بسمه تعالی

هرکس هذٗرٗت حَزُّبٕ ػلوِ٘

امتحانات پایان سال ـ خرداد 9312

هؼبًٍت آهَزغ
اداره ارزشیابي و امتحانات

پاسخنامه مدارس شهرستان

کمیسیون طرح سؤال

پایه :

3

موضوع :

تاریخ 3

تاریخ :

12/73/70

ساعت :

8

نام کتاب :سیره پیشوایان -از اول کتاب تا ابتدای زندگی امام باقر (علیهالسالم)

لطفاً به همة سؤاالت تستي و  8سؤال تشريحي پاسخ دهيد ،در صورت پاسخ به همه به سؤال آخر نمره داده نميشود (تستي  1و تشريحي  2نمره)
سؤاالت تستي:

ا
ا
ً .1ذإ «ال سیف اال ذو الفقار و ال فیت اال َع(علیهالسالم)» در کذام خٌگ ؼٌ٘ذُ ؼذ؟

ة .احساة 

أ .ثذر 

ج .احذ 

 .2کذام ٗک از فرقِّبٕ کالهٖ تَظط اهَٗبى ترٍٗح ٍ حوبٗت هٖؼذ؟
أ .خجرِٗ 

ة .قذرِٗ 

« .3فبرضَ ٗلَ٘ل» ثِ چِ کعٖ گفتِ هٖؼذ؟
أ .ػجذاهلل ثي هعؼَد 

ج

49
د .حٌ٘ي 

أ
ج .هرخئِ 

ج

53
ج .ػورٍ ثي ػجذٍد 

ة .هبلک اؼتر 

د .اّل حذٗث 
د .حوسٓ ثي ػجذ الوطلت(علیهالسالم) 

 .4هْنترٗي ٍ حعبضترٗي ثخػ زًذگبًٖ اهبم هدتجٖ(علیهالسالم) کِ هَرد ثحث ٍ گفتگَ ٍاقغ ؼذُ اظت ،چِ ثَد؟

ج

أ .ؼْبدت اه٘رالوؤهٌ٘ي(علیهالسالم) 

ة .اهبهت اهبم هدتجٖ(علیهالسالم) 

ج .صلح آى حضرت ثب هؼبٍِٗ 

د .پ٘وبى ؼکٌٖ هؼبٍِٗ ًعجت ثِ قرارداد صلح 

92

سؤاالت تشریحي:

 .1دٍ دل٘ل از دالئل پ٘ؽگبهٖ حضرت ػلٖ(علیهالسالم) در اظالم را رکر کٌ٘ذ.
ّ

32-34

 .1تصرٗح خَد پ٘بهجر(صلی اهلل علیه وآهل و سلم) ثِ اٗي هَضَع  .2ظخي داًؽوٌذاى ٍ هحذثبى ثر اٗيکِ حضرت ػلٖ (علیهالسالم) رٍز ظِ ؼٌجِ (ثؼذ از ثؼثت پ٘بهجر)
ثب اٗؽبى ًوبز خَاًذ  .3ظخي خَد حضرت ػلٖ(علیه السهالم) در خطجٔ قبصؼِ کِ :اظالم خس ثِ خبًِ پ٘بهجر ٍ خذٗدِ راُ ً٘بفتِ ثَد ٍ هي ظَه٘ي ًفرر

آىّب ثَدم  .4ظخي خَد اٗؽبى کِ هي ثٌذُ خذا ٍ ثرادر پ٘بهجرم ٍ  ...هي ّفت ظبل پ٘ػ از هردم ثب رظَل خذا ًوبز گساردم  .5ظرخي ػف٘ر
ثي ق٘ط کٌذٕ ثبزرگبى ػطر.

ّ

 .2اًگ٘سٓ پ٘بهجر اظالم(صلی اهلل علیه و آهل و سلم) ثرإ فتح دش خ٘جر چِ ثَد؟

57-58

 .1خ٘جر ثِ صَرت کبًَى تَطئِ ٍ فتٌِ ثر ضذ حکَهت ًَ ثٌ٘بد اظالهٖ در آهذُ ثَد ٍ ثِ ٍٗصُ در خٌگ احساة ًقػ هْوٖ در تقَٗرت ظرهبُ
احساة داؼت  . 2ظَْر اظالم ثِ صَرت ٗک قذرت ظَم در هقبثل دٍ اههراطَرٕ اٗراى ٍ رٍم ،ثرإ آًبى قبثل تحول ًجَد ٍ احتوربل داؼرت
َْٗدٗبى خ٘جر آلت دظت آًبى ؼًَذ.

 .3چْبر هَرد از فؼبل٘تّبٕ اه٘رالوؤهٌ٘ي (علیهالسالم) در دٍراى خلفبء را ثٌَٗع٘ذ.

