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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 :                                                                                  

 صفحه2عداد برگ سئوال :ت           دقيقه               70مدت امتحان : شماره :                                                                     

 

 بارم  ردیف

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.الف(  

 از مدرسه های مهم در تمدن اسالمی می توان ................................ و ................................. را نام ببرید. -1

 .از معروف ترین دانشمندان شیعه علم فقه می توان ............................... و ................................. را نام ببرید -2

 مود. از فعالیت های علمی و فرهنگی امام هادی )ع( می توان ................................. و .............................. را ذکر ن -3

 از وظایف مهم دیوان حسبه می توان .................................. و ................................. را نام ببرید.  -4

 
(5/0 )

(5/0) 

(5/0 )

(5/0) 

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

 مجدد شد؟چرا تمدن اسالمی پس از خیزش مجدّد گرفتار رکود  -1

ای به تازهامام حسن عسکری )ع( از چه روش ها و اقداماتی برای آماده سازی عملی مردم برای پذیرش رویداد  -2

 نام غیبت استفاده می کرد؟

 هدف مأمون از پیشنهاد والیتعهدی به امام رضا )ع( چه بود؟ -3

  دو مورد از مواضع سیاسی امام کاظم )ع( را بیان کنید. -4

 
1 

1 
 

1 

1 

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

 منظور از علم الحیل چیست؟ -1

 نظریه ویل دورانت و مونتگمری وات -2

 دیوان استیفا،  -3

 فرهنگ و تمدن -4

 
1 

1 

1 

1 

 به سؤاالت زیر پاسخ دهید.  د( 

 توضیح دهید.نقش پیامبر و امامان معصوم در زمینه سازی برای عصر غیبت را  -1

 علت اعتراض عباسیان به مأمون در ارتباط با امام جواد )ع( چه بود؟ -2

 واقفیه چه کسانی بودند و موضع امام رضا )ع( در مقابل آنان چه بود؟ -3

 موضع حضرت صادق )ع( در برابر جریان غلو را بیان کنید. -4

 را توضیح دهید.عوامل داخلی رکود تمدن اسالمی را ذکر کرده یکی از آنها  -5

 پیشینه واژه خالفت در قرآن و سنت نبوی را بیان کنید. -6

 تمدنی قرآن و سنت چه نقشی در ایجاد و شکوفایی تمدن اسالمی داشت. –آموزه های فرهنگی  -7

ر عهده چه بدر دوران غیبت کبری  بر اساس فرموده امام زمان)عج( زمام امور دینی و سیاسی جامعه اسالمی -8

 می باشد؟ کسانی

 مورد کافی است( 2اوضاع سیاسی دوران امام هادی )ع( را توضیح دهید.) -9

 چرا امام حسن عسکری )ع( نظام وکال را تقویت کرد؟ -10
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