
 

 تْیِ کٌٌذُ  علی ًذافی                               (ٍرٍد اسالم بِ ایزاى)سئَاالت هتي هطبلعبت اجتوبعی ّشتن                  درس یبسدّن 

 .بز ایزاى حکَهت هی کزد.. خسزٍ پزٍیش..ٌّگبم ظَْر اسالم در شبِ جشیزُ عزبستبى، -1

 )  (غلظ        (*)صحیح .                          خسزٍ پزٍیش دعَت پیبهبز را بزای لبَل اسالم ًپذیزفت-2

 اٍضبع ایزاى در آستبًِ حولِ اعزاة چگًَِ بَد؟-3

 . ضلاتت زض زضٍى زضتاض ساساًی تعلت لتل ذسطٍ پطٍیع تِ زست پسطش تیطتط ضسُ تَز( الف

 . ضَضش فطهاًسّاى ضٍحیِ سپاّیاى ضا تضعیف کطزُ تَز(ب

 . هطزم تِ زلیل ٍجَز ًظام طثماتی، تی عسالتی ٍ گطفتي هالیاتْای سٌگیي اظ حکَهت ساساًیاى ًاضاضی تَزًس (ج

 . ظهیٌْا ٍ هعاضع حاصلریع تط اثط طغیاى ضٍزّای زجلِ ٍ فطات اظ تیي ضفتِ تَزًس (ز

 .لحطی ٍ ضیَع تیواضی طاعَى ٍ ٍتــا اٍضاع ضا تستط کطزُ تَز (ّـ

 چِ کسی فزهبى حولِ بِ هزسّبی حکَهت سبسبًی ٍ اهپزاتَری رٍم شزلی را صبدر کزد؟-4
 اتَتکط ذلیفِ اٍل

 .، بخش اعظن ایزاى بِ دست اعزاة هسلوبى فتح شذ ..عوز.. در سهبى خالفت -5

 ًبـــزد لبدسیِ را تَضیح دّیذ؟-6

ضستن فطذعاز فطهاًسُ سپاُ ساساًی . اضتص ساساًی زض ًثطز لازسیِ اظ سپاُ هسلواًاى کِ زاضای ضٍحیِ تاال ٍ اًگیعُ تیطتطی تَزًس ضکست ذَضزًس

 .کطتِ ضس ٍ هستی تعس تیسفَى پایترت ساساًیاى تا غٌاین تسیاض تِ تسریط سپاُ اسالم زض آهس

 فزهبًذُ ارتش سبسبًی در ًبزد لبدسیِ چِ کسی بَد؟-7

 ضستن فطخ ظاز

 هسلوبًبى در چِ جٌگی ضزبِ ًْبیی را بز پیکز ارتش سبسبًی ٍارد کزدًذ؟-8

 جٌگ ًْاًٍس

 سلسلِ سبسبًی چگًَِ سمَط کزد؟-9

ضطتِ ًْایی تط پیکط اضتص ساساًی زض ًثطز ًْاًٍس ٍاضز ضس، تِ طَضی کِ یعزگطز سَم آذـــطیي پازضاُ ساساًی زیگط ًتَاًست سپاّی ضا تطای هماتلِ 

پس اظ جٌگ ًْاًٍس ضْطّا ٍ ٍالیات ایطاى یکی پس اظ زیگطی تِ تصطف اعطاب زض آهسًس ٍ سطاًجام تا ٍضٍز اعطاب تِ . تا اعطاب گطزآٍضی کٌس

 . سال تِ پایاى ضسیس400ذطاساى یعزگطز سَم تِ زست آسیاتاًی زض هـــطٍ تِ لتل ضسیس ٍ سلسلِ ساساًی پس اظ 

چزا هزدم حکَهت سبسبًی را بزای همببلِ بب سپبُ اسالم یبری ًکزدًذ؟ -10

تِ زلیل ظلن ّای صَضت گطفتِ اظ سَی حکَهت ساساًی، هطزم ًِ تٌْا حکَهت ضا تطای هماتلِ تا سپاُ اسالم یاضی ًوی کطزًس تلکِ پازضاُ ذَز ضا 

. ًیع کطتٌس

 آخزیي پبدشبُ سبسبًی کِ بَد؟ ٍ بِ دست چِ کسی بِ لتل رسیذ؟-11

 .یعزگطز سَم تَز ٍ تِ زست آسیاتاًی زض هطٍ تِ لتل ضسیس

 هزکش خالفت اهَیبى کذام شْز بَد؟ - 13

 ضــام

 

