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  نمونه سواالت امتحانی درس تاریخ تحلیلی صدر اسالم / استاد احمد خیراللهی 

 

.ماه های حرام عبارتند از : 1  

صفر -محرم –رمضان  -ب( محرم                                      ذیحجه  -ذیعقده  –رجب  –الف( محرم   

صفر -محرم-ذیحجه –د( رمضان                           ذیعقده                   -رمضان -رجب –ج(محرم   

. دین حنیف یعنی ؟ 2  

ب( دین مربوط به ابو حنیف                                  الف( ادیان غیر الهی قبل از اسالم              

د( دین توحیدی حضرت ابراهیم)ع(                                 ج( آیین حضرت نوح )ع(                         

. لیله المبیت چه شبی است؟ 3  

 الف ( شب بیتوته حاجیان در سرزمین منا                             ب( شب قدر

)ص(د( شب خوابیدن حضرت علی )ع( در بستر رسول اکرم                ج( شب معراج پیامبر )ص(                              

. اولین مسجد ساخته شده در اسالم کدام است؟  4  

 الف( مسجدالحرام                     ب( مسجد قبا                       ج( مسجدالنبی                         د( مسجد ذوقبلتین

ی و در کدام جنگ واقع شد؟ الس. شهادت جعفر بن ابیطالب در چه 5  

خندق جنگ  –جنگ خیبر                                            ب( سال پنجم هجرت  -الف ( سال هفتم هجرت   

غزوه حنین –جنگ موته                                              د( سال هشتم هجرت  –ج( سال هشتم هجرت   

حضرت علی )ع( در غدیر خم بر اساس کدام یک از آیات شریفه زیر صورت گرفت ؟ ابالغ و حمایت و امامت  -6  

 الف( یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک                              ب( الیوم الکملت لکم دینکم و...

وا بحبل اله جمیعا و التفرقوا ج( و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات اله..                          د( و اعتصم  

حدیث منزلت را پیامبر اکرم )ص( در کدام حادثه خطاب به حضرت علی )ع( فرمود :  -7  

  ج( جنگ خندق                             د( هنگام هجرت                  ب( عید خم                        الف( جنگ تبوک         

))سنه الوفود(( یعنی چه؟ -8  

 الف(سال پیروزی سپاه اسالم در جنگ احزاب                             ب( سال تسلیم سران قبایل و اسالم آوردن آنان

 ج(سال فتح مکه                                                                د( سال رحلت حضرت ابوطالب و حضرت خدیجه )س(



رهبری مهاجران مسلمان به حبشه در هجرت اول با چه کسی بود ؟   (9  

زید بن حارثهب(                               جعفر بن ابیطالب                             الف(  

باللد(                           عثمان بن مظلعون                                   ج(  

اصطالح یعنی ...( تاریخ در 11  

 الف(علم به وقایع و حوادث و اوضاع و احوال و زندگی انسانها و ملت ها در گذشته 

 ب( علمی است که حاوی ذکر وقایع و حوادث است. 

زمانی که مربوط به حال است.ج( اوضاع و احوال وقایع تا   

هیچکدامد(    

است؟( کدامیک از گزینه های زیر از خصوصیات تاریخ تحلیلی 11  

 الف(علم به بودن هاست.                                                           ب( علم به شدن هاست.

 ج(جزیی نگر و فردی است.                                                        د( به گذشته تعلق دارد.

..( مهمترین ویژگی روش تاریخی قرآن عبارتست از .....12  

 الف( نقل تاریخ                    ب( تحلیل حوادث تاریخ               ج( فلسفه تاریخ                     د( همه موارد

( نابودی سپاه ابرهه در کدامیک از مناطق جزیره العرب انجام گرفت ؟ 13  

د( همه موارد                  الف(عرفات                   ب( مشعرالحرام               ج( متردلفه     

( مهم ترین کارهای پیامبر )ص( پیش از بعثت را نام ببرید:14  

 الف(شرکت در حلف الفضول                                                           ب( سفر به شام.

د( همه موارد             ج(نصب حجر االسرد                                                          

( پیمان برادری و عقد اخوت در چه سالی توسط پیامبر )ص( منعقد گردید؟15  

سال سوم هجرید(                     سال چهارم هجریج(            سال اول هجریالف(سال دوم هجری                   ب(  

( مهمترین رویداد سال هفتم هجری را نام ببرید:16  

 الف(نامه پیامبر )ص( به خسرو پرویز

 ب( درگیری میان مهاجران و انصار

 ج( مبارزه با سنتهای غلط

جنگ موته د(   

 



( کدامیک از گزینه های زیر از سیاست شجاعانه ی پیامبر )ص( حکایت می کند؟17  

.پیروزی غیر منتظره جنگ بدرب(                                                          غزوه حمراء االسدالف(  

پیمان عدم تجاوز با یهود یثرب د(                                                                   صلح حدیبیهج(  

( هنگام ظهور اسالم دین رسمی مردم ایران چه بود؟ 18  

د( مزدکی         الف(نصرانیت                   ب(یهودیت            ج(زرتشت             

(از مهم ترین اسباب تحریف تاریخ اسالم: 19  

پدیده ها –فاصله زمانی و مکانی مورخ ب(                                                      منع تدوین حدیثالف(  

