پاسخنامه کاربرگ درس  ...... 9مطالعات اجتماعی  ....پایه هشتم  ....به قلم حمید سروش
 – 1یمن
3-3

 – 2یثرب
1- 4

 – 5به دلیل شرک و بت پرستی – عقاید خرافی به ویژه زنده به گور کردن دختران خود در برخی مناطق عربستان و جنگها و
تعصبات قبیله ای
 – 6بیسوادی و جهل در این زمان عمومیت داشت  .زنان از مقام اجتماعی پایین برخوردار بودند  ،تعصبات قبیله ای و کورکورانه
به شدت رواج داشت و بر سر مسائل کوچک جنگ های بزرگی به راه می افتاد .
 – 7بر عهده دانش آموز
 – 8در آغاز به صورت فردی و پنهانی مردم را به پرستش خدای یگانه و ایمان به روز رستاخیز دعوت کرده و در نتیجه تعدادی از
مردم مکه به اسالم ایمان آوردند .
 – 9به گروهی از مردم یثرب که با پیامبر پیمان یاری بستند انصار و گروهی از مسلمانان مکه که اموالشان را رها کرده و به مدینه
رفتند مهاجر گویند .
 – 11محل عبادت و مراسم مذهبی – سواد آموزی – تصمیم گیری های سیاسی و نظامی – سرپناه تهیدستان
 – 11پیامبر به منظور ایجاد محبت و دوستی بین مسلمانان مهاجر و انصار آنها را با هم برادر اعالم کرد  ،این کار گروهی جهت
ایجاد امت اسالمی بود .
 – 12پیامبر هرگز برای کشورگشایی و بدست آوردن غنایم اقدام به جنگ نمی کرد فقط برای رفع تهدیدهای دشمنان و پیمان
شکنی یهودیان اقدام به نبرد کردند  .وی همواره به رعایت اصول اخالقی در جنگ توجه کرده و از تخریب و غارت اموال مردم در
جنگ پرهیز می کردند .
 – 13ایران – روم – مصر – حبشه  .زیرا هدف دین اسالم هدایت مردم جهان بود .
 – 14بر عهده دانش آموز
 – 15وی برپایه تعالیم اسالم و نظام اجتماعی حکومت جدیدی بنیان نمود که بر همکاری زمامداران و مردم استوار بود  .وی در
جنگ احد رأی جوانان را بر نظرخود ترجیح داد و در جنگ خندق رأی سلمان فارسی را پذیرفت .
– 16
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–1غ

–2غ

 –3ص

2–5

–4ص

3–6

 7و  – 8بر عهده دانش آموز
 - 9در دوران او تجمالت و اشرافی گری رواج یافت و کارگزاران حکومت به ثروت دست یافتند و اصحاب پیامبر (ص) مثل
ابوذر و عمار و مالک اشتر مجازات و تبعید شدند .
 – 11برای جلوگیری از تفرقه بین مسلمین .
 – 11تفسیر قرآن – تربیت شاگردان – پاسخ به سواالت دینی – عمران و آبادی و توجه به نخلستان ها
 – 12تبعید و مجازات صحابه پیامبر و عملکرد اطرافیان خلیفه سوم به ویژه مروان حکم سبب خشم و اعتراض مردم شد .
 – 13اصرار امام علی (ع) بر عمل به قرآن و سنت پیامبر و اجرای عدالت
 – 14ساده زیستی – تأکید بر عدالت – برگزیدن افراد صالح به حکومت والیات – مدارا با مخالفان
 – 15توزیع عادالنه بیت المال و عدم تبعیض بین عرب و عجم
 – 16وقتی معاویه با وعده پول و مقام  ،رؤسای قبایل را فریب داد اطراف امام حسن (ع) از یاران وفادار خالی شد و در این
شرایط بخاطر حفظ اسالم و جان اندک مسلمانان صلح کردند .
 – 17او بر منبر رفت و خطیه خواند و عهدنامه صلح را زیر پا گذاشت و فرزندش یزید را به جانشینی خود تعیین کرد .
 – 18زمینه  :سیاست های فریبکارانه و خائنانه معاویه و آشکارا مخالفت کردن یزید حتی با ظواهر اسالم
انگیزه و اهداف  :بنا به وصیت نامه امام حسین (ع) " هدف من اصالح امت جدم رسول خدا و امر به معروف و نهی از منکر و عمل
به سیره رسول خدا و پدرم علی ابن ابیطالب است "
 – 19نشانه انحراف جامعه اسالمی بود  .چون هنوز نیم قرن از رحلت پیامبر (ص) گذشته بود که یزید شراب خوار و فاسد زمام
جامعه اسالمی را در دست گرفت .
 – 21بر عهده دانش آموز
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4–3

