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دبیرستان پیام غدیر  

   نوبت دوم

بارمسؤاالت ردیف
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ه

کنید. جاهای خالی را با کلمات مناسب پر  

علمای شیعی در علم کالم .................. و اهل سنت ................... را می توان نام برد.از  -1

از معروف ترین فالسفه اسالمی می توان ................. و ................... را نام برد.  -2

.توضیح دهیدتعریف کرده و  را  زیر   هریک از موارد

:  سلسلۀ الذهب حدیث  -1

 :   دیوان جند و استیفاء   -2

:   نظریه ویل دورانت و مونتگمری وات در تأثیرپذیری از تمدن اسالمی  -3

:   فرهنگ و تمدن  -4

هریک از موارد زیر به دو مورد آن اشاره نمایید.   از

وظایف دیوان حسبه چه بود ؟   -1

بنویسید.شرایط فکری و فرهنگی عصر امام باقر)ع( را    -2

عوامل زوال دولت امویان را برشمارید.   -3

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

هریک از شخصیت ها و گروه های زیر را توضیح دهید

شلمغانی که بود ؟   -1

:   عثمان بن سعید عَمری  -2

:   واقفیه  -3

:   عباسیان(ابومسلم خراسانی )نقش او در حنبش    -4

به پرسش های زیر پاسخ دهید. 

هدف امام باقر)ع( در تشکیل حوزه های علمی بود ؟  -1

امام صادق)ع( برای پایه گذاری روش صحیح اجتهاد چه کردند ؟   -2

امام کاظم)ع( در پرتو سیاست تقیه برای حفظ تشیع از خطر پراکندگی و فروپاشی تدریجی  -3

؟   ند چه کرد
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ملک محمدی  یآقا  دبیر :

اسالم   تاریخ  :  درس  

 :  تاریخ

دقیقه    80  زمان :

: نام   

نام خانوادگی :

معارف  دهمیاز  :  پایه

   :کالس



 خود را از پیشنهاد مأمون ابراز می کردند ؟ امام رضا)ع( چگونه ناراحتی    -4

 دو مورد از فعالیت های امام رضا)ع( برای گسترش تشیع را بنویسید.  -5

 اوج فساد و ظلم عباسیان در زمان چه کسی بود و او چه برخوردی با علویان داشت ؟   -6

هادی)ع( چه بود و به جز زیارت جامعه کبیره علت صدور زیارت جامعه کبیره توسط امام   -7

 چه زیارت دیگری از امام هادی)ع( به جای مانده است ؟ 

 عوامل داخلی رکود تمدن اسالمی را ذکر کرده و یکی از آنها را توضیح دهید.   -8
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