرس صفوی عصر گفتند؟در

گفتند. می مدرس مدارس، معلمان به

خلیفه-11 صفوی عصر مییا(مبصر)در کسانی چه به گفتند؟مُعید

.کردندمیکمکآموزشامردررااستادوشدمیگفتهمُعیدیا(مبصر)خلیفهآنهابهکهداشتنددستیارانیمدرسان

نمایید.-12 بیان را صفوی مدارسعصر محیط های ویژگی
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همچیون   مدرسیه وسیع حیاط معمول طور به بود. آموزش و یادگیری برای بانشاط و آرام فضایی معماری، طراحی نظر از مدارس محیط

یا داشت.باغچه جریان آن میان در آبی نهر و ماند می باغی

کنید؟عصردانشمندانوعلما-13 ذکر را آثارشان با همراه صفوی

چونتفسیروکالمفقه،چونعلومیدر-1 کتیاب مولفصفوی،عصرمحدثوفقیه(ق1777-1773)مدلسیمحمدتقیدانشمندانی

)وفقهوحدیثدرمهمیهای مدلسی نامق(1117-1737محمدباقر به حدیثی بزرگ المعارف دائرة «بحاراالنوار»صاحب

تیرین شیاخص –اصفهانفلسفیمکتببنیانگذارانازوثالثمعلمبهمشهور(ق1747-363)میردامادعرفانوفلسفهحوزهدر-2

وصیدرالمتألهین بیه معیروف (ق1757-373)شییرازی قوامبنمحمدصدرالدینما،زمانتابعداعصاروصفویهعصرفلسفیچهره

«متعالیهحکمت»فلسفی،مکتبمؤس فلسفهدربودمیردامادوبهاییشیخشاگردانازکهاو.بودمالصدرا

بهاءالدینوعقلیودینیعلومهمهدر-3 بهاییشیخبهمعروف(ق1737-353)عاملیحسینمحمدبنطبیعی

جریان-14 چه آمیختن درهم با نظاممالصدرا فکری آورد؟وجودبهنوینیفلسفیهای

نظیام ودرآمیخیت هیم بیه راعرفیان وکالمواشراقومشاءفلسفهیعنیاسالمیبزرگفکریجریانچهارگرانقدرمیراثمالصدرا

.آوردوجودبهنوینیفلسفی

چیست؟-15 صفویه عصر معماری شکوفایی علل

بیه    پادشیاهان حماییت و امنیت و ثبات سایه در نیز و تیموری عصر فاخر معماری تدارب از برخورداری با دوره، این در ایرانی معماری

شد. شکوفا اول، عباس شاه ویژه

شد؟-16 ساخته کسی چه زمان در و چیست صفویه معماری سَمبلُ

تار بناهای ترین مهم و زیباترین از یکی نقشجهان شد.میدان ساخته اول عباس شاه همت به اثر این و جهان و ایران یخی

چیست؟ویژگیترینمهم-17 نقشجهان میدان

آنمتنوعکاربردهاینیزوعظمتوشکوه

کاربردهایویژگی-18 و بنویسید.متنوعها را نقشجهان میدان

دیگیر از.بیازی آتیش ونمیایش اجرایسساهیان،ازدیدنسانسفرا،باریابیتیراندازی،وبازیچوگانمسابقاتوهاجشنبرگزاری

قیدرت نمیاد عنیوان بهقاپوعالیکاخ.بودبازارومسددیعنیشهر،آمدورفتپرمراکزبهآناتصالجهان،نقشمیدانهایویژگی

.داشتاِشرافمیداناینبرسیاسی

ویژگی-13 شد؟ ساخته کسی چه عهد در عباسی جامع بنویسید.مسدد را آن هنری های

نقیش میدانمدموعهازبخشیعنوانبهعباس،شاهعهددرکهاستمساجدیترینمهموزیباترینازیکی(اماممسدد)عباسیجامعمسدد

هماهنگیترینویژگیمهم.شدساختهوطراحیجهان آننظیربیمعماریوطراحیوهاکاشیهاینقشوهارنگدرهایهنریآن:

لطف-27 شیخ شاخصمسدد چیست؟ویژگی اهلل

انگیزد. می بر را او تحسین و خیره را ای بیننده هر چشم که است ای هنرمندانه کاری کاشی مسدد دو هر شاخص های ویژگی از

اسما-21 تبشاه به هرات از را هنرمند کدام برد؟عیل ریز

به خود با را تیموری دربار مینیاتور و نقاشی هنر نوابغ از یکی بهزاد، الدین کمال هرات، فتح با اسماعیل ریاسیت   تبریزشاه بیه و بیرد

کرد. منصوب تبریز دربار کتابخانه

پایهتبریزمکتب-22 کسی چه همکاری شد؟با گذاری

بهزادکمال الدین

رسید؟زمادرشاهنامهتصویرگریوکتابت-23 پایان به صفوی شاه گدام ن

شد. تهماسبشاه معروف تهماسبی شاهنامة به و

آمد؟-24 وجود به صفوی شاه کدام زمان در قزوین نگارگری مکتب نقاشی سبک

تهماسبشاه

صفویدورهدرنگارگریهنر-25 شاه رسید؟خودشکوفاییاوجبهکدام

اول  عباس شاه دوره در

مهم-26 آورد؟ وجود به مکتبی چه و داشت نام چه عباس شاه عصر بزرگ نوآورینقاش بنویسید.ترین را وی های
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عباسی نظیرش،آقارضا بی های نوآوری و ها طرح ایین  با نگیاری در عباسی رضا نوآوری ترین مهم کرد. گذاری پایه را اصفهان مکتب

اصناف فعالیت و مردم عموم روزمره زندگی که کشید.بود می تصویر به را وران پیشه و

ببرید.-27 نام را صفوی عصر خوشنویسان

قزوینی حسنی میرعماد و هروی میرعلی

درآوردند؟-28 ملی یکصنعت به صورت به و کردند خارج عشایری و روستایی حالت از را ایران بافی فرش اصیل هنر کسانی چه

صفویان

دورهمهم-23 فرش شاهکار صفویترین چیست؟ی ه

صفی شیخ مقبره به پیشکش برای اول تهماسب شاه سفارش به که اردبیل شیده   فرش بافتیه کاشیانی هنرمندان توسط اردبیلی الدین

رود. می شمار به جهان هنری شاهکارهای از یکی است

دوره-37 پارچهدر نوع چه صفویه میی بافته شهرها کدام در و شد؟هایی

فلزی بافت مخمل، میابریشم، بافته ... و کرمان یزد، مشهد، هرات، اصفهان، کاشان، های کارگاه در قلمکار و بافت(ترمه شد.)زری