71-72

 .1ػجبدت ٍ ثٌذگٖ خذا ثِ صَرتٖ کِ در ؼأى ؼخص٘تٖ ّنچَى حضرت ػلٖ(علیهالسهالم) ثبؼذ  .2تفع٘ر قرآى ٍ حل هؽکالت ثع٘برٕ از آٗبت ٍ
ترث٘ت ؼبگرداى  .3پبظخ ثِ پرظػّبٕ داًؽوٌذاى هلل خْبى  .4ث٘بى حکن ؼرػٖ رٍٗذاّبٕ ًَ ظَْر  .5ترث٘ت ٍ پرٍرغ گرٍّٖ کرِ ضرو٘ر
پبک داؼتٌذ ثرإ ظ٘ر ٍ ظلَک هؼٌَٕ  .6کبر ٍ کَؼػ ثرإ تأه٘ي زًذگٖ ثع٘برٕ از ثٌَ٘اٗبى  .7هؽربٍرُ ثرِ دظرتگبُ خالفرت در هعربئل
ظ٘بظٖ ٍ هَاردٕ کِ ثب ثي ثعت هَاخِ هٖؼًَذ.
1
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 .4ظهبُ اهبم هدتجٖ(علیهالسالم) از چِ گرٍُّبٖٗ تؽک٘ل ؼذُ ثَد کِ در ًت٘دِ قذرت هقبثلِ ثب هؼبٍِٗ ٍ لؽکر اٍ را ًذاؼتٌذ؟

103

 .1ؼ٘ؼ٘بى اه٘رالوؤهٌ٘ي(علیهالسالم)  .2خَارج .3افراد ظَد خَ  .4افراد دٍ دل ٍ ؼکبک  .5کعبًٖ کِ از رٍٕ تؼصّت ثرإ خٌگ حبضر ؼذُ ثَدًذ.

 .5چِ هَاًؼٖ ثبػث ؼذ کِ اهبم حع٘ي(علیهالسالم) در ػصر هؼبٍِٗ ق٘بم ًکٌٌذ؟
پ٘وبى صلح اهبم حعي(علیهالسالم) ثب هؼبٍِٗ ٍ ً٘س شظت دٌٖٗ هؼبٍِٗ.

149-150

 .6چگًَِ ق٘بم ػبؼَراء هٌدر ثِ رظَا ظبختي ّ٘ئت حبکوِ ؼذ؟ تَض٘ح کَتبّٖ در اٗي هَرد ثٌَٗع٘ذ214 .
چَى ثٌٖ اهِ٘ ثِ حکَهت خَد رًگ دٌٖٗ هٖدادًذ ٍ ثِ ًبم اظالم ٍ خبًؽٌٖ٘ پ٘بهجر حکَهت هٖکردًذ ق٘بم ٍ ؼْبدت حضررت ثرسر تررٗي
ضرثِ را ثر پ٘کر اٗي حکَهت ٍارد ًوَد ٍ ّ٘ئت حبکوِ را رظَا ظبخت خصَصبً ثب حرکت ًبخَاًورداًِإ کِ در رٍز ػبؼَراء ٍاقغ ؼذ.

 .7چرا هردم ػراق ث٘ؼت خَد را ثب ػجذاهلل ثي زث٘ر ،ؼکعتِ ٍ ثِ ق٘بم هختبر پَ٘ظتٌذ؟ 226-227
زٗرا هردم خَاظتبر دٍ چ٘س ثَدًذ .1 :اصالحبت اختوبػٖ ٍ حوبٗت از هَالٖ  .2گرفتي اًتقبم خَى ثٌٖ ّبؼن از اهَٗبى.
ٍ ثِ اه٘ذ رظ٘ذى ثِ اٗي دٍ ّذف ثِ اثي زث٘ر پَ٘ظتٌذ ٍلٖ ػوالً ثبثت ؼذ کِ حکَهت اثي زث٘ر چٌذاى تفبٍتٖ ثب ثٌٖ اهِ٘ ًذارد ٍ حتٖ قربتالى
حضرت هثل ؼور ،از هقرثبى حکَهت ثَدًذ ٍ ثؼالٍُ هَالٖ ّن در حکَهت اٍ ٌَّز در هحرٍه٘ت ثِ ظر هٖثردًذ.

 .8ػلل ّوکبرٕ ًکردى اهبم ظدبد(علیهالسالم) ثب ؼَرؼ٘بى هذٌِٗ چِ ثَد؟

257-258

 .1اٗيکِ ثب تَخِ ثِ اختٌبق ؼذٗذ ثؼذ از ػبؼَرا ،اهبم ظدبد(علیهالسهالم) ؼکعت ًْضت هذٌِٗ را پ٘ػ ثٌٖ٘ هٖکردًذ ٍ ّوکبرٕ ثب آًربى ًت٘درِإ
خس کؽتِ ؼذى اٗؽبى ٍ پ٘رٍاًؽبى ًذاؼت  .2اهبم ًوٖخَاظتٌذ اهثبل اثي زث٘ر قذرت طلت ،اٗؽبى را پل پ٘رٍزٕ قرار دٌّذ  .3گرچرِ رّجرراى
ؼَرؼ٘بى افراد صبلح ٍ پبک ثَدًذ اهب حرکتؽبى ٗک حرکت خبلص ؼ٘ؼٖ ًجَد ٍ آىّب ّ٘چگًَِ ًظر خَاّٖ از اهبم ًکردُ ثَدًذ.

 .9تَض٘ح دّ٘ذ چگًَِ اهبم ظدبد(علیهالسالم) ثب آزاد ظبزٕ ثردگبىٗ ،ک کبًَى ترث٘تٖ تؽک٘ل دادًذ.

300

اٗؽبى ثردگبى را خرٗذارٕ هٖکردًذ ٍ هذتٖ تحت آهَزغ ٍ ترث٘ت قرار هٖدادًذ ٍ ظهط آزادؼبى هٖکردًذ ٍ آًبى ثِ صرَرت اًعربىّربٕ
ًوًَِ ثِ فؼبل٘ت فرٌّگٖ ٍ ترث٘تٖ هٖپرداختٌذ ٍ پط از آزادٕ ً٘س ارتجبطؽبى ثب اهبم قطغ ًوٖؼذ.
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