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دبیرستان پیام غدیر  

   نوبت دوم

بارمسؤاالت ردیف

الف
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ه

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. 

شهرهای ...................... و ...................... در عربستان از جمعیت بیشتری برخوردار بود. -1

داشت.   ........................  نام دیگر پیمان عقبه دوم ................ بود؛ زیرا محتوای آن جنبه  -2

.توضیح دهیدتعریف کرده و  را  زیر   هریک از موارد

:  ت رضوانعشجره یا بیبیت    -1

 :  ذو نواس   -2

:   غزوه و سریّه  -3

:  لیلۀ المبیت   -4

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

؟  مهم ترین محورهای پیمان عمومی مدینه چه بود  -1

دستاوردهای رسول خدا)ص( در بعد اعتقادی چه بود ؟   -2

کنید. رخداد سقیفه را نقد و تحلیل    -3

برای تأیید دیدگاه شیعیان جهت جانشینی امیرمؤمنان به چند نکته باید توجه کنیم ؟   -4

هریک از شخصیت ها و گروه های زیر را توضیح دهید

مارقین چه گروهی بودند ؟   -1

توابین :   -2

:   حربن یزید ریاحی  -3

دهید. کامل  به پرسش های زیر پاسخ 

حسن)ع( و معاویه را بیان کنید.مفاد صلح نامه امام   -1

چرا امام علی)ع( در آغاز از پذیرش بیعت مردم خودداری کردند ؟  -2

در مورد صلح مسلمانان با مسیحیان به دوسؤال زیر پاسخ دهید :   -3

در زمان خالفت عمر   شرط هایی حاضر به صلح با مسلمانان  ا چهالف( مسیحیان بیت المقدس ب

 ؟   شدند
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ملک محمدی  یآقا  دبیر :

اسالم   تاریخ  :  درس  

 :  تاریخ

دقیقه    80  زمان :

: نام   

نام خانوادگی :

معارف  دهم  :  پایه

:کالس  



 ب( مسیحیان بیت المقدس چه تعهدی به مسلمانان و عمربن خطاب دادند ؟ 

تفاوت دیدگاه شیعیان و اهل سنت در ارتباط با مسئله امامت و خالفت پس از رسول   -4

  خدا)ص( را توضیح دهید. 

 مفاد پیام برائت چه بود ؟   -5

 اهدافی میان مسلمانان برقرار شد ؟ پیمان برادری چند بار و با چه    -6

 محتوای اصلی دعوت زرتشت چه بود ؟ کامال توضیح دهید.   -7

 شرایط اقتصادی در عربستان عصر جاهلی چگونه بود ؟ توضیح دهید.   -8

    واقعه حره را کامال توضیح دهید.   -9
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