پارچه-31 بافت شالکانون و بافت زری بودند؟های شهرها کدام ترمه

کاشان و یزد واصفهان، بودند بافت زری های پارچه های کانون ترین مهم کرماناز تولیدبافندگان داشتند.ترمهشالدر مهارت

بنویسید؟ویژگی-32 را صفوی عصر فلزکاری های

هنری-خالقیت-ظرافت آثار خلق در آثار-زیبایی روی بر خوشنویسی نغزی سخنان و زیبا اشعار فلزات -نوشتن روی طالکاری
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پانزدهم وسطاقروندرس

چه-1 به وسطا میدورهقرون ؟گویندای

پایتخیت قسیطنطنیه، فیتح تیا وشید شروعم5قرناواخردرغربیرومامسراتوریتدریدیفروپاشیباکهاروپاتاریخازدورانیبه

. شودمیگفتهمیانهیاوسطاقرونیافت،ادامه(م1453)عثمانیمسلمانترکانتوسطشرقیرومامسراتوری

تقسیم-2 بنویسید.رومامسراتوریعلت را

.شدتقسیمغربیوشرقیبخشدوبهاقتصادیواداریمشکالتاثربررومامسراتوریم،4قرندر

بود؟-3 چه شرقی)بیزان ( روم امسراتوری موفقیت و دوام علت

نیرومندی نسبتا ارتش و اقتصاد از بیزان  یا شرقی روم بود.امسراتوری برخوردار تری

قسطنطنیه،-4 پایگاهامسراتوریپایتختچرا تدیارت مهیم هیای راهازحفاظتوتابعوالیاتبرامسراتوریتسلطبرایمهمیبیزان 

رفت؟میشماربهالمللیبین

به مستحکمدفاعیباروهایداشتنوویژهارتباطیوجغرافیاییموقعیتازبرخورداریسببقسطنطنیه

رسید؟-5 پایان به چگونه شرقی)بیزان ( روم امسراتوری عمر

( قسطنطنیه فتح با سراندام شرقی، روم شد.857م/1453امسراتوری متالشی عثمانی مسلمان ترکان توسط ق(

بود؟-6 چه غربی روم امسرای فروپاشی علت

برابردرنتوانستسیاسیواداریمشکالتتشدیدواقتصادیافولتداومدلیلبهغربیرومامسراتوریبیزان ،امسراتوریتوربرخالف

.فروپاشیدوکندایستادگیم6و5هایسدهدرژرمنهایطایفهتهاجمسیل

بنویسید.رومامسراتوریبههاژرمنتهاجمپیامدهای-7 را غربی

.شدروستانشینیزندگیگسترشوتدارتوشهرنشینیافولموجبهایورشاین-1

ونهادنید ویرانیی وانحطیاط بیه روسیرعت بهبودند،گرفتهرونقتدارتپایهبرکهغربیاروپایکوچکوبزرگشهرهایبیشتر-2

.شدندمتروکه

. گریختندامنهایمکانبهوکردندرهاراخودشغلصنعتگرانوبازرگانان-3

.شدتعطیلمدارسبیشتروافتادرونقازفرهنگیهایفعالیتوتربیتوتعلیم-4

.رفتیادازرومیویونانیهنرومعماریادبیات،علوم،زمانمروربه-5

نهادند؟فرانک-8 بنیاد را پادشاهی چه و بودند کسانی چه ها

طایفهفرانک ژرمنها، از دیین ای به گرویدن از پ  آنان نهادند. بنیان را خود حکومت گُل، سرزمین تصرف با که بودند و ها مسییحیت

سرزمین به را خود قلمرو رم، کلیسای با دادند.اتحاد گسترش مداور های

کسی هافرانکپادشاهی-3 چه زمان ؟رسیدقدرتاوجبهدر

.رسیدقدرتاوجبه،(م814-768ح)شارلمانیبهمشهوربزرگشارلزماندرهافرانکپادشاهی

بنویسید.اقدامات-17 را شارلمانی

سلطهتحتم877سالتارامرکزیوغربیاروپایاعظمبخشبود،بسیارخونریزیباهمراهکهرپیدپیهایجنگباشارلمانی-1

.درآوردخود

رقیبانشودشمنانبرابردرپاپازوشدمتحدغربیمسیحیتکلیسایرهبریپاپ،باخودنیایوپدرهمچونشارلمانی-2

.کردپشتیبانی

. کرداحیاءراکُنتیاکومِ بهموسومرومامسراتوریدورانادارینهادخود،قلمروادارهبرایشارلمانی-3

.دادندمیگزارشپادشاهبهمستقیماًکهبرگزیدهاکُنتعملکردبردقیقنظارتبرایراایویژهمأمورانهمچنینوی-4

شارلمانی-11 کسانی ساخت؟ملقبروممقدسامسراتورعنوانبهراچه

پاپ

کنت-12 مهم بود؟وظیفه چه شارلمانی زمان در ها

.کردندمیادارهراهافرانکامسراتوریمختلفمناطقپادشاه،نمایندهعنوانبههاکُنت
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داشت؟-13 مهمی پیامد چه شارلمانی انقراضحکومت

قرن اوایل در شارلمانی امسراتوری انقراض از م3پ  و هرج شیمال     م، و شیرق از متمیدن غییر طواییف حمالت و گرفت فرا را اروپا رج

شد. ناامنی گسترش موجب

نتیده-14 چه شارلمانی سقوط از پ  شاهان داشت؟ناتوانی ای

اربابیان  دلیل همین به نبودند. خود قلمرو امنیت و اقتدار حفظ به قادر ارتش، هزینه تأمین در ناتوانی دلیل به )زمیین پادشاهان

     

داران

بیه غیرنظیامی و نظیامی خیدمات دریافیت برابر در را خود امالک و ها زمین از هایی قسمتی برآمدند درصد شاهان، جمله از بزرگ(،

کنند. واگذار دوم درجه اشراف یا و زیردستان

بود؟-15 که واسال

بیه واسیال ییا بیاجگزار وفئودالیااربابازمراتبیسلسلهوکردندخودزیردستانباراکارهمینخودنوبهبههمدومدرجهاشراف

. آمدوجود

بود؟واسالایفوظ-16 چه

بیه ونمایید حفاظتاوکوشکوکاخازدهد،یاریرااوجنگهنگامکهبودموظّفوکردمییادوفاداریسوگندخودارباببهواسال

.بسردازدمالیاتوعوارضاو

داشتند؟فئودال-17 حقوقی چه وسطا قرون در ها

بیه      گرفتنید، میی مالییات خیود زیردستان از که معنا این به کردند، تصاحب بود، شاهان خاص که را حقوقی کلیه ها فئودال یا اربابان

صلح و جنگ اعالن حق همچنین آنان کردند. می صادر اعدام حکم آنان از بعضی حتی و پرداختند می لیوای قضاوت و پرچم و داشتند