1–4
سیاسی
اجتماعی

علل انقراض ساسانی

1–5

قتل و خون ریزی0در خاندان شاهی
نارضایتی مردم از ساسانی بخاطر نظام طبقاتی و تبعیض اجتماعی

نظامی
اقتصادی

1–6

عدم انگیزه سپاه و شورش فرماندهان
شکسته شدن سدها و از بین رفتن مزارع و پدیدآمدن قحطی
2

 – 8زیرا خلفای عباسی محبوبیت شخصیت های برجسته ایرانی را مانع و خطری برای منافع خود می دیدند .
 – 9به شهادت رساندن امامان شیعه – ظلم و ستم بر شیعیان – خوشگذرانی و فساد
 – 11برخالف امویان  ،عباسیان از ایرانیان در پست های مهم حکومتی بهره می بردند مثل فرماندهی سپاه  ،وزارت و حکومت
شهرها
 – 11مصر – عربستان – عراق – ایران – افغانستان – پاکستان  -ترکمنستان
 –12الف ) به منظور خونخواهی امام حسین (ع) و یارانش
ب ) ایرانیان عالوه برخونخواهی امام حسین (ع) و یارانش بخاطر تحقیر و ظلم و ستم اعراب
 – 13پیام برادری و برابری دین اسالم – رفتار و شیوه اخالقی امامان  ،ایرانیان را جذب کرد – وجود حرم امام رضا (ع) و خواهر
بزرگوارشان حضرت معصومه (ع) و برادرشان حضرت شاه چراغ در ایران .
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4–2

3–1
 – 5مسجد

3–4

1–3
 – 6آل بویه

 – 7هر دو با تأیید خلیفه عباسی به حکومت رسیدند و روابط دوستانه با خلیفه داشتند .
 – 8الف ) از مردم سیستان و دالوران آن دوران بود .
ج ) سلسله صفاری را تأسیس کرد .

ب ) با پشتیبانی عیاران و مردم قدرت گرفت .

د ) او بعد از انقراض طاهریان با خلیفه جنگید ولی شکست خورد .

 – 9زیرا علویان شیعه بوده و عباسیان را به رسمیت نمی شناختند .
 – 11آنها به بغداد حمله و آنجا را تصرف کرده و خلفای عباسی را تحت نفوذ گرفتند .
 – 11آنها حرم مطهر امامان در نجف  ،کربال و کاظمین را بازسازی کردند و مراسم روز غدیر و سوگواری امام حسین (ع) را با
شکوه برگزار می کردند .
 – 12تدوین کتب دینی و علمی و نوشتن تفاسیر قرآن و همچنین تدوین قواعد صرف و نحو و دستور زبان و ادبیات عربی .
 – 13رودکی  ،بلعمی و جیهانی
 – 14مساجد که معماری آن برگرفته از معماری ساسانی بود – آرامگاه امیراسماعیل در بخارا و قابوس وشمگیر در گنبدکاووس .
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 – 5دو اشتباه
3

 – 6برانداختن حکومت آل بویه در بغداد و از میان برداشتن خالفت فاطمی
–7

4

تشکیل سپاه نیرومند و تصرف

3

2

تأیید خلیفه

تصرف خراسان توسط محمود

1
ضعف سامانی

سرزمین ها تا مرکز ایران
 – 8به بهانه رواج اسالم در هند و علتش طمع در ثروت هنگفت هند بود .
 – 9الف ) مشهورترین سلطان سلجوقی بود که ماوراءالنهر و شام را فتح کرد .
ب ) پسر محمود و فرمانروایی بی باک و جسور و بی تدبیر بود که از سلجوقیان شکست خورد .
ج ) برادرزاده طغرل بود که با راهنمایی خواجه نظام الملک رقیبان داخلی را سرکوب کرد .
 – 11فتح مالزگرد و اسارت امپراتوری روم شرقی بخش های وسیعی از آسیای صغیر را به تصرف مسلمانان درآورد و قدرت
مسلمانان را به رخ اروپاییان کشید .
 – 11آنها روابط خوبی با خلفای عباسی داشتند و سالطین غزنوی به ویژه سلطان محمود  ،خود را مطیع و تابع خالفت عباسی
می دانست .
 – 12ملکشاه با تصرف ماوراءالنهر و شام قلمرو سلجوقی را از ماوراءالنهر در شرق تا دریای مدیترانه در غرب گسترش یافت .
 – 13آنها ابتدا دست نشانده سلجوفی بودند و با شکست دادن آنها بر بخش های زیادی از ایران تسلط یافتند .
 – 14خلیفه عباسی فرمانروایی آنها را به رسمیت نمی شناخت و آنها بر فرمانروایان محلی تسلط نداشتند .
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 – 11سلجوقیان مردمانی گله دار و بیابان گرد بودند که با زور و شمشیر امور سیاسی و نظامی را در اختیار گرفتند  .آنها از
کشورداری اطالعی نداشتند و بدون وزرا در اداره کشور ناتوان بودند .
 – 11سلطان مشروعیت خود را از خلیفه می گیرد .

