
تعالیباسمه

دبیرستان پیام غدیر  

   نوبت دوم

بارمسؤاالت ردیف

الف

ب 

ج

د 

ه

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. 

از ویژگی ها و چگونگی عملکرد معاویه می توان به دو مورد ................. و................. اشاره نمود.-1

پیامبر)ص( پس از کشتن مرحب خطاب به امیرمؤمنان فرمودند : او .............. و................ است   -2

.توضیح دهیدتعریف کرده و  را  زیر   هریک از موارد

:   واقعه حرّه)خالصه(-1

 :  مشکالت دینی عصر علوی  -2

:   دین برگشتگان مرتدان و از  -3

:   عمرۀ القضاء   -4

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

برای تأیید دیدگاه شیعیان جهت جانشینی امیرمؤمنان)ع( به چند نکته باید توجه کنیم ؟  -1

سه گانه چه بود ؟ محورهای کلی اقدامات امیرمؤمنان)ع( در دوره خلفای    -2

عوامل شکست مشرکان در غزوه احزاب را برشمارید.  -3

رخداد سقیفه را نقد و تحلیل کنید.   -4

گروه های زیر را توضیح دهیدهریک از شخصیت ها و  

؟   ناکثان چه گروهی بودند  -1

توابین به چه انگیزه ای قیام کردند و چه سرانجامی داشتند ؟   -2

:   حربن یزید ریاحی  -3

به پرسش های زیر پاسخ دهید. 

علت اصلی صلح با معاویه از نظر امام حسن)ع( چه بود ؟   -1

ابی طالب چه بود ؟ سبب اصلی محاصره بنی هاشم در شعب    -2

مشکالت دینی جامعه عصر علوی چه بود و امام)ع( در برابر آن چه موضعی داشتند ؟   -3

نقش امیرمؤمنان علی)ع( از آغاز بعثت تا هجرت را توضیح دهید.  -4

چه عوامل و زمینه هایی سبب شورش برضد عثمان و قتل او شد ؟  -5
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ملک محمدی  یآقا  دبیر :

اسالم   تاریخ  :  درس  

 :  تاریخ

دقیقه    80  زمان :

: نام   

نام خانوادگی :

معارف  دهم  :  پایه

:کالس  



علت حفر خندق  ؟  ند پیشنهاد حفر خندق را پذیرفتبا مشورت با چه کسی   رسول خد)ص(  -6

 چه بود ؟ 

چه می فرماید و از این آیه چه هدفی به دست "    64سوره آل عمران در آیه  "خداوند در  -7

 می آید ؟ 

و مخالفانش چه  چه بود و چه کسانی به او گرویدند  محتوای دعوت حضرت مسیح)ع(   -8

 کسانی بودند ؟ 

  و چرا به وسیله امام علی)ع( ابالغ شد ؟   مفاد پیام برائت چه بود  -9

  

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 /1 

 

 


