
 نمونه سؤال تاریخ اسالم 021

 چه نام گرفت؟ ،خوابید ایشاندر بستر  برای حفظ جان پیامبر شبی که امام علی .0

 د.شعیبه   ج. لیله منی       ب. لیلة المبیت     لیلةالرغائب الف.

 ؟برای دعوت به اسالم رفتاز مکه به کدام شهر  پیامبر ،بعد از مرگ ابوطالب .2

 د. بصره           طائف ج.  ب.حبشه         الف.مدینه     

 مسلمانان شد ؟ .......................ف تنها پیامبر با طائ یروزه 01در سفر  .3

  عداس نصرانید.       ج.ربیعه     ب.شیبه          الف.عقبه    

 ؟ نام گرفت ..............  یثرب پس از هجرت پیامبرشهر  .4

 د.حیره          .مدینهج    ب.طایف       الف.بصره         

 چه بود؟ ،گرفتنژاد اوس و خزرج درنام جنگ مهیبی که بین دو قبیله هم  .5

 عاثیوم بُد.         بدر صغری ج.      بواءأب.       جارفِ الف.   

 منتفی شد؟بر اوس و خزرج ریاست چه کسی  ،به یثرب با هجرت پیامبر .6

 عبداله ابن ابید.  ج.مهیب بن نسان     ب.عامربن فهیره     الف.عمربن الخطاب         

 ان سران قریش و مردم علنی کرد؟در کجا دعوت به اسالم را در می پیامبر .7

 کنار کعبهد.            خانه خود ج.           دارالندوه ب.         دامنه کوه صفاالف.

 از مهاجرین ترغیب کرد؟حمایت  به را سخنان کدام شخص نجاشی .8

 بلطایجعفربن ابد.   ج.ولیدبن مغیره     ب.عمروبن العاص    الف.عبداله بن ابی ربیع        

 اتفاق افتاد؟  بعثت چه حادثه ای برای پیامبردر سال دهم  .9

 ب.شرکت در جنگ فجار   الف.نصب حجراال سود هاشم       

 د.تحریم بنی هاشم        ج.درگذشت خدیجه و ابوطالب  

 با خبر شدند چه تصمیمی گرفتند؟  وقتی قریش از مالقات مردم یثرب با پیامبر .01

 الف و ب د.       تل پیامبرقج.  ب. آزار پیامبر       الف.تبعید پیامبر     

 را همراه خود بردند؟چه کسی در عقبه دوم  پیامبر برای دیدار با مردم یثرب .00

 عمیرب بن عمص د.          عباس بن المطلبج.   ب. حضرت علی     الف.ابوبکر     

 داشت؟چه بود و چند روز اقامت  ،در آن اقامت داشت هجرتبا آغاز  نام غاری که پیامبر  .02

 د.هیچکدام          روز3ج.ثور     روز      5ب.ثور   روز         3الف.حرا  

 را به قتل برسانند چه نام دارد؟ پیامبر  شبی که قریش قصد داشت .03

 ب             د.هیچکدامئب.لیله القدر           ج.لیله الرغا        لیله المبیتالف.

 



 چه بود؟  پیامبرجوانی مهمترین حوادث دوران  .04

 همه ی مواردد.  االسود  ج.نصب حجر  ب.حلف الفضول   الف.شرکت در جنگ فجار  

 شدند؟ شهیددر جنگ احد  چه تعداد از مسلمانانحدودا   .05

 نفر 011د.    نفر              91ج.  نفر                81ب.                 نفر 71الف.

 چرا سربازان در جنگ احد موضع خود را ترک کردند؟ .06

 درگیری میان افراد خودی د. ج.خستگی             ب.گمراهی                  طمع غنایم  الف.

 ؟توسط چه کسی شهید شد حمزه عموی پیامبر .07

 جبیر بن مطعم د.                وحشی   ج. ب.هند                الف.ابوسفیان             

 داشت و در چه شهری ایشان را مالقات کرد؟ چه نام ،مشاهده کرد راهب نصرانی که نشانه های پیامبری را در حضرت محمد .08

 مکهـ  د.عبدمناف        صریبُـ  یراحبج. شام      ـ  ب.الیاس  ثربویلد ـ یخُ  الف.

 چند سال طول کشید؟ دعوت پنهانی پیامبر .09

 سال 7د.              سال 3ج.    سال           6ب.  سال              4الف.   

 ی بنی هاشم در کجا بود و چند سال طول کشید؟محاصره .21

 سال5-د.شعب ابوطالب   سال   3-ج.حجاز سال    3-ب.حبشه      سال3-الف.شعب ابوطالب

 ربستان فالت نامیده میشود؟چرا ع .20

 خشک و بی آب و علف است  زیراب.     الف.چون نزدیک دریا است           

 د.چون نزدیک کوهای بزرگ است  ارتفاعش از سطح دریا فالت  دلیل به ج.