 

 



 

 چگًَِ بَد؟ (بٌی اهیِ)اٍضبع ایزاى در دٍراى خالفت اهَیبى -12

 .اهَیاى حکَهت ضا تط پایِ ذطًَت ٍ ظلن تٌا ًْازُ تَزًس (الف

 .اضطاف ٍ سطاى لثایل عطب تط تیطتط ٍالیات ایطاى حکَهت هی کطزًس(ب

 .تٌی اهیِ تِ لــَم ٍ ًسة ذَز، فرطفطٍضی هی کطزًس(ج

 .الَام غیط عطب اظ جولِ ایطاًیاى ضا تحمیط هی کطزًس(ز

 .ایطاًیاى اجاظُ ًساضتٌس همام ٍ هٌصة هْن حکَهتی زاضتِ تاضٌس (ّـ

 در دٍراى بٌی اهیِ کذام اهبهبى بِ شْبدت رسیذًذ؟-14

  (ع)ٍ اهام هحوس تــالـط  - (ع) اهام سجاز– (ع)اهام حسیي -  (ع)اهام حسي

 چزا هزدم ایزاى بِ هببرسُ ٍ هخبلفت بب حکَهت اهَیبى پزداختٌذ؟-15

 .چَى هطزم ایطاى اظ ظلن ٍ ستن ٍ لَم گطایی اهَیاى تِ ستَُ آهسُ تَزًس ٍ اظ ّط فطصتی تطای هرالفت استفازُ هی کطزًس

 هختبر ثمفی در کجب ٍ بِ خًَخَاّی چِ کسی لیبم کزد؟ -16

 .  ٍ یاضاًص(ع)زض کــَفِ ٍ تِ ذًَرَاّی اهام حسیي

 عببسیبى چکًَِ بِ لذرت رسیذًذ؟-17

زض اٍاذط حکَهت اهَیاى آًْا ًوایٌسگاًی تِ ًماط هرتلف ایطاى اظ جولِ ذطاساى هی فطستازًس ٍ هطزم ضا تِ لیام علیِ تٌی اهیِ ٍ حکَهت  یکی اظ 

 زعَت هی کطزًس، اها ًوی گفت هٌظَضضاى چِ کسی است ایطاًیاى هسلواى تِ ٍیژُ ذطاساًیاى زعَت آًْا ضا پصیطفتٌس ٍ سطاًجام (ظ)ذاًساى پیاهثط 

 .اتَهسلن سطزاض ایطاًی زض ذطاساى لیام کطز ٍ اهَیاى ضا ضکست زاز ٍ سفاح اظ ذاًساى عثاسی ضا تِ ذالفت ضساًس

 خلیفِ دٍم عببسی کِ بَد؟-18

 هٌصَض

 .اس خبًذاى عببسیبى را بِ خالفت بزسبًذ .. سفـبح.. ابَهسلن هَفك شذ اهَیبى را شکست دّذ ٍ -19

 الـذاهبت هٌصَر عببسی را بٌَیسیذ؟-20

 تٌای ضْط تغساز(الف

 تِ ضْازت ضساًسى اهاهاى ضیعِ(ب

 تِ لتل ضساًسى اتَهسلن ذطاساًی(ج

 کذام خلفبی عببسی اهبهبى شیعِ را بِ سًذاى اًذاختٌذ ٍ بِ شْبدت رسبًذًذ؟-21

 ّاضٍى الطضیس ٍ هتَکــل- هٌصَض

 .آیــب خلفبی عببسی اس ایزاًیبى بزای ادارُ حکَهت استفبدُ هی کزدًذ یب ًِ؟ تَضیح دّیذ- 22

تلِ، ذلفای عثاسی تطعکس اهَیاى اظ ایطاًیاى زض سوت ّای هْوی چَى ٍظاضت، فطهاًسّی سپاُ ٍ حکَهت ضْطّا استفازُ هی کطزًس،کِ الثتِ 

 .تسیاضی اظ آًاى سطًَضتی تلد ٍ ًاگَاضی زاضتٌس

 ایزاًیبًی کِ بِ خذهت عببسیبى در آهذًذ چِ سزًَشتی پیذا کزدًذ؟-23

 .تسیاضی اظ ایطاًیاًی کِ تِ ذسهت ذالفت عثاسی زض آهسًس، سطًَضتی تلد ٍ ًاگَاض زاضتٌس