داشتند. خود به مخصوص

بنویسید.مهم-18 را فئودالیسم نتیده ترین

زمین یا ها فئودال میان سیاسی قدرت که شد باعث فئودالیسم شود.نظام تقسیم کوچک و بزرگ داران

می-13 کسانی چه به گفتند؟سرف

.گفتندمیسرفآنهابهکهبودزمینبهوابستهکشاورزهامیلیونعهدههب(لهافئودا)اربابانهایزمینرویبرکاروسطاقروندر

بودند؟سرف-27 گروه چند ها

سرف-1 از شدند.گروهی سرف بدهکاری علت به که بودند آزادی کشاورزان و -2ها، هیرج و ناامنی خاطر به رعایا از ای عده همچنین

واگذار نیرومندی فرد به را خود زمین شدند.مرج برخوردار او حمایت و حفاظت از آن عوض در و کردند

سرف-21 های بنویسید.ویژگی را ها

عیین   سرف در امیا کنید، ترک را خود ارباب ملک که نداشت اجازه سرف داشتند. قرار فئودالی نظام اجتماعی مرتبه ترین پایین در ها

باشد. فروش و خرید قابل که نبود نیز برده مانند حال

شد؟-22 افزایشمحصول و کشاورزی بهبود موجب عواملی چه وسطا قرون در

حیوانی کود از درست استفاده و زراعی امور در اسب از وسیع گیری بهره خیشآهنی، اختراع

افزایش-23 وسطاتولیدمیزانچرا قرون در بود؟محدودمحصول

میی اتفیاق کرّاتبهگرسنگیوقحطی.رفتنمیزیرکشتزمینقوتبازیابیمنظوربهزمینازنیمیتاسومیکحدودسالهرزیرا

.شدمیآنتشدیدموجبنقلوحملوهاجادهنامناسبوضعیتوافتاد

جنگجنگ-24 چه به صلیبی میهای گویند؟هایی

مذهبی های جنگ از ای سلسله به صلیبی های میجنگ کهگفته بیه  شود و پیاپ دعوت به اشیراف   مسیحیان و شیاهان فرمانیدهی

کردند پا بر مسلمانان علیه ).اروپایی سال دویست حدود ها جنگ مسییحیان 637م/1231ق437م/1736این چون و کشید طول ق(

جنگ به بودند، کرده نصب خود مهای پرچ و لباس بر را صلیب نشان آن در کننده شد.شرکت مشهور صلیبی های

جوعلل-25 شروع بنویسید؟نگعوامل را صلیبی های

اروپاییهایسرزمیناجتماعیواقتصادیمشکالت-1

بیزان امسراتوریموجودیتافتادنخطربه-2

اندل درمسیحیاننظامیهایموفقیت-3
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آستانههایسرزمیناجتماعیواقتصادیمشکالت-26 در جنگاروپایی بنویسید.شروع را صلیبی های

وتدیاری هیای فعالییت تعطیلیورکودوغربیاروپایهایسرزمینبهژرمنیطوایفگستردهمهاجرتوهدومدنبالبه

میواد کمبیود وفقیر بیکاری،جمعیت،افزایشهمچونمتعددیاجتماعیواقتصادیمشکالتباهاسرزمیناینکارگاهی،

.بودشدهمواجهغذایی

کرد؟-27 کمک درخواست پاپ از بیزان  امسراتور چرا

( جنگمالزگرد بیزان در امسرتوری بر سلدوقیان امسراتیور  وم(1771ق/463پیروزی کیه شد موجب صغیر، آسیای در آنان پیشروی

به را مسیحیان دوم اوربان پاپ تقاضا، این پی در نماید. کمک درخواست مسلمانان علیه پاپ، از شرقی سیرزمین روم بیه هیای حمله

خواند. فرا مسلمانان با جنگ و اسالمی

جنگدرمسیحیاننظامیهایموفقیت-28 شروع در نقشی داشت؟اندل چه صلیبی های

بهراسرزمینآنازوسیعیهایبخشتوانستندمسیحیاناندل ،درمسلمانحاکمانداخلیاختالفاتوضعفدلیلبهم،11قرندر

مقدسجنگکلیساسویازکهمسلمانانعلیهنبرددرشرکتبرایراصلیبیونروحیهوانگیزهها،پیروزیاین.درآوردندخودتصرف

.کردچنداندوبود،شدهاعالم

بیت-23 شرایطی چه از استفاده با جنگصلیبی نخستین در کردند؟صلیبیون تصرف را المقدس

وفاطمییان هیای خالفتمیانکههاییدشمنیواختالفوسلدوقیحکومتغفلتازاستفادهباصلیبیجنگنخستیندرصلیبیون

(ق433/م1733)کردندتصرفرامدیترانهشرقیسواحلدرشاممنطقهدیگرشهرچندوالمقدسبیتشهرداشت،وجودعباسیان

بیت-37 مسلمان، سردار کرد؟کدام آزاد صلیبیون اشغال از را المقدس

ایوبیصالح الدین

نتیدهجنگ-31 چه با صلیبی رسید؟های پایان به ای

)جنگ رسید پایان به سواحلشام در پایگاهشان آخرین از راندنصلیبیون بیرون و پیروزیمسلمانان با ق(.637م/1231هایصلیبیسراندام

بنویسید.هایجنگپیامدهایوآثار-32 را صلیبی

وجیانی هیای خسیارت وآسیببود،واقعمصروشامفلسطین،یعنیاسالمیقلمروازبخشیدرجنگ،هایمیدانکهآنداییاز-1

.آوردباربهمناطقاینساکنانبرایفراوانیمالی

فراوانیعلمیوفرهنگیاقتصادی،هایبهرهاماخوردند،شکستنظامیوسیاسیلحاظبهصلیبیهایجنگدراگرچهصلیبیون-2

.بردندهاجنگایناز

دیگیر ومسیلمانان ازتیری پیایین بسیارسطحدراقتصادیرفاهوفرهنگیوعلمیهایپیشرفتنظراززمانآندرکهاروپاییان-3

.شدندآشنااسالمیباشکوهتمدنباهاجنگایننتیدهدربردند،میبسرزمینمشرقمردمان

.شداروپابهمسلمانانعلمیدستاوردهایخصوصبهاسالمیتمدنگوناگونهایدستاوردانتقالساززمینهصلیبیهایجنگ-4

ونهادنید آغازرانوشکوفاییروزگارمدیترانهدریایدراروپاییمهمبنادرویافتافزایشاروپاییانجغرافیاییاطالعات-5

گرفت.رونقتدارتشان

در-33 علت چه آمدند؟کارسربرفرانسهوانگلستاندرویژهبهاروپادرنیرومندیشاهانتدریجبهم13و12هایسدهبه