سلطان
ریاست معنوی و دینی

خلیفه
وزیر بزرگ
فرماندهان سپاه
وزرای دیوان

 – 12خلیفه عباسی بیشتر مقام معنوی دینی داشت ولی سلطان مقام سیاسی و نظامی .
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– 13
عمید الملک کندری

خواجه نظام الملک طوسی

دوره طغرل

دوره آلب ارسالن و ملکشاه

 – 14برعهده دانش آموز
 – 15حیاط و چهار ایوان اطراف معمول گردید و در ساختن انواع گنبدها – برج ها –منازه ها – کاروانسراها و مدارس نیز
الگوهای جدیدی در معماری به کار گرفته می شد  .آجر کاری و کاشی کاری به اوج رسید .
 – 16ظروف سفالین لعاب دار و بدون لعاب – ظروف زرین فام یا طالیی که با نقش های مختلف تزیین شده بود .

پاسخنامه کاربرگ درس  ...... 01مطالعات اجتماعی  ....پایه هشتم  ....به قلم حمید سروش
2–1

4–2

 – 4تیمور
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 – 5ابوسعید
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 – 8الف ) بر پایه کوچ نشینی و دامداری بود .

ب ) آب و هوای سرد و خشک

 – 9او با اتحاد قبایل مغول قدرتمند شد پکن را گرفت و سپس با فتح سرزمین های غربی به ایران نزدیک شد .
 – 11بهانه اش غارت بازرگانان مغول و علت آن کشورگشایی و تصرف ایران بود .
 – 11الف ) او با شهامت در برابر چنگیز ایستاد ولی موفق نشد .
ب ) برخی سرداران و حاکمان محلی و خلیفه عباسی او را یاری نکردند و حتی با وی وارد جنگ شدند .
– 12
تأسیس حکومت ایلخانان

انقراض عباسیان

حمله به بغداد

انقراض اسماعیلیان

حمله به ایران

 – 13هرج و مرج و آشوب سبب از هم پاشیدگی اتحاد سیاسی شد و حاکمان مغول و غیرمغول در شهرها و روستاها به رقابت و
ستیز پرداختند .
– 14

تأثیرات حمله چنگیز
فرهنگی

کتاب سوزی و قتل دانمندان

اجتماعی

اقتصادی

وحشت و افسردگی مردم

سیاسی

آسیب به زمین ها و قنات ها

انقراض خوارزمشاهیان

 – 15برعهده دانش آموز
 – 16الف ) سر به دار می دهیم تن به ذلت نمی دهیم .
 – 17الف ) تیمور گورکانی

ب ) شیعه
ج ) شاهرخ

ب ) اواخر قرن هشتم
5

ج ) تیمور
د ) صفوی
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3–1
 – 4گوهرشاد

2–2

3–3
 – 6خواجه رشیدالدین فضل اهلل

 – 5خواجه نصیرالدین طوسی

 – 7بودایی – مسیحی – آئین پدران
 – 8الف ) شنب غازان خان در تبریز شامل دوازده بنای مهم مسجد  ،حمام  ،بیمارستان بود که به فرمان غازان خان ساخته شد .
ب ) بایسنقر شاهزاده تیموری بود که شاهنامه نفیسی را به سفارش وی تذهیب و نگارگری کردند .
 – 9اصالح امور اداری  ،مالی  ،قضایی و عمرانی
 – 11زیرا آنها تحت تأثیر فرهنگ و تمدن ایرانی قرار داشتند .
 – 11الف ) عظمت و بلندی  ،گنبدها و ایوان ها
 – 12الف ) نگارگری و خوشنویسی

ب ) هرات
ب ) شاهنامه بایسنقر
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