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 14نام و نام خانوادگي :                                                     مديريت آموزش و پرورش منطقه 

 دبيرستان غير دولتي پسرانه پيام غدير                                   دهمياز كالس :

 98-99 دومپاياني                                                          ملک محمدی    نام دبير : آقای

 10/3/99تاريخ امتحان :                    معارف اسالميرشته تحصيلي: 

 صبح 10اعت شروع امتحان : س                  2تاريخ اسالم نام درس :                                                                                  

 صفحه1عداد برگ سئوال :ت           دقيقه               70مدت امتحان : شماره :                                                                     

 

 بارم  ردیف

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. الف(

 از عوامل داخلی رکود تمدن اسالمی می توان ............................. و .............................. را نام برد. -1

 از معروف ترین آثار جغرافیایی در تمدن اسالمی می توان ........................ و ........................ را نام برد.  -2

 از نواب اربعه امام زمان )عج( می توان ............................... و ......................... را نام برد.  -3

 از مدارس مهم و معروف جهان اسالم می توان ....................... و ....................... را نام برد.  -4

 
(5/0 )

(5/0) 

(5/0 )

(5/0) 

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

 عوامل انتقال تمدن اسالمی را نام ببرید. -1

 العزیز را بنویسید.اقدامات عمر ابن عبد  -2

 چرا خراسان به عنوان مرکز دعوت عباسی انتخاب شد؟ -3

 دو مورد از عوامل موفقیت مأمون را بنویسید -4
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 رد و شخصیت های زیر توضیح دهید. در مورد هر یک از موا  ج(

 واقفیه -1

 جعفر کذاب و ماجرای او -2

 وزارت تفویض و وزارت تنفیذ  -3

 گورکانیان هنددولت  -4
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 به سؤاالت زیر پاسخ دهید.  د(

 بنویسید. را ذیری اوپاییان از تمدن اسالمینظریه ویل دورانت مؤلف شهیر تاریخ تمدن در ارتباط با تأثیر پ -1

 علم کالم به عنوان یکی از علوم اسالمی چیست؟ دو تن از دانشمندان معروف این علم را نام ببرید.  -2

 در آیات و روایات اسالمی چه تأکیدی بر استفاده از عقل شده است ؟ چرا؟  -3

 شیعیان پس از شهادت امام یازدهم )ع( چند فرقه شدند؟ کدام فرقه موجودیت خود را حفظ کرد؟  -4

 علت گرایش مردم خراسان و قم به گرایش های شیعی در زمان امام حسن عسکری )ع( چه بود؟ -5

 برخورد متوکل عباسی با معتزله چگونه بود؟  -6

 چه عامل زمینه ساز شهادت امام جواد )ع( توسط معتصم عباسی شد؟  -7

 تبدیل خالفت به سلطنت توسط چه کسی به وقوع پیوست؟ توضیح دهید.  -8

ب در چرا به جهت علمی و فرهنگی علما و فقهای شیعه تالش های چشمگیری در تألیف و گردآوری کتا -9

 ارتباط با امام زمان حضرت مهدی )عج( نمودند؟ 

 دو مورد از عوامل زوال دولت امویان را بر شمارید.  -10
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