اینرشدوشهرهااحیایبا چون بهاقداملها،فئودانظامینیرویبهوابستگیکاهشوتمرکزایدادمنظوربهفرمانروایانتدارت

چشیمگیری طرزبهفئودالاشرافقدرتوشدتقویتمرکزیحکومتاقدام،ایننتیدهدر.کردنددائمیومنظمارتشتشکیل

.یافتکاهش

می-34 پشتیبانی شاه از کار این در صنعتگران و بازرگان وسطا قرون در کردند؟چرا

یکسان و اداری وحدت امنیت، و نظم برقراری طریق از مقتدر مرکزی حکومت تدارتزیرا توسعه برای مساعدتی شرایط قوانین، سازی

آورد.و می فراهم صنعت

کلیساهای-35 سرامسراتویسراسردرمتعددیچرا برآوردند؟روم

برآوردند. سر امسراتوی آن سراسر در متعددی کلیساهای روم، امسراتوری قلمرو در مسیحیان افزایششمار و گسترشمسیحیت با

دهید؟-36 توضیح را وسطا)میانه( قرون در کلیسا جایگاه و موقعیت

.نداشتکلیسانیرومندیبهتأثیرینهادیهیچوسطاقرونرد-1
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تمامبرکلیسا.داشتندتعلققدرتمندنهاداینبهیافتند،میتعمیدغسلوشدندمیزادهمسیحیهایخانوادهدرکهکسانیتمام-2

.کردمینظارتونفوذاعمالمسیحدینپیروانزندگیهایجنبه

مییل مطابقراهنروادبیاتاخالق،فلسفه،کالم،وگرفتنددستبهرافرهنگوفکرجریانهدایتکلیساییانمیانههایسدهدر-3

.دادندمیتعلیمخودسلیقهو

دیگیری هیای زبانبهالتینزبانبهجزکتاباینکهدادندنمیاجازهوشمردندمیخودانحصاریحقرامقدسکتابتفسیرآنان-4

.شودمنتشروترجمه

.کردکسباروپابهمهاجماقوامسایروهاژرمنمیاندرمسیحیتگسترشدرزیادیموفقیتوسطاقروندرهمچنینکلیسا-5

.بودایتالیاخصوصبهواروپاسرتاسردربسیاریهایزمینوامالکدارایکلیسایها،اینبرعالوه-6

رسم-37 از دهید.کلیسادرگناهبخششمنظور توضیح چیست؟

آنازپی بخشیش .دهید مینشانوسطاقروندرراکلیساییانگستردهتأثیرونفوذکهبوددینیرسومجملهازگناهانبخششرسم

خیویش گناهیان کیفرلغوبرایخواهانبخششمعموالً.کردمیاعترافخودگناهبهکشیشبرابردرگناهکارشخصکهگرفتمیصورت

.شدمیمصرفهاجادهوسدهابیمارستان،کلیسا،تعمیروساختمانندالمنفعهعاموخیرکارهایبرایکهکردندمیپرداختراپولی

روشکلیسا-38 روشمقابلهبرای چه از مخالفان میبا استفاده کرد؟هایی

ییا عقایید تفتییش حربیه ازخیود، مخالفانهایاندیشهازجلوگیریوگذاریبدعتودینیبیبامقابلهبرایوسطاقروندرکلیسا

مصیادره تبعیید، .شیدند میی مدازاتسختیبهواخراجکلیساازگراییبدعتودینیبیبهمتهمان.کردمیاستفادهانکیزیسیون

.بودمتهمانگونهاینهایمدازاتجملهازسوزاندنوبستنچوببهدارایی،

از-33 پیش کلیسا و پاپ دهید؟روابط توضیح را شارلمانی مرگ

سیده    در بیود. قیدرت سر بر کشمکش و رقابت و همکاری و اتحاد از ای آمیزه وسطا قرون در ها فئودال و شاهان با کلیسا هیای روابط

ب امسراتوری نظامی و سیاسی های تالش غربی، اروپای اشراف و شاهان با اتحاد و همکاری طریق از ها پاپ وسطا، قرون یزان نخستین

برای گذاشتند.را ناکام رم کلیسای بر تسلط

دهید؟-47 توضیح را شارلمانی مرگ از پ  کلیسا و پاپ روابط

مواقعیدروشدنددنیویقدرتوسیاسیحقوقمدعیاوضاع،هایآشفتگیسبببهپاپوهااسقف،(م814)شارلمانیمرگازپ 

شیدیدی درگیریواختالفم12و11هایسدهدر.پرداختندکشمکشورقابتبهامسراتورانوشاهانباخود،برتریدادننشانبرای

.آمدوجودبهاسقفیعصایوحلقهاعطایوهااسقفانتصابسربر(روممقدسامسراتور)آلمانامسراتوروپاپمیان

دلیلبهوسطاقروننخستنیمهدر-41 شد؟رونقبیوکسادفرهنگیوعلمیهایفعالیتچه

شهرهاافول

نیمهآموزشعمده-42 بود؟نخستدر چه وسطا قرون

نظیام وفرهنگبربالمنازعیتسلطکلیساکلیطوربهوداشتاختصاصمذهبیمبلغانوکشیشانتربیتبهآموزشعمده

او.دادنشیان تربییت وتعلیمودانشبهخاصیتوجهوعالقهشارلمانیعصر،آنفرمانروایانمیاندر.داشتتربیتوتعلیم

ومطالعیه بیرای ایتالییا وایرلندانگلستان،ازرامسیحیعلمایونمودتأسی خودپایتختدرسلطنتیکاخدرایمدرسه

.کرددعوتمدرسهآندرتدری 

به-43 وسطا قرون دوم نیمه در نیازهایجنگازبعدویژهچرا شد؟بیشترآموزشوعلمبهصلیبی

شیهری، جمعییت رشدوثروتافزایشواروپاییشهرهایرونقسبببهصلیبیهایجنگازبعدویژهبهوسطاقروندومنیمهدراما

آندرهمچنیین .بودنید دانحسیاب وباسوادافرادنیازمندبازرگانانوکلیساها،فئودالپادشاهان،.شدبیشترآموزشوعلمبهنیاز

.شدمیاحساسگذشتهازبیشدعاویفصلوحلبرایدانانحقوقوجودضرورتدوره

بنویسید.-44 را وسطا قرون دوم نیمه در اروپا عالی آموزش مراکز نخستین

کهاروپاییعالیآموزشمراکزنخستینازطبوحقوقهایمدرسه تیدریج بیه آنازپ (.م11قرن)یافتندگشایشایتالیادربودند

.کردندپیداتوسعههادانشگاهومدارس

می-45 داده آموزش علومی چه پاری )فرانسه( دانشگاه شد؟در
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تالهییا وفلسیفه حقیوق، تحصیلبهدانشگاهایندرعلمطالبان(.م1277)شدتأسی فرانسهپادشاهفرمانبهنیزپاری دانشگاه

