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 .کنید رامشخص یانادرست درست های جمله

 یم محسوب غیرنوشتاری تاریخی،قهرمانی،اخالقی،رمزی،تمثیلی،تخیلی،طنزآلودازمنابع های داستان (الف

 غ                ص.شود

 وجایگاه فکری،مذهبی،سیاسی مانندگرایش موضوعاتی مورخان کننده روایت اعتباری سنجش درمرحله (ب

 غ                ص              .کنند می رابررسی کننده روایت علمی

 این.قراردارد ایران فالت شرقی وجنوب درجنوب وخشک گرم وهوایی باآب عربستان پهناور جزیره شبه(ج

 غ               ص        .  است اعراب دیرینه مسکن جزیره شبه

 های سرزمین به مسلمان اعراب نخستین،لشکرکشی خلفای دردوران اسالم تاریخ مهم ازرویدادهای یکی(د

  غ                 ص           .  بود عربستان جزیره شبه مجاور
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 .پرکنید مناسب زیرراباکلمات های عبارت خالی جاهای

 .گرفتند می کار رابه...........رویدادتاریخی اخبارواسنادیک اصالت وتعیین تشخیص برای مورخان (الف

 پیروزی این فاتحان که.کرد راقطعی ساسانی حکومت نهاوندسرنوشت درجنگ مسلمان اعراب پیروزی (ب

 .نامیدند...............را

 .کرد خودراآشکاروعمومی خداونددعوت فرمان ازبعثت،به پس سال.............پیامبراکرم(ج

 .برداشت خالفت کردن موروثی درجهت گام نخستین.............. تعیین با معاویه (د
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 .دهید زیرپاسخ ای چهارگزینه سئواالت به

 باشد؟ می منبعی نوع وچه اثرکیست((االقالیم معرفه فی التقاسیم احسن))کتاب-0

 ادبی ومتون ادیبات_حوقل ابن(ب                  ادبی ومتون ادیبات_مقدسی(الف

 جغرافیایی های نوشته_مقدسی(د              جغرافیایی های نوشته_حوقل ابن(ج

 چیست؟ موضوعی تاریخ،درروش نگارش اساس-3

 .است نگاری محورتاریخ حادثه ویک موضوع(ب        آن ووقوع زمان براساس حوادث ترتیب(الف

 حادثه یک وسقم صحت تعیین(د                        حادثه یک وعوامل علل بررسی(ج

 چیست؟ روایی نگاری تاریخ ویژگی ترین مهم(3

 باعقل مغایرت عدم(ب          مورخان داشتن نظرجمعی اتفاق(الف

 ها درروایت وتصرف دخل عدم(د                             راوی ناظروشاهدبودن(ج

 مشهورشدند؟ نام کدام به درمدینه(ص)درجوارمسجدپیامبر ساکن بضاعت بی مهاجران(2

 خوارج(د        حنفا(ج        صُفّه اهل(ب    انصار(الف

 بود؟ درمصرچه مسلمانان فتوحات اصلی علت(4

 ازآن شرقی روم امپراتوری حمایت عدم(ب        اسالم دربرابرسپاه سرزمین آن مردم مقاوت عدم(الف

  جابرای آن به مسلمانان خودخلیفه آمدن(د                             سرزمین آن ساکنان میان دودستگی(ج
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 /.(57)شود؟ می محسوب تاریخی ازمنابع مهمی ونثرادبی،گونه نظم چرامتون_5

 

 /.(57.)ببرید رانام ها شوند؛آن می تقسیم دسته سه به غیرنوشتاری منابع_0

 

 /.(57)رابنویسید؟ عبدالعزیز عمربن واصالحات اقدامات_6

 

 /.(57) رفت؟ پیش کندی به نامویا درزمان ایرانیان پذیری چرارونداسالم_01

 

 (0)ببرید؟ رانام ازاسالم پیش عربستان جزیره موجوددرشبه وادیان ازآیین چهارمورد_00

 

 (0) بود؟ چگونه آن وتوزیع تامین وشیوه برده رانام پیامبر درزمان اسالمی حکومت درآمد منابع_03

 

 (0) کنید؟ رابیان رده های جنگ بروز علل_02

 

 (0)(مورد4)هارابنویسید؟ بود؟آن مواردی چه شامل امیه بنی وحکومت سیاست_04

 

 (0)ببرید؟ رانام عباسی درعصرخالفت مسلمانان وفرهنگی علمی نهضت گیری شکل وعلل ها زمینه_07

 

 (0)کنید؟ رابیان عباسیان خالفت وتثبیت تحکیم منصوررابرای مهم های اقدام_09

 

 (0)دهید؟ راتوضیح ایرانیان آوردن دراسالم علوی سادات نقش_05

 

 (7/0)دهید؟ شرح دلخواه رابه ویکی برده رانام پیامبر معروف های ازجنگ تا سه_00

 

 

 02 جمع بارم                                 .است شیرین هایش میوه اما، تلخ آموزش های ریشه:ارسطو                 

 


