طرّاح سوال  :عباس کیانی سال تحصیلی 79 -79 :
نام درس  :تاریخ (  ) 2پایه ی  :یازدهم انسانی درس | 9 :عنوان درس  :امویان بر مسند قدرت
ردیف

الف-

در برابر گزینه های زیر عالمت صحیح یا غلط بگذارید .

بارم
1

 -1خاندان بنی امیه از طریق تجارت واداره ی برخی مناصب کعبه ثروتمند شدند  .صحیح Ο
غلط Ο
صحیح  Οغلط Ο
 -5در زمان امویان شیوه ی اخذ بیعت توام با تطمیع و تزویر بود .
 -3دعوت عباسی به دنبال پیوستن ابومسلم خراسانی وارد مرحله ی سرنوشت سازی شد .صحیح  Οغلط
Ο
 -4برجسته ترین میراث اسالمی اندلس در عرصه ی معماری بود  .صحیح  Οغلط Ο

ب-

گزینه های سمت راست مربوط به کدامیک از موارد سمت چپ می باشد ؟
رساله ی حقوق
سیاه جامگان
سیاست مدار زیرک در خدمت معاویه
مهم ترین فتوحات مسلمانان زمان بنی امیه
مسلمانان غیر عرب

پ-
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موالی
عثمانیان
عاص بن وائل
عمرو عاص
امام سجاد
ابو مسلم خراسانی
اندلس

سواالت چهار گزینه ای :
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 -1یکی از اقدامات برجسته ی امویان  ...................بود.
الف -جنگ های پی در پی  Οب -توسعه ی نیروی دریایی  Οج -گسترش فتوحات در دریا Ο
د -موارد ب -ج Ο
 -5موالی حضور چشمگیری در کدامیک از قیام های زیر داشتند ؟
الف -قیام زید فرزند امام سجاد  Οب -شورش عبدهللا بن حنظله  Οج -قیامامام حسین ( ع) Ο
د -جنبش توابین Ο
 -3در میان خلفای اموی اوشیوه ای متفاوت در حکومت در پیش گرفت .
الف -عبدالملک مروان  Οب -عمربن عبدالعزیز  Οج -ولید بن عبدالملک  Οد -سلیمانبن عبدالملک Ο
 -4کانون فعالیت های داعیان عبّاسی کدام سرزمین بود ؟
الف -کوفه  Οب -بغداد  Οج -شام  Οد -خراسان Ο
 -2مرکز حکومت امویان اندلس در ........قرار داشت.
الف -غرناطه  Οب -قرطبه Οج -اشبیلیه  Οد -اسکندریه Ο
ت-

 -جاهای خالی را با عبارت های مناسب پر کنید.

3

 -1دوره ی امامت امام .................یکی از سخت ترین دوران برای اهل بیت و شیعیان بود .
 -5نخستین خلیفه ای که بر خالف خلفای پیش از خود با زور وغلبه ی نظامی امور را به دست
آورد ..................نام داشت .
 -3از مهمترین گروه مخالفان حکومت اموی  .............و  .................بودند .
 -4یگی از نوادگان هشام بن عبدالملک به نام ....................خالفت اموی اندلس را ایجادکرد.
سواالت کوتاه پاسخ :
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ث-
 -1یکی از نمونه های معماری مسلمانان اندلس را ذکر کنید .
 -5بخش قابل توجهی از پیشرفت های علمی اروپاییان در قرون بعد نتیجه ی آشنایی آنان با
چه چیزی بود؟
 -3تبلیغات داعیان عباسی در آغاز دعوت با چه شعاری همراه بود ؟
 -4معاویه در نخستین گام در جهت موروثی کردن خالفت چه اقدامی انجام داد ؟
 -2کدام شهر چندین بار توسط مسلمانان درزمان امویان محاصره شد امافتح نشد ؟
سواالت تشریحی
ج-

 -1مهمترین تحولی که باخالفت خاندان اموی پدید آمد چه بود؟
 -5دواقدام عمربن عبد العزیز اموی را ذکر کنید .
 -3سیاست وحکومت بنی امیه شامل چه مواردی بود ؟ آن ها را بنویسید  (.سه مورد )
 -4آخرین خلیفه ی اموی چه نام داشت ؟ وتوسط چه کسی شکست خورد ؟
 -2سه قیام را ذکر کنید که در آن موالی حضور چشمگیری داشتند ؟
 -6تبلیغات داعیان عباسی به چه روشی بود ؟ ( دومورد )
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 -5دوران حکومت مسلمانان در اندلس باچه چیزی همراه بود ؟
1

 -8پس ازامام سجاد امامان شیعه عمده کوشش خود را صرف چه چیزی می کردند ؟
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 -9کدام رویداد فاجعه ای بزرگ ورویدادی سرنوشت ساز در تاریخ بشراست ؟
 -11کدام مناطق درسرتاسر دوران خالفت بنی امیه صحنه ی جنبش اعتراض آمیزمخالفان حکومت اموی
بود ؟ ( سه مورد )
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 -11به نظرشما گرفتن جزیه از نومسلمانان نشانه ی چه ویژگی حکومت اموی بود ؟ این اقدام چه آثار
سیاسی واجتماعی می توانست داشته باشد ؟
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