.پرداختندمیمسیحی

می-46 اندام زبانی چه به آموزش وسطا قرون دوم نیمه میدر تأکید موضوعاتی چه بر و شد؟شد؟

والتینیزبانبهرسمیآموزشزمانآندر وتدربیی علیوم بیه وشید میتأکیدمنطقوفلسفهمسیحی،الهیاتهایموضوعبربود

.شدنمیتوجهیمهندسی

طریقازوسطاقروندراروپاییدانشمندان-47 افالطیون ارسیطو، همچونباستانیونانبزرگفیلسوفانفلسفیهایاندیشهباچه

شدند؟آشنا…و

هیای  اندیشه با رشد ابن و سینا ابوعلی مانند مسلمان فیلسوفان های نوشته و آثار ترجمه طریق از وسطا قرون در اروپایی دانشمندان

ارسطو، همچون باستان یونان بزرگ فیلسوفان وفلسفی شدند.…افالطون آشنا

بنویسید.م13و12هایسدهدراروپاییفیلسوفترینبرجسته-48 را وی اثر نام بود؟ که

هیای برهاناز«الهیاتاصول»عنوانباخودکتابدرکهبودم13و12هایسدهدراروپاییفیلسوفترینبرجستهآکویناس،توماس

.کرداستفادهخدااثباتبرایارسطو
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شانزدهم درس

جدیدعصر ورنسان 
درارد؟-1 مفهومی چه تاریخی نظر از و چیست معنی به رنسان 

احییای منظیور بیه کهشودمیگفتهفرهنگیوفکریهایدگرگونیبهتاریخینظرازواستحیاتتددیدونوزاییمعنایبهرنسان 

(.م1417هایسده)یافتگسترشاروپادیگرهایبخشدرتدریجبهوشدآغازایتالیاازباستان،رومویونانشدهفراموشفرهنگ

بود؟-2 رنسان چه کلی نتیده مهمترین

1577)جدیدعصردراروپاییجوامعسیاسیواقتصادیاجتماعی،فرهنگی،مختلفهایجنبهدراساسیتحوالتوتغییربهرنسان 

.نهادبنیانرازمینمغربنوینتمدنهایپایهواندامید(م1877-

شد؟-3 شروع چگونه و کدا از ابتدا رنسان 

قرن شیهرهای  14در در کیه اندیشمندان و نویسندگان از گروهی داشت، سیطره اروپا سراسر بر وسطایی قرون فرهنگ که هنگامی م

ایتالیا ایین  میثروتمند کردنید. باب را زندگی از سبکجدیدی و تفکر و گرفتند دست به را فرهنگی و فکری جریان هدایت زیستند،

که زندگی سبکجدید و شید.  تفکر رنسان معیروف به داشت، قرار باستان روم و یونان فرهنگ حیات تددید و نوزایی بر آن اساس

سرزمین دیگر در تدریج به اروپاییرنسان  یافت.های گسترش

کنید.رنسان ظهورعواملوهازمینهترینمهم-4 ذکر را

تاریخیوفرهنگیپیشینه-3 اسالم؛جهانبافرهنگیروابطگسترش-2 تدارت؛وشهرنشینیرشد-1

به-5 زمانی چه گرفت؟رونقدوبارهیکدیگرباتنگاتنگپیوندیدرتدارتوشهرنشینیاروپادرتدریجاز

.گرفترونقدوبارهیکدیگرباتنگاتنگپیوندیدرتدارتوشهرنشینیاروپادرتدریجبهم11سدهاز

تأثیر-6 عاملی گذاشت؟اروپاساحلیمناطقدرویژهبهتدارتوشهرهارشدبرفراوانیچه

-صلیبیهایجنگ

جنگ-7 بود؟تأثیر بیشتر مناطق کدام بر صلیبی های

جنگ این ایتالیاهاتأثیر در شهرها شکوفایی و رونق سرزمینبر سایر از بود.بیش اروپایی های

تدارت-8 ایتالیا شهرهای .داشتنداختیاردررااروپاغربیسواحلومدیترانهسرتاسردردریاییکدام

...جنواوونیزبندریشهرهای  و

مرکز-3 شهر دادهاختصیاص خیود بیه رااروپاازوسیعیبخشدرپارچهتدارتوبودچرمیوفلزیقیمتیکاالهایستدودادکدام

بود؟

فلوران 

می-17 کسانی چه به گفتند؟بورژوا

بازرگانیان، شاملثروتمندشهرنشینانازجدیدیقشروگرفتشکلگوناگونیهایحرفهومشاغلتدارت،رشدوشهرهاگسترشبا

.گفتندمی«بورژوا»آنهابهکهبرآوردندسرصنایعصاحبانوبانکداران

فئودال-11 با بورژواها تفاوت و نگرش بود؟شوالیهوهاتفاوت چه ها

ایین بیر حیاکم هیای خانیدان وافراد.کوشیدندمیآنهاترویجدروبودندقائلهنروفرهنگعلم،برایفراوانیارزشواهمیتآنان

.بودندغیرهودانانموسیقیمعماران،نقاشان،ادیبان،حامینیزشهرها

که-12 کرد می فلوران حکومت بر خاندان بودند؟هنروادبفرهنگ،جدّیحامیومشوقکدام

 بردنامکرد،میحکومتفلوران برکهمدیچیمعروفخاندان

اروپا-13 در دانش و علم نشر برای را زمینه عواملی اواخرچه آورد؟وسطاقروندر وجود به

اهمیت-1 بیر حیاکم هیای خاندانوافراد.کوشیدندمیآنهاترویجدروبودندقائلهنروفرهنگعلم،برایفراوانیارزشوبورژواها

.بودندغیرهودانانموسیقیمعماران،نقاشان،ادیبان،حامینیزشهرهااین
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ایتالیاییشهرهایدولتبرایبیشتریعملآزادیواستقاللوسطا،قروناواخردرپادشاهانوهاپاپهایدرگیریدیگر،سویاز-2

نشیر راجدییدی فرهنگوتفکربتوانندکهکردایدادشهرهاایندانشمندانومتفکرانبرایراموقعیتیاستقالل،این.آوردوجودبه

.بودمتفاوتوسطاقرونبرحاکمفرهنگواندیشهباکامالًکهدهند

شدند؟جهانبااروپاییان-14 آشنا اسالم جهان با چگونه اسالم

اسیالم جهیان فرهنگیی وفکریدستاوردهایباسیسیلو(مسلماناسسانیای)اندل طریقاز-1وسطاقروندراروپاییدانشمندان

ابعیاد بیا اروپایییان هایآگاهیوآشناییافزایشباعثشرقواروپامیانتداریروابطگسترشوصلیبیهایجنگ-2.شدندآشنا