 عربستان از کدام بخش به سوریه منتهی میشود؟ .22

 شمال غربید.  ج.جنوب شرقی        ب.شمال شرقی         الف.جنوب غربی    

 به عربستان خوشبخت موسوم است؟ جزیرةالعرب یچرا بخش جنوب .23

 استهمسیر حرکت کارواندر د.   منظم ج. فراوانی آب و ریزش باران     الف. نزدیک دریاست     ب. مردم فعالی دارد

 علت رونق داشتن مکه چه بود؟ .24

 های تجاری جنوب و شمالراهشاه مسیر در واقع شدن ب.      کعبه       وجودالف.

 د.همه موارد     ج.خوش آب و هوا بودن         

 «همانا اکنون همه اسالم در برابر تمامی کفر ایستاده است» :فرمود  پیامبر ...........، با   نبرد حضرت علیدر  .25

 د.زبیر    ج.عکرمه بن ابی جهل          عمربن عبدودب.   الف.نوفل بن عبداهلل   

 ؟به سوی قریش فرستاد سفیر خود....... را به عنوان  در جریان صلح حدیبیه بعد از نپذیرفتن ........ پیامبر  .26

 زید بن حارثه، جعفر بن ابی طالبد.  عثمان عمر،  ج.  ، عثمان ب.زبیر           ، عمرامام علی الف.



 به دنبال کسی بود که خونی از قریش به گردن او نباشد و در این جریان چه کسی را انتخاب کرد؟ در کدام واقعه پیامبر .27

 د. فتح مکه علی  ج. فتح مکه، عباس   حدیبیه، ابوبکرب.    الف. حدیبیه، عمر

 یارانش به ................... معروف شدند؟ اشعث بن قیس و  .28

 اصحاب د.   مهاجرین            ج.   انصار            ب.              خوارج .الف

 بهانه شروع جنگ جمل چه بود؟ .29

 د.تهدید برای حکومت مرکزی  نا عدالتی        ج.  ب.عایشه               خون عثمان الف.

 در زمان خالفاتش چه کسانی بودند؟      مخالفان حضرت علی .31

 همه مواردد.  ج.مروان بن حکم       ب.طلحه بن عبیداهلل      الف.زبیربن عوام          

 به چه کسی واگذار شد؟در زمان کودکی  سرپرستی امام علی  .30

 .پیامبرج.عبدالمطلب                       د            ب.ابوطالب       الف.جعفر            

 مدت خالفت عثمان بن عفان چند سال به طول انجامید؟  .32

 سال 05د.  سال          8ج.          سال 02ب. سال           01الف.

 اتفاق افتاد؟ جنگ احد در چه سالی از هجرت پیامبر  .33

 دوم هجرت د.           م هجرتسو ج. اول هجرت         ب.  چهارم هجرت         الف.

 فرمانده مسلمانان در جنگ احد را چه کسی بر عهده گرفت؟ .34

 د.ابوسعید بن ابی طلحه  ج.طلحه ابن ابی طلحه           ب.امام علی                 پیامبرالف.

 بش الکتیبه لقب کیست و چه نقشی داشت؟کَ .35

 ، بزرگ مکهب.ابوسفیان         ، پرچمدار قریش در احدطلحه ابن ابی طلحهالف.

  ، تیر انداز قریش در احدد. وحشی         حمزه، سردار اسالم در احد ج.     

 طلحه ابن ابی طلحه به دست چه کسی کشته شد؟ .36

 ابوسعید ابن ابی طلحه1د  ابوسفیان         1ج          امام علی1بپیامبر        1الف

 عینین توسط مسلمانان چه بود؟ کوهعلت رها کردن شکاف  .37

 دستورپیامبر د.    ج.هیچکدام        جمع آوری غنیمتب.  الف. ترس از قریش     

 شد؟ استفاده کرد و منجر به شکست مسلمینچه کسی از غفلت و فرار مسلمانان در شکاف عینین  .38

 دخالدبن ولی1د  ابوسعید ابن ابی طلحه    1ج   طلحه ابن ابی طلحه    1ب ابوسفیان     1الف

 برافراشت؟ راپرچم قریش  بعد از کوتاهی مسلمین و بازگشت دوباره کفار، چه کسی در غزوه  احد .39

 ابوبکر. د ابوسفیان        . ج  خالد بن ولید      .ب       زن حارثی   . الف

 را تهدید می کرد؟ مدینهچه خطری زنان و کودکان در جریان جنگ احزاب   .41

 د.سران قریش   .نعیم بن مسعود     ج       .بنی قریظهب  الف.عمروبن عبدود   



 جنگ خندق در چه ماه و سالی رخ داد و چند تن شهید شدند؟   .40

 تن 71ـ ماه رمضان سال دوم هجری ب.  تن 02ـ ماه محرم سال چهاردهم هجری الف.

