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دبیرستان پیام غدیر  

   نوبت دوم

بارمسؤاالت ردیف

الف

ب 

ج

د 

ه

کنید. جاهای خالی را با کلمات مناسب پر  

از عواملی که باعث شد نبرد صفین به حکمیت منجر شود می توان............. و............. را نام برد -1

امیرمؤمنان درسال ................... متولد شد و مادرش .................... بود.  -2

.توضیح دهیدتعریف کرده و  را  زیر   هریک از موارد

:  پیمان عقبه اول-1

 :سنت نفی و لقاح    -2

:  لیلۀ المبیت   -3

:   حلف الفضول -4

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

اهداف رسول خدا از عملیات اطالعاتی و نظامی چه بود ؟  -1

چرا حبشه به عنوان مکان هجرت انتخاب شد ؟  -2

خودداری کردند ؟ چرا امام علی)ع( در آغاز از پذیرش بیعت مردم   -3

چرا امام علی)ع( به جای مدینه کوفه را به عنوان مرکز خالفت برگزیدند ؟  -4

دستاوردهای رسول خدا)ص( در بعد حکومتی چه بود ؟   -5

هریک از شخصیت ها و گروه های زیر را توضیح دهید

نواس :   ذو  -1

:  عثمان بن عفان   -2

:   مارقین  -3

:   مختار ثقفی   -4

های زیر پاسخ دهید. به پرسش  

معاویه چگونه توانست والیتعهدی یزید را بر مردم تحمیل کند ؟   -1

در برابر آن چه موضعی داشت ؟   )ع( مشکالت اخالقی جامعه عصر علوی چه بود و امام  -2

چه عوامل و زمینه هایی سبب شورش برضد عثمان و قتل او شد ؟  -3
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ملک محمدی  یآقا  دبیر :

اسالم   تاریخ  :  درس  

 :  تاریخ

دقیقه    80  زمان :

: نام   

نام خانوادگی :

معارف  دهم  :  پایه

:کالس  



)جضرت مبر)ص( باید به جانشین راستین او چرا مسئولیت تبیین وحی پس از رحلت پیا -4

 امیرمؤمنان( انتقال یابد ؟ 

 اهداف منافقان از تأسیس مسجد ضرار چه بود ؟   " از سوره توبه  7" براساس آیه  -5

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

 )توضیح دهید(   شرایط اقتصادی در عربستان جاهلی چگونه بود ؟   -7

 در مورد مسیحیان بیت المقدس در زمان خالفت عمر به دو سؤال پاسخ دهید :   -8

 الف( مسیحیان به چه شرط هایی حاضر به صلح با مسلمانان در زمان خالفت عمر شد ؟ 

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

  

 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

 