.شدمسلمانانعلمیهایپیشرفتواسالمیتمدنمختلف

تأثیر-15 عاملی نهاد؟وسطاقروناواخردراروپافرهنگیوفکریوضعیتبربسزاییچه

مسلمانعالمانودانشمندانعلمیهاینوشتهوآثار

افالطونارسطو،مانندباستانیونانبزرگدانشمندانوفیلسوفانازوسطاقروندراروپاییدانشمندانشناختواطالعاتعمده-16

آمد؟...و دست به طریقی چه از

.آمددستبهالتینیزبانبهرشدابنوسیناابنویژهبهمسلمانفیلسوفانهایکتابوآثارترجمهطریقازابتدا

در-17 کنید؟پیشگاممسلماندانشمندانهاینوشتهوآثارازاستفادهپیشگامان ذکر را

ایتالیاییتأسی تازههایدانشگاهوعالیمدارس

دهید؟پیدایشبرتاریخیوفرهنگیپیشینهتأثیر-18 توضیح را رنسان 

سیرزمین اینکناروگوشهدررومی-یونانیتمدنعظیمبناهایوآثارورفتمیشماربهباستانرومامسراتوریقلبایتالیاسرزمین

شیکوه وعظمیت روزگیار ییادآور ایتالیایی،مرفهشهرنشینانازبسیاریبرایوسطاقرونپایاندرآثاراینوجود.خوردمیچشمبه

بیه فیراوان اشتیاقباکهکردندظهوراندیشمندانونویسندگانازتعدادیدورهایندر.بودآنانگذشتهسیاسیواقتصادیفرهنگی،

.برآمدندآناحیایصدددروپرداختندباستانرومویونانفرهنگدربارهپژوهشومطالعه

ببرید.-13 نام را رنسان  دستاوردهای و تحوالت

)انسان-1 اومانیسم اندیشه گرایی(گسترش

علمی-2 تحوالت

اروپاییان-3 استعمارگری شروع و جغرافیایی اکتشافات

پروتستان-4 نهضت و دینی اصالح

اومانیس-27 جستانسانیامریشه باید کدا در را کرد؟وگرایی جو

باستانیونانفرهنگ

چه؟-21 یعنی اومانیسم

توانایی و استعداد تصدیق و ارزشانسان و اعتبار به نهادن میشود.حرمت تعبیر گرایی انسان یا اومانیسم عنوان به آن از که بود، او های

اومانیسم-22 نمایید.اعتقادات بیان را ها

معیارهیای کیه داشیتند اعتقیاد وشمردندمیجهانمدارومحورراانسانباستان،یونانیانازتبعیتبههااومانیستیاگرایانانسان

.شودایداداودنیویتمایالتوانسانهایخواستهپایهبربایداجتماعیهندارهایوهاارزشواخالقی

بنویسید.مورددرکلیساواومانیسماعتقادتفاوت-23 را انسان

کیه بیود عقییده ایین مروجکلیسااست،مهموارجمنداودنیویزندگیکهشمردندمیموجودیراانسانگرایان،انسانکهحالیدر

جهیان درخوشبختیوسعادتبهرسیدنازرااوجوییلذتبهمیلودنیاگراییواستشدهخلقخداوندبهخدمتبرایفقطانسان

.داردمیبازآخرت

نمایید.انعکاسقلمرووهازمینه-24 بیان را اومانیسم

ویافیت انعکیاس تربیتوتعلیمومعماریوهنرادبیات،قلمرودردیگر،جایهرازبیشگرایانه،انسانهایگرایشواومانیستیتفکر

.شدمندرایتالیادرمعماریوهنرشکوفاییوادبینهضتبه

عرصهدررنسان -25 کرد؟ایدادعظیمیهنردگرگونیهایکدام

معماریو(سازیمدسمه)پیکرتراشینقاشی،خصوصاً
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کنید؟ویژگی-26 ذکر را رنسان  عصر هنرمندان هنری آثار های

ویژگی و زیبایی بر آنان آوردند. وجود به نظیری بی آثار طبیعت، و انسان دادن قرار محور با دوره این ظی  هنرمندان خصیلت هیای و اهر

شخصیت درونی کردند.های می فراوان تأکید خود نظر مورد های

هنرمندان-27 کدام وجود با رنسان  عصر رسید؟شکوفاییوپیشرفتاوجبههنر

.رسیدشکوفاییوپیشرفتاوجبهآنژمیکلورافائل،داوینچیلئوناردویعنیایتالیاییمشهورهنرمندسهوجودبارنسان هنر

است؟آنژمیکلنقاشیاثرمشهورترین-28

ژوکندیامونالیزاوآخرشام

رارنسان عصرمعماران-23 آثاری دادند؟قرارخودسرمشقچه

باستانرمهایساختمان

بیانگر-37 آثاری است؟عصرمعماریشکوهواوجچه رنسان 

شدساختهونیزوفلوران رم،ویژهبهایتالیامختلفشهرهایدررنسان عصردرکهکلیساهاییوهاکاخ

انسان-31 نوزایی عصر تربیت و تعلیم میدر تأکید مسایلی چه بر کردند؟گرایان

پیذیری آمیوزش اصلبرانساگرایانوبودقائلفراوانیارزشواهمیتانسانروحیوجسمیرشدوتعالیبرایگراییانساناندیشه

.کردندمیتأکیدشدتبهآموزشطریقازاوبالقوههایتوانمندیواستعدادهاشکوفاییوانسان

بود؟وآموزشهدف-32 رنسان چه عصر دانشمندان پرورش

.باشندفعالشهریحیاتدروکنندایفاجامعهدرسودمندینقشکهکنندتربیتراشهروندانیخواستندمی

نگرشچهجدید،قرونورنسان عصردر-33 تغییر باعث شد؟علمیعاملی اروپاییان

اومانیستیهایاندیشهاشاعهومسلمانانعلمیهایپیشرفتباآنانآشنایینتیدهدر

ذکرکنید.عصردرعلمیکشفیات-34 را نوزایی

.کردمطرحراخورشیددوربهزمینچرخشنظریه،«سماویاجرامگردش»رسالهدرکوپرنیکنیکالسشانزدهمقرناواسطدر-1

.دادقرارتأییدموردپیشازبیشراکسرنیکهایفرضیهپیزا،دانشگاهاستادگالیله،توسطتلسکوپاختراع-2

.یافتدستمهمیهایموفقیتبهخونگردشچگونگیوقلبکارکردزمینهدرهارویویلیام-3

. یافتادامهبیشتریوسعتباهفدهمقرندروگرفتصورتهاییپیشرفتنیزریاضیاتوفیزیکدر-4

.آمدندنایلچشمگیریهایپیشرفتبهوبردندفراوانیهایبهرهمسلمانانتدربیاتازاروپاییاننیزبردارینقشهوجغرافیازمینهدر-5

