
 به نام خدا

 اداره آموزش و پرورش   

 

. آزمون تستی مطالعات اجتماعی درس        نهم نام و نام خانوادگی:...............................

دین اسالم از چه سرزمینی طلوع کرد؟(1

مصرد(                 ج( یمن                  ان  ب( عربست       الف( ایران          

پیامبر گرامی اسالم چه هنگام حکومت اسالمی تشکیل داد؟(2

به مدینه            د( هیج کدام الف( پس از جنگ بدر            ب( پس از جنگ احد            ج(پس از هجرت از مکه

اسالم در خارج از شبه جزیره عربستان گسترش یافت؟پس از کدام واقعه (3

ج( پس از جنگ احد       د( پس از جنگ تبوک     به مدینه      پس از هجرت از مکهالف( پس از رحلت پیامبر)ص(     ب( 

گفتند؟ ی اسالمی به دانشمندان حکیم می چرا دوره(4

 دانستند. الف( چون علوم مختلف را می

 دانستند و در چند علم استاد بودند. ب( چون علوم مختلف را می

 ج(در چند علم استاد بودند

ی موارد صحیح است. همه د(

خط زمان چیست؟(5

دهد.          ج( هر واقعه در چه زمانی اتفاق افتاده است.     د( هیچ کدام ب( زمان را نشان می          نشانه اتفاق است (الف

ی مغول به ایران در چه تاریخی بوده است؟ حمله(6

هجری 616هجری             د(  132هجری            ج(   373هجری               ب(  515الف( 



تاریخ تولد و وفات ابن سینا در کدام گزینه آمده است؟(7

هجری      د( هیچکدام 375-425هجری             ج(  373-424ب(    هجری        363-423الف( 

سقوط بنی امیه و ظهور بنی عباس در چه تاریخی بوده است؟(4

هجری 616هجری                د(  424هجری             ج(  373هجری              ب(   132الف(

شود؟ یک قرن شامل چند سال می(9

سال 153سال                   د(  133سال                  ج(  93سال                ب(  43الف( 

مبدا تاریخ مسلمانان چیست؟ (13

احد               ب( جنگ خندق          ج( جنگ بدر            د( هجرت پیامبر )ص( از مکه به مدینهالف( جنگ 

نام دیگر قرن جیست؟ (11

د( همه موارد           ج( سده                     پیروزیب(                  الف( جنگ

هجری در چه قرنی به دنیا آمده و در چه قرنی از دنیا رفته است؟ 362-443ریخ ابوریحان بیرونی در تا (12

 اول قرن پنجمنیمه  ی دوم قرن چهارم – الف(نیمه

 قرن پنجم دوم نیمه  قرن چهارم – اول  ی نیمهب( 

 قرن پنجم دومنیمه  ی دوم قرن چهارم – نیمه ج(

چهارم اول قرننیمه  سوم– ی دوم قرن نیمه د(

های زیر مربوط  تکدام یک از گزینهزکریای رازی در نیمه دوم قرن سوم هجری و نیمه اول چهارم هجری تولد و وفات یاف (13

باشد؟ به تولد و وفات ایشان می

373-424د(        251-313ج(            362-443ب(            429-517الف(  (14

نوشتند؟ ود را به زبان عربی میهای خ ی، اسالمی اغلب دانشمندان، کتاب چرا در دوره (15

 زیرا زبان عربی زبان رسمی جهان اسالم بودی مردم آن دوره ، عربی بود          ب(  الف( چون زبان همه

ی ب و ج درست است. گزینهج( زیرا  در آن زمان مسلمانان در علوم مختلف پیشرفت کردند   د( 



های علمی داشتند؟ سهم بزرگی در گسترش اسالم و پیشرفت مردم کدام کشور (16

د( اندونزی            ج( ایران           ب( اسپانیا              ( عربستان     الف

کدام گزینه درست نیست؟ (17

 گویند. الف(به هر صد سال، یک قرن یا سده می

 دهد که هر واقعه در چه زمانی اتفاق افتاده است. ب(خط زمان نشان می

 گویند. پنجاه، قرن اول و از پنجاه تا صدم را قرن دوم هجری می ج(از سال یکم تا

زیست. ی دوم قرن چهارم تا نیمه اول قرن پنجم می د( ابوریحان بیرونی در زمان نیمه

کدام گزینه درست است؟ (14

 گویند. الف( از سال تا سال صد و یکم ، قرن اول هجری می

 یست و یکم، قرن دوم هجری است.ب(از سال صد و یکم  تا دو

ج( از سال یکم تا پنجاه و یکم ، نیمه اول قرن هجری است.

د( از سال پنجاه و یکم تا صدم نیمه دوم قرن هجری است.
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