. را بِ لتل رسبًذ.. ابَهسلن خزاسبًی.. هٌصَر عببسی ًبجَاًوزداًِ -24

 

 



 

 بـــزهکیبى چِ کسبًی بَدًذ؟ -25

 . اظ ذاًساى هطَْض ایطاًی تَزًس کِ زض ظهاى ذالفت ّاضٍى عْسُ زاض ٍظاضت ٍ حکَهت ٍالیات تَزًس ٍ ًفَش ٍ لسضت فطاٍاًی کسة کطزُ تَزًس

 سزاًجبم بزهکیبى چِ بَد؟-26

 .ّاضٍى ذلیفِ عثاسی تط آًْا ذطن گطفت ٍ زستَض زاز آًْا ضا اظ لسضت تطکٌاض ٍ ظًساًی کٌٌس ٍ تِ لتل تطساًٌس

 تفبٍت ٍ شببّت بیي حکَهت عببسیبى ٍ اهَیبى چِ بَد؟-27

 .اهَیاى لَم گطا تَزًس زض صَضتیکِ عثاسیاى ایٌگًَِ ًثَزًس :تفبٍت

 .ّط زٍ ظالن تَزًس ٍ تِ ًاحك حاکن ضسُ تَزًس ، حکَهتطاى هَضثی تَز ٍ اضطاف گطا تَزًس :شببّت

 ضعف ٍ تجشیۀ للوزٍ عببسیبى اس چِ سهبًی شزٍع شذ؟-28

زض چٌیي ضطایطی تَز کِ تِ تسضیج حکَهت ّایی زض ًماط هرتلف ایطاى ضکل گطفت ٍ . زض لطى سَم ّجطی، ذالفت عثاسیاى ضٍ تِ ضعف ًْاز

 .تجعیۀ للوطٍ پٌْاٍض ذالفت آغاظ ضس

 ًخستیي ایزاًی کِ بِ اسالم هشزف شذ چِ کسی بَد؟-29

 سلواى فاضسی

 چِ بَد؟ (خٌذق)ًمش سلوبى فبرسی در جٌک احشاة -30

 .اٍ پیطٌْاز کطز تطای زفاع اظ ضْط هسیٌِ ذٌسلی حفط کٌٌس

  در ببرُ سلوبى چِ فزهَدُ اًذ؟(ص)پیبهبز-31

 .سلواى اظ اّل تیت هاست

  را ًبم ببزیذ؟(ع)چٌذ تي اس یبراى بب ٍفــبی حضزت علی-32

  اتَشض ٍ عوــاض– همساز –سلواى 

 حبکوبى ایزاًی یوي چِ سهبًی هسلوبى شذًذ؟-33

 .زض ظهاى ضسَل ذسا تِ هسیٌِ ضفتٌس ٍ تِ زیي اسالم ایواى آٍضزًس

 ایزاًیبى چگًَِ بِ دیي اسالم گزایش پیذا کزدًذ؟-34

 .پس اظ زضن پیام اسالم، زاٍطلثاًِ ایي زیي ضا پصیطفتٌس

 دلیل عاللِ ایزاًیبى بِ اسالم چِ بَد؟-35

عالٍُ تط آى، . پیام اسالم تطاتطی ٍ تطازضی تَز، ایي پیام تطای هطزم ایطاى کِ اظ اهتیاظات طثماتی اضطاف ًاذطٌَز تَزًس، جصاتیت فطاٍاًی زاضت

 . ٍ اهاهاى ضیعِ، ًمص هْوی زض عاللِ هٌسی ایطاًیاى تِ زیي اسالم زاضت(ظ)اذالق ٍ ضفتاض پیاهثط

  ٍ فزسًذاًش پیذا کزدًذ؟(ع)چزا ایزاًیبى عاللِ ٍ ارادت خبصی بِ حضزت علی-36

 .چَى آى حضطت زض زٍضاى حکَهت ذَز ّیچ تطتطی ٍ اهتیاظی تطای اعطاب ًسثت تِ غیط اعطاب زض ًظط ًوی گطفت

 حضَر کذام اهبهبى بشرگَار در ایزاى، تبثیز سیبدی بز تَجِ ٍ گزایش هزدم ایزاى بِ دیي اسالم گذاشت؟-37

 .  ٍ زیگط اهاهعازگاى(ع)  ٍ تطازضش حضطت ضاُ چطاغ(ع)  ٍ ذَاّطش حضطت هعصَهِ(ع)اهام ضضا

 
 

@Motaleat808 
 


