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 14مديريت آموزش و پرورش منطقه       نام و نام خانوادگي :                                               

 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 دانشمندان معروف علم ریاضی در تمدن اسالمی می توان ....................... و ....................... را نام برد. -1

 از عوامل خارجی رکود تمدن اسالمی می توان ........................... و ............................ را نام برد.  -2

 از معروف ترین فالسفه اسالمی می توان ............................. و ................................ را نام برد.  -3

.......... و ندان مناطق دیگر به دست مسلمانان........نتقال دستاوردهای علمی دانشمدو اقدام اساسی برای ا -4

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

 مورد( 2شیعیان پس از شهادت امام یازدهم چند فرقه شدند؟ ) -1

 سیاسی دوران امام هادی )ع( را توضیح دهید. اوضاع -2

 دو مورد از فعالیت های علمی و فرهنگی امام جواد )ع( را بنویسید. -3

 دو مورد از فعالیت های فرهنگی امام سجاد )ع( را بنویسید. -4
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 در مورد هر یک از موارد و شخصیت های زیر توضیح دهید.  ج(

 شیعه در لغت و اصطالح -1

 علم کالم -2

 نهضت ترجمه در تمدن اسالمی  -3

 شلمغانی که بود؟ -4
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 به سواالت زیر پاسخ دهید.  د(

 عکس العمل دستگاه خالفت پس از شنیدن بیماری امام حسن عسکری )ع( چگونه بود؟ -1

 چرا عصر امام حسن عسکری )ع( به لحاظ تدوین آثار علمی و مذهبی شیعیان اهمیت بسیاری داشت؟  -2

 علت استفاده معتصم عباسی از توانمندی نظامی ترک ها چه بود و چه نتیجه ای داشت؟ -3

 امام جواد )ع( از سوی چه کسانی و چرا به مناظره علمی دعوت می شد؟ -4

 یث سلسله الذهب می دانید بنویسید. )توضیح کامل (آنچه در رابطه با حد -5

 دو مورد از عوامل زوال دولت امویان را بر شمارید. -6

 امام صادق )ع( چه کسانی را به عنوان جانشین معرفی کرد؟ چرا؟ -7

چرا یکی از وظایف اصلی نایبان امام زمان )عج( رساندن سوال ها به امام زمان )عج( و دریافت پاسخ از  -8

 طرف آن امام بوده؟

 وزارت تفویض و وزارت تنفیذ را تعریف و تفاوت آن ها را بیان کنید. -9

 اساس دولت عثمانی از چه زمانی ایجاد و چرا و چگونه وسعت یافت و پیشرفت کرد؟  -10
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