 تن 6ـ ماه شوال سال چهارهم هجری د.   تن 6ـ ماه شوال سال پنجم هجری ج.

 کدام پهلوان نامدار یهود را با قدرت شکست داد؟ علی در جنگ خیبر امام .42

 ب.ابوبصیر          ج.هراکلیوس            د.ابوعبیده          مرحب  الف.

 معنی لغوی تاریخ چیست؟ .43

 د.علم وقایع و حوادث ج.علم گذشته ها            شناساندن وقتب.  الف.تاخیر شدن وقت    

 به کدام قسم از انواع تاریخ مربوط میشود؟ "هاشدن"نه علم به  "هابودن"علم به  .44

 د.معاصر               نقلی ج. ب.فلسفه               الف.تحلیلی            

 نیست؟ «نقلیتاریخ »ویژگی کدامیک  .45

 بودن د.نقلی             بودنج.نظری               بودن ب.جزئی           بودن عقلی .الف

 ی گذشته آگاهی یابد چیست؟هاو سنن حاکم بر جوامع انسان قواعدبر خواهد میتاریخی که  .46

 تاریخ تحلیلید.   ج.تاریخ فلسفی     ب.تاریخ معاصر        الف.تاریخ نقلی         

 مهمترین عامل عقب ماندگی تاریخ نگاری در صدر اسالم چه بود؟ .47

 تاریخممانعت خلفا از تدوین  ب.  الف.منسجم نبودن اسناد تاریخی                 

 د.عدم انتقال سینه به سینه تاریخ  ج.حاکم بودن سرنوشت انسان                    

 نخستین منبع تاریخ اسالم چه نام دارد و در چه سالی نگاشته شد ؟ .48

 اواسط قرن سوم هجری     -ب.سیره النبویه            اواسط قرن دوم هجری –الف.سیره النبویه 

 د. معجم البلدان ـ قرن سوم   دوم هجریاواسط قرن -ج.فتوح البلدان

 نامه فیمابین را نقض نمود کدام قبیله بود ؟دوستی با مسلمانان را شکست و عهدنخستین قبیله یهودی که پیمان  .49

 د. یهودیان یثرب  ج. یهودیان مکه          ب. بنی اسد                      .بنی قینقاعالف

 روه از دشمنان اسالم بود ؟گ فاجعه رجیع طراحی و دسیسه کدام .51

 د. قاره ج.یهودیان        ب. قاره و قریش                عضل و قارهالف. 

 علت اصلی پیروزی مسلمانان در بدر کبری چه بود ؟                                                .50

 د. نیروی ایمان         انگیزه کاروان تجاریج.       ب. اتحاد             قدرت بدنیالف. 

 های گذشته آگاهی یابد و نتایج علمی بدست آورد.............. سعی دارد بر قواعد و سنن حاکم بر جوامع انسان .52

 د. فلسفه تاریخ  ج. تاریخ فلسفه  ب. تاریخ تحلیلی  الف. تاریخ نقلی

 اختصاص به گذشته ندارد و قابل تعمیم به حال و آینده است.کند، ......، مسایل و قواعدی را که از بررسی حوادث گذشته استنباط می .53

 د. همه موارد  ج. علم تاریخ  ب. تاریخ تحلیلی  الف. تاریخ علمی

 کدام مورد از عوامل تحریف در نگارش تاریخ نیست؟ .54

 کتابد. تأثیر علمای اهل  ج. کمبود منابع  ب. تعصبات قومی و مذهبی  الف. شیوه نگارش



 «نگاشتندگونه بررسی، میشنیدند را بدون هیچهر آنچه می»تحریف تاریخ اشاره دارد  دام عاملِ این مطلب به ک .55

 کتابد. تأثیر اهل  ج. تعصبات قومی  های مختلفب. دیدگاه  الف. شیوه نگارش

 شود.عربستان ............ بزرگی است که به علت ........ آن از سطح دریا، .............. نامیده می .56

 د. همه موارد  ج. بیابان، ارتفاع، فالت ب. کویر، ارتفاع، دشت  لف. بیابان، پستی، فالتا

 بخش مرکزی شبه جزیره .............. و بخش شمالی .............. و بخش جنوبی آن .............. نام دارد. .57

 د.الف و ب ازج. یمن، صحرای عرب، حج ب. حجاز، صحرای عرب، یمن الف. صحرای عرب، حجاز، یمن

 مشهورترین امیر ............، ذونواس نام داشت که دین ............ داشت و تا قرن ............. میالدی در یمن حکومت کرد. .58

 5د. حمیریان، مسیحیت،  5ج. حبشیان، مسیحیت، 6ب.حمیریان، یهود، 6الف. حبشیان، یهود،

 یمن، انتشار ............... در منطقه جنوبی بود.از آثار سلطه .............. در قرن ششم بر  .59

