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 14نام و نام خانوادگي :                                                     مديريت آموزش و پرورش منطقه 

 دبيرستان غير دولتي پسرانه پيام غدير                                   دهم كالس :

 98-99 دومپاياني                                     ملک محمدی  نام دبير : آقای

 10/3/99تاريخ امتحان :                   معارف اسالمي رشته تحصيلي: 

 صبح 10اعت شروع امتحان : س                    تاريخ اسالم   نام درس :                                                                                  

 صفحه1  عداد برگ سئوال : ت           دقيقه              70  مدت امتحان : شماره :                                                                     

 

 بارم  ردیف

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. الف(

 نفرستاد. ........ را که .................. او بود به کوفه ع( رسید او ...........پس از آنکه نامه کوفیان به امام حسین )-1

شیعیان پیامبر در مواردی مانند حدیث ............................ و حدیث .............................. به جانشینی  از نظر -2

 مام علی )ع( اشاره کرده است.ا

 نخستین خلیفه بعد از پیامبر ................................. از قبیله ................................. بود.  -3

 ................... بودند.اولین کسانی که به پیامبران ایمان آوردند .......................................... و ................... -4

 

(5/0) 

(5/0) 

 

(5/0)  
 

(5/0) 

 ن اشاره نمائید. از هر یک از موارد زیر به دو مورد آ ب(

 مفاد صلح نامه حدیبیه چه بود؟ -1

 و پیامد های غزوه تبوک چه بود؟ آثار -2

 اهداف رسول خدا )ص( از عملیات اطالعاتی و نظامی چه بود؟ -3

 واکنش مشرکان در برابر دعوت اسالم به چه شکل هایی بروز کرد؟ -4

 

1 

1 

1 

1 

 هر یک از موارد و شخصیت های زیر را توضیح دهید. ج(

 مختار ثقفی  -1

 قاسطین  -2

 پیمان حلف الفضول  -3

 جریان مرتدان یا از دین گذشتگان  -4

 

(5/1 )

(5/1 )

(5/0 )

(5/0) 

 د(
 به پرسش های زیر پاسخ دهید.

 مورد 2بر ضد عثمان و قتل او شد. عوامل و زمینه هایی که سبب شورش  -1

 پذیرش بیعت مردم خودداری کرد؟ چرا امام علی )ع( در آغاز از  -2

 صفین به پیمان حکمیت انجامید؟ چه عواملی باعث شد تا سرانجام نبرد  -3

 از نظر امام حسن )ع( چه بود ؟ علت اصلی صلح با معاویه  -4

 در چه وضعیتی به سر می بردند؟شیعیان در عصر خالفت معاویه  -5

 را واقعه حرّه به وقوع پیوست؟ چ -6

 حسین )ع( را معرفی کنید. زمینه های فرهنگی و اجتماعی قیام امام  -7

 ه عنوان مرکز خالفت برگزیدند؟ علی )ع( به جای مدینه ، کوفه را بچرا امام  -8

 رحلت به طور مختصر بیان کنید. نقش امیر مؤمنان علی )ع( را در دوره هجرت تا  -9

 در دو مورد نقد و تحلیل کنید. رخداد سقیفه را  -10
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