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دبیرستان پیام غدیر  

   نوبت دوم

بارمسؤاالت ردیف

الف

ب 

ج
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ه

کنید. جاهای خالی را با کلمات مناسب پر  

از معروف ترین شیمی دانان مسلمان می توان .................... و .................... را نام برد. -1

از مهم ترین آثار حدیثی شیعیان ....................... و اهل سنت ......................... می باشد.  -2

.توضیح دهیدتعریف کرده و  را  زیر   هریک از موارد

:   دیوان جند و استیفاء-1

 :  نهضت ترجمه در تمدن اسالمی  -2

:   شیعه در لغت  -3

:   واقفیه  -4

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

در مورد اوضاع فکری و فرهنگی دوران امامت حضرت رضا)ع( توضیح دهید.  -1

رضا)ع( چه بود ؟ هدف مأمون از پیشنهاد والیتعهدی به امام   -2

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

گرفتار رکود مجدد شد ؟  چرا تمدن اسالمی پس از خیزش -4

هریک از شخصیت ها و گروه های زیر را توضیح دهید

علی بن یقطین :   -1

مختار ثقفی :   -2

جبریه و قدریه : -3

)نایب امام زمان)عج(( : ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی    -4

به پرسش های زیر پاسخ دهید. 

موضع سیاسی امام صادق)ع( پس از به قدرت رسیدن عباسیان چگونه بود ؟   -1

سرانجام اختالف میان امین و مأمون چه شد ؟   -2

چرا خالفت عباسی در دوره معتصم دچار مشکالت بسیار شد ؟ نمونه ای از اقدامات او را -3
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ملک محمدی  یآقا  دبیر :

اسالم   تاریخ  :  درس  

 :  تاریخ

دقیقه    80  زمان :

: نام   

نام خانوادگی :

معارف  دهمیاز  :  پایه

   :کالس



 متوکل عباسی برای مخدوش ساختن چهره معنوی امام هادی)ع( چه کرد ؟   -4

براساس فرموده امام دوازدهم)ع( زمام امور دینی و سیاسی جامعه در دوران غیبت کبری   -5

 برعهده چه کسانی بود ؟ 

 در آیات و روایات اسالمی چه تأکیدی بر استفاده از عقل شده است ؟ چرا ؟   -6

پس از ظهور اسالم مسلمانان اهتمام جدی به علم تاریخ داشتند ؟ معروف ترین مورخان چرا   -7

 اسالمی چه کسانی بودند ؟ 

نظریه ویل دورانت و مونتگمری وات در ارتباط با تأثیرپذیری اروپائیان از تمدن اسالمی را   -8

 بنویسید. 
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