 د. حبشیان، یهودیت ج. حمیریان، مسیحیت ، یهودیتب. حمیریان مسیحیت ،الف. حبشیان

 جزیره شد؟ای منجر به آغاز مهاجرت اقوام یمن به شمال و شرق شبهچه واقعه .61

 د. الف و ب  ج. خراب شدن سد   ب. سقوط ملکه سبأ الف. سقوط حمیریان

 بودند.بودند و هم رنگ بومیان شدهعرب ................ کسانی بودند که عربیت را اکتساب کرده .60

 د. همه موارد  ج. عدنانیه  ب. اسماعیلی  الف. مستعربه

 شدند.العرب بودند که اجداد آنها در ................. و سپس در ................ مستقر عرب .........، بومیان منطقه جزیرة .62

  ب. قحطانی، اطراف دجله، نجد    الف. عاربه، اطراف فرات، یمن

 د. عدنانی، اطراف دجله، نجد     ج. عدنانی، اطراف فرات،یمن

 تنها امتیاز ستودنی عرب پیش از اسالم مهارت آنان در ................. و ............. بود. .63

 د. شعر و خطابه  کوشی و شعر ج. سخت  ب. شعر و اهمیت به نسب  الف. جنگ و شعر

 اقتدار قریش در مکه از زمان ..........، جد بزرگ ................ آغاز شد. .64

 د. هاشم، اسماعیل  ج. هاشم، پیامبر  بن کِالب، ابراهیمب. قُصَّی  بن کِالب، پیامبرالف. قُصَّی

 از اقدامات او است. ...و سقایت واتحاد قریش، اسکان آنها اطراف کعبه، دارالندوة و مناصب کلیدداری  .65

 مَنافد. عبد   بن کِالبج. قُصَّی  ب. عبدالمطلب  الف. هاشم

 ، صحیح است؟کدام ترتیب به عنوان نسب پیامبر   .66

 بن کالب، عبد مناف، عبدالمطلب، عبدالهب. هاشم، قصی  بن کالب، عبدمناف، هاشم، عبدالمطلب، عبدالهالف. قصی

 هاشم، عبدالمطلب، عبداله بن کالب،د. هاشم، عبدمناف، قصی  بن کالب، هاشم، عبدالمطلب، عبدالهج. عبدمناف، قصی 

 داشت؟ عبدالمطلب فرزند چه کسی بود و چه نسبتی با پیامبر .67

 د. هاشم، عمو  ج. مطلب، جد  ب. هاشم، جد  الف. مطلب، عمو

 «دی دعوت کنند، حاضر خواهم بوداگر مرا بار دیگر به چنان عه»در چه موردی فرمود:  پیامبر  .68

 د. جنگ فجار  ج. نصب حجراالسود  ب. حلف الفضول  الف. برادری

 پیمان حلف الفضول بر چه محوری بود؟ .69

 د. حمایت از تجار  ج. جلوگیری از تضییع حق ب. ممانعت از جنگ هاشمالف. دفاع از بنی

 یافت. پرورش ...... در کودکی و از سن ....... در دامان پیامبر .71

 6د. عقیل،   7ج. زبیر،  5ب. جعفر،  6،الف. علی



 پس از هربار اعتکاف در حرا به ترتیب چه بود؟ اولین اقدام پیامبر .70

  ب. طواف کعبه و اطعام مستمندان  الف. سرکشی از خانواده و اطعام فقرا

 د. طواف و سرکشی از خانواده  ج. سرکشی به خانواده و طواف

 ایمان آورندگان نبودند؟کدامیک از نخستین  .72

 د. عمربن خطاب  ج. زبیربن عوام طالبب. جعفربن ابی  الف. زید بن حارثه

 چند سال طول کشید و مرحله بعد، دعوت از چه کسانی بود؟ دعوت سری پیامبر  .73

 د. دوسال، عمومی  ج. دو سال، خویشاوندان ب. سه سال، عمومی  الف. سه سال، خویشاوندان

 ساله پیش از هجرت، مسلمانان مکه عموما از طبقه ............ و یا .............. بودند.در دوره سیزده  .74

 د. بازرگان و بزرگ قبایل  کار و بردگانج. بی  ب. مستمند و بازرگان جزء  الف. بازرگان و کشاورز

 اولین هجرت به حبشه در چه سالی و با چه تعدادی اتفاق افتاد؟ .75

 نفر 21، 6د. سال    نفر 21، 5ج. سال   نفر 05، 6ب. سال  نفر 05، 5الف. سال 

 چه کسانی از قریش برای اخراج مسلمانان از حبشه اقدام کرد؟ .76

 د. الف و ب  ج. ولید بن مغیره   ب. عمرو بن عاص  الف. عبداهلل بن ابی ربیعه
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