
تعالیباسمه

دبیرستان پیام غدیر  

   نوبت دوم

بارمسؤاالت ردیف

الف

ب 

ج

د 

ه

کنید. جاهای خالی را با کلمات مناسب پر  

از دانشمندان اسالمی در ریاضیات می توان ..................  و .................. را نام برد.-1

به ................. و ..................    می توان  ، تألیف شدسلمانان  از مهم ترین آثار جغرافیا که توسط م  -2

 اشاره نمود.

. توضیح دهیدرا  هریک از موارد زیر  

: وزارت تفویض و تنفیذ -1

 :   علم کالم  -2

:   فرهنگ و تمدن  -3

)که توسط عباسیان بیان می شد( : "الرضا من آل محمد " شعار فریبنده    -4

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

امام حسن عسکری)ع( از چه روش هایی در آماده سازی عملی مردم برای پذیرش رویداد  -1

غیبت حضرت مهدی)عج( استفاده کردند ؟ 

از فعالیت های علمی امام جوا را بنویسید.دو مورد    -2

؟   ندامام رضا)ع( چگونه ناراحتی خود را از پیشنهاد مأمون ابراز کرد  -3

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

در مورد هریک از شخصیت ها و گروه های زیر توضیح دهید. 

علی بن محمد سمری :  -1

توابین :   -2

مرجئه :  -3

به پرسش های زیر پاسخ کامل دهید. 

سخن و نظر شهید مطهری در ارتباط با رکود و کم تحرکی تمدن اسالمی چه بود ؟   -1

پیامبر)ص( و امامان معصوم علیهم السالم در زمینه سازی برای عصر غیبت را توضیحنقش    -7

دهید. 
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ملک محمدی  یآقا  دبیر :

اسالم   تاریخ  :  درس  

 :  تاریخ

دقیقه    80    زمان :

: نام   

نام خانوادگی :

معارف  دهمیاز    :پایه

   :کالس



و قم به گرایش های شیعی در زمان امام حسن عسکری)ع( چه علت گرایش مردم خراسان    -3

 بود ؟ 

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

 امام جواد)ع( احساس خطر می کرد ؟ چرا معتصم از جانب   -5

 دو مورد از عوامل موفقیت مأمون را بنویسید.  -6

 نقش دولت شیعه مذهب صفوی در خیزش مجدد تمدن اسالمی را توضیح دهید.   -7

 مورد( 3شرایط فکری و فرهنگی عصر امام باقر)ع( را بنویسید.)  -8
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