
 درس تاریخ اسالم .. استاد خانم سنمار یاز سواالت امتحان یبرخ

 به چه معناست نید

 ست؟یها چ عتیتعدد شر علت

 است؟ امبریکدام پ نیعنوان د تیهودی

 نام خوانده اند؟ نیخود را به ا لیاسرائ یبن چرا

 ست؟یچ هودی نیمخصوص د زبان

 چه بود؟ یقوم حضرت موس سرنوشت

 ندارد؟ غیتبل هودی نید چرا

 شکل گرفت؟ سمیونیچه علت نهضت صه به

 چه شد؟ یسیحضرت ع سرنوشت

 ست؟یچ یسیکتاب حضرت ع نام

 ؟ییچه کتابها یعنی دیو جد میاز عهد قد منظور

 ست؟یچ لیقرآن در مورد تورات و انج نگاه

 ست؟یدان معروف مسلمان چ یاضیر نام

 ست؟یچ یدر علم پزشک نایو ابن س  یکتاب معروف راز نام

 شده است؟ یتمدن اسالم شرفتیباعث پ یعوامل چه

 دوم فصل

 متولد شد یبا چه رخداد اسالم

 چه بود؟ یعرب بدو یاسیس -یو بافت اجتماع تیمل اساس

 ست؟یچ لهیرکن قب سه

 ؟یچه کسان یعنیمستعربه  عرب

 داشت؟ یگاهیچه جا یدر نگاه عرب جاهل زن

 ت؟یحاکم بر اعراب جاهل نید

 و چهار مصداق آن در قرآن تیجاهل یمعنا

 قبل از اسالم رانیحکومت در ا نوع

 قبل اسالم انیرانیمذهب ا تیوضع

 قبل اسالم رانیزن در ا گاهیجا

 در روم ینظام طبقات انواع

 سوم فصل

 چه بود؟ امبریپدر و مادر پ نام



 ست؟یک یژگیالحاج و هیو سقا رالحاجیام ش،یداور اموال قر م،یابراه نیموحد به د ش،یقر لهیقب بزرگ

 متولد شدند؟ یخیدر چه تار امبریپ

  ست؟یچ امبریپ هیدا نام

 است؟ شیاو در کودک یمیتیو  امبریپ یها یسخت ادآوریاز قرآن  یسوره ا چه

 شد؟ یبا چه کس امبریپ یسرپرست امبریاز وفات جد پ بعد

 چه بود؟ امبریپ یدوره جوان ازاتیامت

 دند؟ینام نیرا ام امبریپ چرا

 ازدواج کند؟ امبریچه بود؟ چرا حاضر شد با پ امبریهمسر پ نام

 به رسالت مبعوث شدند؟ امبریپ یخیچه تار در

 چگونه متوجه شدند که با رسالت مبعوث شده اند؟ امبریپ

 د؟یرا نام ببر یکتاپرستیبه  امبریدعوت پ مراحل

 آغاز شد؟ یچند سال بود و با دعوت چه کسان امبریپ یخصوص دعوت

 بود؟ یجاهل یاز ارزشها کیکدام یمسلمانان نف نیبن حارثه به عنوان اول دیو ز یحضرت عل جه،یاز خد کیهر  انتخاب

 چگونه بود؟ امبریآشکار پ دعوت

 خود را به اسالم دعوت کرد؟ شانیحضرت خو یچه مراسم یط

 خود دعوتش را شروع کرد؟ شانیابتدا از خو امبریپ چرا

 آغاز شد؟ یا هیبا نزول چه آ امبریسوم دعوت پ مرحله

 چه بود؟ امبریمحور دعوت پ سه

 آشفته شدند؟ امبریبا دعوت پ یکسان چه

 مخالفت کردند؟ یکتاپرستیبا دعوت اسالم به  شیقر چرا

 سواالت ریسا

 را داشتند؟ امبریپ یقصد شکست و نابود ییاز چه راهها نیو مشرک شیقر

 نهضت چه بود؟ یفکر انیبن هیعل امبریدشمنان پ اقدامات

 نهضت چه بود؟ انیحام هیعل اقداماتشان

 طالب چه بود؟ مفاد عهدنامه شعب چه بود؟ یشعب اب محاصره

 است؟ یچه شب تیالمب لهیل

 چه بود؟ نهیپس از ورود به مد امبریاقدام پ نیاول

 اوس و خزرج چه کردند؟ لهیدر جهت وحدت دو قب امبریپ

 انجام دادند؟ یچه اقدام نهیمد لیقبا نیب زیمسالمت آم یستیهمز جادیا یبرا امبریپ

 دادند؟ یچه دستور نهیعدالت در مد یبرقرار یبرا امبریپ



 از جنگ ها چه بود؟ امبریپ یاصل هدف

 چه بود؟ امبریاقدام پ ؟یساخته شد؟ با چه هدف یضرار به دست چه کسان مسجد

 است؟ نیفتح کدام سرزم نیاز فتح مب منظور

 حج عمرشان چه بود؟ نیدر آخر امبریپ اقدام

 سواالت هیبق

 د؟یرا نام ببر امبریپ نیبه جانش ازین لیدال

 سپاه اسامه اصرار داشتند؟ عیبر حرکت سر امبریپ چرا

 چه بود؟ فهیشرکت انصار در سق علت

 اتفاق افتاد؟ فهیرده در زمان کدام خل یجنگها

 برپا شد؟ یچه کسان هیرده عل یجنگها

 جسارت به خانه حضرت زهرا چه بود؟ علت

 چرا غصب شد؟ ست؟یچ فدک

 اول ابوبکر در زمان خالفتش چه بود؟ فهیخل اقدامات

 دوم عمر در زمان خالفتش چه بود؟ فهیخل اقدامات

 در دفاع در جنگها چه بود؟ امبریپ زهیانگ

 خلفا از جنگها چه بود؟ زهیانگ

 ؟یشد و با چه هدف انجام فهیتوسط کدام خل ثینگارش حد تیممنوع

 شد؟ فهیخل یقیاز چه طر عثمان

 امام در زمان خلفا چه بود؟ یها تیفعال نیمهمتر

 ع چه بود؟ یامام عل دنیبه حکومت رس یها یژگیو

 د؟یرا نام ببر ریو مشکالت حکومت حضرت ام موانع

 کرد؟ یزیر یمردم پ نیرو ب یعدالت یب یچگونه بنا عمر

 ع چه بود؟ ریمشکل حکومت حضرت ام نیمهمتر

 مشکل از کدام شعار منشا گرفت؟ نیا سرچشمه

 آغاز شد؟ فهیاز دوران کدام خل یاجتماع یشکاف ها شیدایپ

 ع چه بود؟ یاز حکومت عل یناخشنود علل

 شد؟یم یشامل چه موارد ریاز نگاه حضرت ام یآزاد

 حکومت امام چه بود؟ باچهید

 العرب شد چه بود؟ رهیاصول اسالم که باعث تحول در جز دهیچک

 شدند؟ دیو چگونه شه یخیدر چه تار یعل امام



 صلح از طرف امام حسن چه بود؟ رشیپذ علت

 شد؟ یم لیتشک یامام حسن از چه گروهها سپاه

 صلحنامه چه بود؟ مفاد

 با هم داشتند؟ یچه تفاوت نیسپاه امام حسن و امام حس 

 چه بود؟ نیامام حس امیصلح امام حسن و ق علت

 دیزیو  هیمعاو تیدشمنان دو امام چگونه بود؟ شخص وضع

 است؟ یخیچه واقعه تار مباهله