پیشرفت-35 بود؟عصردرعلومازبسیاریدرجدیدیهایعلت چه نوزایی

وم17سیده درراعلمیانقالبزمینهوشدعلومازبسیاریدرجدیدیهایپیشرفتسببتدریجبهتدربی،روشبهاعتناواهتمام

کیه بیود نیوینی هیای دیدگاهمدیونبیشتربلکهنبودجدیداطالعاتمدیونتنهاهاپیشرفتاین.ساختفراهمم18قرندرسس 

از(1621-1561)بییکن فرانسیی  وریاضیدرتحقیقسبکبنیانگذار(1657-1536)دکارتچونایفالسفهودانشمندانتوسط

.شدحاصلعلمیمطالعاتدرتدربیشناختروشطرفداران

شد؟-36 ابداع کسی چه توسط چاپ دستگاه

.بودرنسان عصردرفنّاوریابداعاتترینمهمازآلمانیگوتنبرگیوهان توسطچاپدستگاهاختراع

بنویسید.-37 را چاپ دستگاه ابداع نتایج و دستاوردها

پژوهشهایعلمی شدن فراگیر به صنعتچاپکمکفراوانی توسعه و ازواختراع آنچاپکتابهایغیرمذهبی بر عالوه کرد. اروپا در علم نشر

... و تاریخ حقوق، موضوع آثاریدر و داستان و رمان کتابهایفلسفی، اروپاییگذاشت.قبیل فرهنگیجوامع وضعیتفکریو بر ژرفی تأثیر

نمایید-38 بیان را جغرافیایی اکتشافات .نتایج

داشت-1 پی در جغرافیا و دریانوردی دانش حوزه در که علمی دستاوردهای بر ،عالوه

شد.-2 اروپاییان استعمارگری آغاز و جهانی تدارت موازنه خوردن هم به موجب

فهرستاکتشافاتعواملوزهانگی-33 به را بنویسید.جغرافیایی وار

.داشتفراوانیجاذبهاروپاییانبرایچینوهندماننددورشرقهایسرزمیناالیامقدیماز-1

دریانوردیمهارتتوسعهوجغرافیاییاطالعاتافزایش-2
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بود؟چینوهندوستانبهاروپاییانرسیدنبرایجدیموانع-47 چه

ٔاندیشهدرهموارهآنان.داشتفراوانیٔجاذبهاروپاییانبرایدوربسیارهایگذشتهازچینوهندماننددورشرقهایسرزمین

تاباستانٔدورهازکهمسلمانبزرگهایسلسلهوهاخالفتوایرانیقدرتمندهایحکومتامابودند؛هاسرزمینآنبهرسیدن

جدید بهاروپاییانرسیدنبرایجدیمانعداشتند،تسلطمدیترانهدریایجنوبوشرقساحلیمناطقوایرانفالتبرقرون

و .بودندچینهندوستان

انگیزهچرا-41 اسسانیا و دادند؟نشانخودازجدیدهایسرزمینوهاراهکشفبرایبیشتریشوقوپرتغال

بیشتریشوقوانگیزهبردند،نمینفعیآنپیرامونهایسرزمینومدیترانهدریایپررونقتدارتازکههااسسانیاییوهاپرتغالی

اینتدارتکهایتالیاییشهرهایدولتبارقابتبهقادرسویکاززیرادادند؛نشانخودازجدیدهایسرزمینوهاراهکشفبرای

بود،مسلطمدیترانهشرقوشرقشمالمناطقبرکهعثمانیحکومتبادیگرسویازونبودندداشتند،خودانحصاردررامنطقه

.داشتندستیزودشمنی

دهید؟هایسرزمینکشفدردریانوردیمهارتتوسعهوجغرافیاییاطالعاتافزایشنقش-42 توضیح را جدید

آنیان .داشتجدیدهایراهوهاسرزمینکشفدرشایانیتأثیرنیزوسطاقروناواخروصلیبیهایجنگازپ دوراندراروپاییان

به.کردندطراحیروزگارآنشدهشناختهدنیایازدقیقینسبتاًهاینقشهوبخشیدندتکاملراکشینقشهفنونم15سدهاواسطتا

اُسیطُرالب وبودنید کیرده اختیراع هاچینیکهنماقطبماننددریانوردیتدهیزاتازگیریبهرهوکشتیساختندراروپاییانعالوه

.رسیدندایالعادهفوقپیشرفتبه،(کردمیمعلومراآسمانیاجرامموقعیتکهایوسیله)

سفرهایم،15سدهدومنیمهدر-43 کسانی سیمت بیه اطل اقیانوسدرآقریقاقارهغربیسواحلدرراخودمتهورانهاکتشافیچه

رسیدند؟آغازجنوب هندوستان به راهی چه از کردند؟

بیه تادادندادامهراخودمسیروشدندهنداقیانوسواردآفریقا،قارهجنوبدرامیدنیکدماغهزدندورباآنان-پرتغالیدریانوردان

.رسیدندهندوستانشرقیجنوبسواحل

فرمانده-44 پایگاهکدام پرتغالی کند؟تأسی چینوهندوستانفارس،خلیجسواحلوجزایردرنظامیتداریی

اینگسیلهندبهآلبوکرکفرماندهیبهراخوددریاییناوگانپرتغالدولت بیرای اروپاییانهایگامنخستینمنزلهبهاقداماتکرد.

.شودمیمحسوبدیگرهایسرزمیناستعمار

شد؟-45 آمریکا رهسسار دولت کدام طرف از کرد؟ کشف را آمریکا دریانورد کدام

ایتالیایی کُلمب اسسانیا–کریستُف

بخش-46 چگونه درآوردند؟اسسانیایی خود استعمار به را جنوبی آمریکای از هایی

قرن نیمه درآوردند.16حدود خود استعمار تحت را جنوبی آمریکای بخشاعظم و مرکزی آمریکای بومیان، سرکوب با ها اسسانیایی م،

اسسانیا-47 چگونه آمریکا کرد؟کشف ثروتمند را

می کاشفان بود، داده او جانشینان و کلمب کریستف به اسسانیا پادشاه که منشوری عمدهبراساس سهم بیه  بایستی کیه را غنایمی از ای

آمریکا، بومیان شده غارت نقره و طال گونه بدین بدهند. کشور آن خزانه به آوردند می اروپیایی دست کشور نیرومندترین به را اسسانیا

های سده کرد.م17و16در تبدیل

نیزم16قرناواخراز-48 کشورها نهادند؟استعماریهایرقابتعرصهبهگامکدام

هافرانسویسس وهاانگلیسیوهایهلندی

بنویسید.استعمارگریوجغرافیاییاکتشافاتپیامدهایوآثار-43 را اروپاییان

.رفتندبینازمرگبارهایبیماریانتشاروسنگدالنهسرکوبنتیدهدرآمریکادرویژهبهمستعمراتبومیمردماززیادیجمعیت-1

