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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 :                                                                                  

 صفحه12 عداد برگ سئوال : ت           دقيقه              70  مدت امتحان : شماره :                                                                     

 

 بارم  ردیف

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. الف(

 د.از ویژگی ها و چگونگی عملکرد معاویه می توان .....................................و ..................................را نام بر-1

 .از مفاد صلح نامه امام حسن)ع( و معاویه می توان ............................... و .................................. را نام برد -2

 و......... را نام برد. .............از عواملی که باعث شد سرانجام نبرد صفین به پیمان حکمیت منتهی شود می توان -3

 د.پیمان صلح حدیبیه می توان ........................................... و ............................................ را ذکر کراز مفاد -4

 

(5/0) 

(5/0) 
 

(5/0)  
 

(5/0) 

 یک از موارد زیر به دو مورد آن اشاره کنید.ر از ه ب(

 چرا حبشه به عنوان مکان هجرت انتخاب شد؟ -1

 عوامل شکست مشرکان در غزوه احزاب را بر شمارید. -2

 هدف پیامبر از ایجاد پیمان عمومی مدینه چه بود؟  -3

 رخداد سقیفه را نقد و تحلیل کنید.  -4

 

1 

1 

1 

1 

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

 واقعه حرّه  -1

 مارقین -2

 مرتدان و از دین گذشتگان -3

 گراییتفکر جبر  -4

 

1 

1 

1 

1 

 به پرسش های زیر پاسخ دهید.د(  

 زمینه های اجتماعی قیام امام حسین)ع( را معرفی کنید.  -1

 چرا امام علی )ع( به جای مدینه کوفه را  به عنوان مرکز خالفت برگزید؟ -2

 مورد( 2چرا امام علی )ع( در آغاز از پذیرش بیعت مردم خود داری کرد؟ ) -3

 پیامبران دروغین ، نیروهای اعزامی توسط ابوبکر با چه گروه هایی جنگیدند؟به جز  -4

 مورد( 2برای تایید دیدگاه شیعیان جهت جانشینی امیر مؤمنان به چند نکته باید توجه کرد؟ ) -5

 توابین به چه انگیزه ای قیام کردند و چه سرانجامی داشتند؟ -6

 تی به سر می بردند؟شیعیان در عصر خالفت معاویه درچه وضعی -7

 مشکالت اخالقی جامعه عصر علوی چه بود و امام در برابر آن چه موضعی داشت ؟  -8

 مورد(4مجموع اقدامات امیر مؤمنان عل)ع( در طول دوره خلیفه اول و دوم چه بود؟ ) -9

 به دو سؤال زیر پاسخ دهید . -10

 ا مسلمانان در زمان خالفت عمر شدند؟الف( مسیحیان بیت المقدس به چه شرط هایی حاضر به صلح ب

 ب( مسیحیان بیت المقدس چه تعهداتی به مسلمانان در زمان خالفت عمر دادند؟
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 03/98 /11تاریخ امتحان :                           علوم انسانی رشته :               علوم و فنون ادبی دنباله سؤال امتحان درس :

 


