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 تاریخ تحلیلی صدر اسالم: درس 

  جناب آقاي جباري خامنه: استاد 

نمونه سواالت 
 امتحانی

 مهدي امینی

 دانشگاه آزاد اسالمی سردرود
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  ؟ شهید مطهريتاریخ از نظر - 1

  .تاریخ یکی از منابع معرفت انسانی و شامل  دو بخش تاریخ  نقلی و تاریخ علمی می باشد

  ؟ را بیان کنید ) تحلیلی (تاریخ علمی - 2

  . تاریخ علمی یعنی مطالعه، بررسی و تحلیل وقایع گذشته و استنباط قواعد و سنت هاي حاکم بر زندگی گذشتگان

  فلسفه تاریخ را توضیح دهید ؟- 3
  یین منازلفلسفه تاریخ عهده دار بررسی حقیقت و علت وجودي تحوالت تاریخی ، کشف سنن حاکم بر انها ، تع

  .پدیده هاستبرجسته ي حرکت تاریخ ، تبیین روش هاي پژوهش تاریخ و نیز ارزیابی دستاورد این  

  ؟ مورد از تاریخ نگاري هاي اسالمی بر اساس کتب نوشته شده را نام ببرید  4- 4
  تاریخ نگاري بر اساس نسب شناسی- 4 تاریخ نویسی عمومی و تقویمی-3 تک نگاري- 2 سیره نگاري-1

  تاریخ نگاري فرهنگی و اجتماعی-7  تاریخ نگاري محلی -6  سبک خبري و پیوسته-5

  تاریخ نگاري اسالمی  را نام ببرید ؟ تبمک 4- 5
          )بصره(مکتب تاریخ نگاري عراق-2    )مدینه(مکتب تاریخ نگاري حجاز-1

    مکتب تاریخ نگاري یمن-4    مکتب تاریخ نگاري شام-3

  مکتب تاریخ نگاري ایرانی-5

  منبع مطالعاتی تاریخ اسالم را نام ببرید ؟ 4- 6

  منابع معماري- 4منابع تصویري    -3  منابع مکتوب-2  منابع شفاهی- 1           

  ؟مورد از اسباب تحریف تاریخ اسالمی نام ببرید  4- 7

  فاصله ي زمانی و مکانی میان مورخ و پدیده ها -1
  اختالف امت و پیدایش فرقه ها -2
  تعصب -3
  فشار فرمانروایان -4
  استفاده ي نارواي برخی دانشمندان اهل کتاب از کم اطالعی خلفا و اطرافیان -5
  منبع تدوین حدیث توسط خلفا  -6

  ؟اعراب باقیه به جند دسته تقسیم می شوند- 8

  به دو شعبه عاربه یا اصلی یا شهرنشین ها یا قحطانیان     و      

 .عرب متعربه یا معدي یا ادنانیان تقسیم می شود  
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  ؟دو ویژگی عمده در انحطاط اخالقی اعراب  - 9   

  به معنی نادانی ، حماقت ، سفاهت، بی خردي :جاهلیت-1

  گمراهی در آیین پرستش و شرك به پروردگار جهانیان: ظاللت -2

  ؟مخالفان دعوت توحیدي پیامبر   - 10

  منافقان-3    یهودیان-2    مشرکان-1

  ؟شیوه هاي مبارزه سپاه جهل با رسوا اهللا را بنویسید   - 11

  بهانه گیري هاي بی پایه-2    شکنجه هاي جسمی و روانی-1

  پرسش  هاي بی منطق و نامعقول-4  درخواست انجام کار هاي فرا بشري-3

  تهمت سحر و جنون-5

  ؟واکنش قریش در برابر پیام آیات قرآن را بنویسید    4- 12

سرگرم کردن -4افسانه شمردن و شعر شمردن قرآن    –اسطوره - 3ایجاد هیاهو و جنجال هنگام تالوت قرآن   -2تحریم شدن قرآن    -1
ترویج - 6تردید به وحیانی بودن قرآن    -5مردم به وسیله ي معرکه گیریانی چون نضربن حارث و نقل داستان هاي مردم پسند     

  ن افسانه غرانیقافسانه هاي منطق ستیزي چو

  ؟ام الحزن را شرح دهید    - 13

  .بعثت را ام الحزن خواند چون در این سال بزرگترین حامی خود ابوطالب و همسر وفادارش خدیجه را از دست داد  10پیامبر اسالم سال 

  ؟فلسفه جهاد در اسالم را شرح دهید    - 14

  .و آزادي هاي مردم بر اساس ارزش هاي انسانی و دینی بوده است فلسفه جهاد در اسالم برقراري عدالت و تامین مصالح واقعی 

  ؟در بسیج نیرو هاي جهاد گر را بنویسید     ... شیوه ي رسول ا 4- 15

      نوید پیروزي و تشویق رزمندگان-2  استقبال از رزمندگان و بدرقه ي آنان-1

    دعا و نیایش براي پیروزي رزمندگان-4  نمودن خویشان در صف مقدم جبهه پیش گام-3

  استقامت و پایداري کم نظیر در میدان نبرد-5
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  ؟  ر قرآن نیز ذکر شده را بنویسیدسه عامل پیروزي مسلمانان که د- 16 

  عدالت در جنگ با دشمنرعایت -3  روحیه ایمانی و جنگ آوري مجاهدان-2  فرماندهی هوشمندانه پیامبر-1

  ؟ ري  و ننگین منافقان را بنویسیدچهار ویژگی رفتا- 17

    شایعه پراکنی-5  سرگردانی و حیرت-4  فقدان شعور واقعی-3  تظاهر به اصالح طلبی-2  دروغ گوئی-1

  تعصب بیجا-6

  ؟تعریف هجرت از دیدگاه دین را بیان کنید    - 18

  .یک سرزمین به منظور حفظ و تحکیم مبانی عقیدتی و ایمانی است واژه هجرت در دین به معنی پوچ و خروج از 

  ؟مهاجر را در عرف دین تعریف کنید    - 19

تربیت و عبادتش را متناسب با شریعت و  –مهاجر کسی است که از محدوده ي طاغوت و استبداد خارج می شود تا بتواند معاشرت 
  .آرمان خود تربیت دهد 

 


