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9درس  یانسان11 ینید سواالت

 

 :دیسیرابنو ریز هیآ امیپ (1

 ۚ  عَلَى یَْنقَلِبْ وَمَنْ  ۚ   أَعَْقابِكُمْ  ۚ  عَلَى انْقَلَبْتُمْ قُتِلَ  أَوْ  َماتَ أَفَإِنْ  ۚ  مُحَمٌََّد إِلََّا رَسُولٌ قَْد خَلَتْ مِْن قَبْلِهِ الرَُّسُلُ  وَمَا (2

  الشََّاكِرِینَ اللََّهُ وَسَیَجْزِی ۚ   شَیْئًا اللََّهَ ضُرََّیَ فَلَنْ عَقِبَیْهِ

 بدنبال داشت؟ یجیحوادث چه نتا نیرخ داد؟ و ا یچه حوادث امبراسالمیپ بارحلت (3

 چگونه بود؟ شانیالسالم چندسال حكومت كردند؟ حكومت ا هیعل یعل رتضح (4

 مسلمان شد؟ یكه بود وچه زمان انیابوسف (5

 :دیسیابنور هیام یحكومت بن خچهیتار (6

 كه بود؟ هیمعاو (7

 خود قرار داد. نیكه به مسلمانان داده بود،..................... راجانش یبرخالف تعهد هیمعاو (8

 :دیسیرابنو دیزی یها یژگیو (9

 :دیسیرابنو شانیداد؟سخن ا یم میب یزیخود مسلمانان را به چه چ یها یالسالم درسخنران هیعل یعل حضرت (10

دانستند؟آن حضرت مردم  یم یزیچه چ جهیبرتخت سلطنت را نت هیام یوارشدن بنالسالم س هیعل یعل حضرت (11

 دادند؟ میرا چگونه ب

 :دیسیعباس وروش حكومت آنان رابنو یحكومت بن خچهیتار (12

 چه بود؟ امبراسالمیبعد ازپ جادشدهیا یوفرهنگ یاسالم و تحول معنو امبریپ یگرانبها راثیدوم نقش (13

 :دیعصرائمه رانام ببر یهنگوفر ی،اجتماع یاسیس یها چالش (14

 :دیده حیراتوض امبراسالمیپ ثیازنوشتن احاد تیعصرائمه ممنوع یوفرهنگ ی،اجتماع یاسیس یها ازچالش (15

 داشت؟ ینامطلوب جیچه نتا ثینوشتن حد تیحفظ به دنبال ممنوع وهیبه ش ثیحد ینگهدار (16
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اسالم مربوط  امبریپ ثینوشتن احاد تینامطلوب ممنوع جهیبه كدام نت نیدراحكام د یشخص قهیدادن سل دخالت (17

 شود؟ یم

 داشت؟ یچه دستاورد یسینو ثیرواج حد د؟یطول كش یاسالم تا چه زمان امبریپ ثینوشتن احاد تیممنوع (18

 امد؟ین شیائمه پ روانیپ یچرا برا ثینگارش حد تیپس از ممنوع ثینابسامان حد اوضاع (19

 :دیده حیراتوض ثیوجعل حد یاسالم یها شهیدراند فیعصرائمه تحر یوفرهنگ ی،اجتماع یاسیس یها ازچالش (20

 نقش داشتند؟ یاسالم یها شهیاند فیوتحر ثیدر جعل حد ییگروهها چه (21

 داشت؟ یچه نقش ثیوجعل حد یاسالم یها شهیاند فیاالحباركه بود؟ درتحر كعب (22

 افت؟یو..... راه  یریوتفس یخیچگونه به كتب تار امبرانیدرمورد پ یخراف یها داستان (23

 دادند؟ یم دانیم ییها شهیعباس به چه اند یوبن هیام یبن مانحاك (24

 :دیده حینامناسب را توض یعصرائمه ارائه الگوها یوفرهنگ ی،اجتماع یاسیس یها ازچالش (25

 ست؟یالگوها درهرجامعه چ نقش (26

 :دیكن سهیمقا شانیاسالم را با دوره بعد ازا امبریزمان پ یالگوها (27

 ؟یاریكردند؟ براساس چه مع تیان الگو تربرا به عنو یاسالم چه كسان امبریپ (28

 به عنوان الگو مطرح شدند؟ ییها تیچه شخص امبریدوره بعد ازپ در (29

 :دیده حیبه سلطنت راتوض یحكومت عدل نبو لیعصرائمه تبد یوفرهنگ ی،اجتماع یاسیس یها ازچالش (30

 ..........است. شانیدن انسان درحكومت ابو ی.............. بنا كرد ومالک كرامت وگرام هیحكومتش را برپا امبرخدایپ (31

 :دیسیازآن رابنو ییدادند؟نمونه ها رییاسالم را چگونه تغ امبریحكومت پ ریعباس مس یوبن هیام یبن حاكمان (32

آن چه  جهیكرد؟ ونت جادیا یرییچه تغ یاسالم توسط حاكمان ظالم درجامعه اسالم امبریپ ردرحكومتیرمسییتغ (33

 بود؟