بهرااروپاییفرهنگوزبانمذهب،نهادها،وکردندنابودراآمریکاقارهکهنوسیاسیساختارهایوبومیهایتمدناروپاییان-2

.نشاندندآنجای

پیدرنهادند،گامکهجدیددنیایجایهردراروپاییان.گذاشتبرجایراتأثیربیشتریناقتصادیحوزهدرجغرافیاییکشفیات-3

ازعظیمیحدمجدید،هایسرزمیندرثروتمنابعبهاروپاییانیابیدستوجغرافیاییاکتشافنتیدهدر.برآمدندنقرهوطالیافتن

.نداشتسابقهزمانآنتاکهشدسرازیراروپابهبهاگرانفلزات
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ورسیدروستاییمناطقبهحتیرونقدامنه.شداروپاییشهرهایوتدارترشدواقتصادیرونقموجبقیمتیفلزاتاندوخته-4

.سازندخودخدماتجایگزینراپولپرداختوبفروشندتریگرانبهایبهراخودمحصوالتتوانستندکشاورزان

واعتبارمقابل،در.دادنددستازداشتند،وسطاقروندرکهراممتازیجایگاهوبوددارزمینوفئودالاشرافضرربهوضعاین-5

.بردباالراتدارمنزلت

زمانآنتاکهاشرافیتیبرراآنانوساختکارآمدونیرومندفرمانروایانیاروپایی،شاهانازنقرهوطالاندوختهسریعافزایش-6

.بخشیدبرتریکرد،میفرازیگردن

راخوددریاییهایناوگانوملیهایارتشبود،مستعمراتغارتحاصلکهعظیمیمالیمنابعازاستفادهباهمچنینشاهان-7

.کردندترقویومدهز

به-57 تدارتافزایشسرعتبهبردهفروشوخریدآمریکا،قارهکشفدنبالچرا کشورها کدام گرفتند؟یافت؟ دراختیار را برده

همیین بیه .داشیتند نیازارزانومدانیکارنیرویبهبودندکردهتصاحبقارهآندرراوسیعیمزارعکهاروپاییانیزیرا

ایین بهنیزانگلیسیوهلندیبازرگانانبعدها.گرفتندخودانحصاردرراآمریکابهآفریقاازبردهتدارتهاپرتغالیدلیل

.شدندواردپرسودتدارت

چیست؟اصالحنهضت-51 دینی

اصیالح بیه تعبیرآنهامدموعازمورخانکهدادرخاروپادرمسیحیتقلمرودرتحوالتیوحوادثسلسلهم17تا14قرونفاصلهدر

.شدشروعکلیساییانعملکردونظریاتازبرخیبهاعتراضوانتقادبادینیاصالحجنبش.کنندمیدینی

شکل-52 در عاملی کلیساییانچه عملکرد و نظریات از برخی به اعتراض و انتقاد داشت؟گیری

.داشتهااعتراضوانتقادهااینگیریشکلبربسزاییتأثیرپیوست،وقوعبهآنپیدرکهتحوالتیورنسان 

بودند؟اصالحنهضتپیشگامان-53 کسانی چه دینی

راهیا دانشگاهومدارسمرسومتعالیمدیگر،سوییازبودند،التینیویونانیکهنآثاروادبیاتمروجوشیفتهکههمگرایانانسان-1

 همه،ازترمهماما.شمردندمیناکافیوناسودمند

وانسیان دربیاره راکلیسیا هایآموزهوبودندنهادهانتقادواعتراضعرصهبهپاکلیسادرونازکهبودنددینیمصلحانازگروهی-2

دوره،ایندرهمچنین.کشیدندمیچالشبهخدا

.بودآمدهوجودبهآندوبارهتأسی وسنتیکلیسایاصالحبرایشورایینهضتعنوانتحتدینینهضتی-3

بود؟مارتین-54 لوترکه

مسییحیت بیه اعتیراض درکیه اسیت آلمیانی لوترمارتینشود،میشناختهاونامبهدینیاصالحنهضتکهشخصیتیترینمهم

وآوردهرویالهییات رشیته درتحصیلبهناپذیروصفاشتیاقیبالوتر.نهادبنیادایتازهمذهبوبریدکلیساازیکسرهکاتولیک

اندامباایمانارتباطکرد،مشغولخودبهرااوذهنکهایمسئلهاولین.بودشدهویتنبرگدانشگاهدرمقدسکتابتدری استاد

.بودنیککارهایدادن

بنویسید.لوترهایدیدگا-55 را

غالیب دییدگاه خیالف بیر کیه بودرسیدهنتیدهاینبهمقدسکتابومسیحآیینبابدرخودگستردهتأمالتومطالعاتطیدراو

کلیسیا باجنگبهواقعدرنظراینابرازبالوتر.نیککارهایدادناندامنهاستایمانشودمیانسانرستگاریمایهآنچهکلیساییان،

راخیدمات برخیی انداموپولپرداختبرابردرکلیساتوسطگناهانآمرزشمسئلهکهبودخودنظرهمینپایهبربعداًوی.برخاست

.بخشدمیرابندگانشگناهانچشمداشتیهیچبیکهشمردمیمهربانپدریراخدااو.دادقرارنقدمورد

آویخت؟-56 کدا در و کرد تدوین اصل چند در را خود نظریات لوتر

باآنهادربارهخواستمردمازوآویختویتنبرگکلیسایدربروکردتدویناصل35درراخودنظریاتازفهرستیم،1517درلوتر

.کنندوگوگفتهم

آمد؟-57 وجود به چگونه پروتستان نهضت

امسراتیور وپاپبهوکردندحمایتلوترازآلمانیشاهزادگاناما.کندسرکوبرااوتاخواستروممقدسامسراتورازلوترتکفیرباپاپ

.شدندمعروفپروتستانبهآنانرویایناز.کردند(پروتست)اعتراض

کیست؟بنیان-58 پروتستان نهضت گذار
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لوتر مارتین

رانهضتنتایج-53 بنویسید.پروتستان

وهیا پروتسیتان میانمذهبیهایجنگسلسلهبروز-2باعثوبردمیانازرامسیحیتجهانمذهبیوحدت-1پروتستاننهضت

رشید وملیی هیای دولیت وپادشاهایتقویتبه-3همچنیننهضتاین.گرفتفرارااروپاازوسیعیهایبخشکهشدهاکاتولیک

درآننقشکاهشوکاتولیککلیسایقدرتتضعیف-4پروتستان،نهضتدیگرپیامد.کردفراوانیکمکاروپادرگراییملیاندیشه

 .بوداروپاییجوامعومردمزندگی