ب و جد(                                                  فشار فرمانروایان -تعصبج(  

دامیک از موارد زیر از مصادق مهم عدالت در آموزش های پیامبر )ص( به شمار می رود.( ک21  

 الف(عدالت اجتماعی                                                           ب( عدالت اقتصادی

د( عدالت فردی و اخالقی                                          ج(عدالت فرهنگی و بنای مسجد     

( تقسیم تاریخ به دو روش علمی و نقلی مربوط به چه کسی است؟ 21  

دکترعلی شریعتی                    د( ابن خلدون الف(هرودوت                   ب( شهید ایت اله مرتضی مطهری            ج(  

؟ ب کرده بودندپیامبر اسالم قبل از اسالم کدام دین را انتخا (22  

حنیف                                د( اسالم ج(                          یهودیتب(                       مسیحیت الف(   

( در کدامیک از غزوات پیامبر رد پای یهودیان و منافقان دیده نمی شود؟23  

جنگ حنینجنگ خندق                   د(  ج(  الف(جنگ احد              ب( جنگ بدر                      

( مهمترین علل و سبب موفقعیت و گسترش اسالم چه بوده است ؟ 24  

ر پیامبر )ص(                        د( همه مواردج( رفتا                        الف( قرآن                          ب( سیره  

( نام پیمانی که برای دفاع از محرومان و مظلومان و مبارزه با ظلم تشکیل شده بود چیست؟ 25  

 الف( حلف الفضول              ب( جوانی                    ج( عقد اخوت                  د( یوم المرحمه

( پدر تاریخ )هردوت( تاریخ را چگونه تعریف کرده است؟ 26  

بررسی روزگاران گذشتهالف(مطالعه و   

سترچشمه گرفته و بیانگر سرگذشت انسانها ادانشی که از حکمت س ب(  

 ج( مجموع وقایع کره زمین

د( وقت شناسی و زندگی انسانها   



دومین مرحله موجودیت اسالم کدام است؟( 27  

 الف( حکومت پیامبر اسالم )ص( 

بعثت پیامبر اسالم )ص(ب(   

هجرت پیامبر اسالم )ص(ج(   

جنگهای پیامبر اسالم )ص(د(    

( مشورت و توجه به اخالق جزء کدام موضوعات تاریخ تحلیلی است.28  

راه حل ها               ب( مناسبات اقتصادی             ج( رعایت عدالت             د( تدابیر و شیوه های زندگی پیامبر )ص( الف(  

( رسالت پیامبر اسالم چگونه بوده است؟29  

( منطقه ای                           ب( جهانی                         ج( نژادی                          د( همه مواردالف  

پادشاهان نامه نوشت چه بوده است؟( علت اینکه پیامبر اسالم از همه مردم جهان دعوت به اسالم نمود و به 31  

نیز می پذیرفتند                                ب( نامه نگاری سنتی همگانی بوده است. الف( اگر پادشاهان می پذیرفتند بقیه مردم  

د( برای جلوگیری از جنگ ها              ج( پیامبر ماموریت جهانی داشتند.                                                    

( کدام گزینه از شیوه ها و اصول و اهداف پیامبر اسالم بوده است؟ 31  

اندیشه دینی و استقالل بخشی  -روحیه اخوت و برادری الف(  

 ب( جلوگیری از بیروی کورکورانه و تبعیت از عقل

 ج( رد چهارچوب های محدود و زندگی های قبیله ای 

ه مواردد( هم  

یهن از کدام موضوعات سبک زندگی پیامبر بوده است؟( دفاع از جان و مال و ناموس و م32  

 الف( طرحهای جنگی              ب( طرحهای سیاسی                 ج( وظایف اجتماعی               د( اصول و شیوه ها و اهداف

( اصل حکمت و موعظه و مجادله از کدام موضوعات تاریخ اسالم است.33  

ب( دستورات دینی همه ادیان              ج( شیوه زندگی پیامبر               د( شیوه حکومتی      الف( علل گسترش اسالم         

مرکزیت یافتن مکه بخاطر چه عواملی بود؟ (34  

  ل تولد پیامبر اسالم بود .زمان اصحاب فیل اتفاق افتاد و محمعجزه ای که –نزدیک یمن بودن  الف(

  توصیه قرآن حضور حضرت ابراهیم و مرکز حکومت بت پرستان ب(

  مرکز بودن شهر مکه و عربستان . وجود مسجدالحرام و جمعیت زیادی که آنجا بود. ج(

نزدیکی مکه به دریای سرخ. بر سر راه بازرگانی بودن و خانه کعبه  د(  



( جنگ فجار چرا بدین نام خوانده شد؟35  

حرام اتفاق افتاد                                         ب( چندین جنگ پیاپی بودالف( در یکی از ماه های   

 ج( با قهر و غلبه پایان یافت.                                                        د( پیامبر در آن حضور داشت.

( پس از رسالت پیامبر اسالم )ص( دعوت پیامبر اسالم چگونه بود؟36  

( پنهانی                       ب( آشکارا                           ج(دعوت عمومی                  د( دعوت اقوامالف  

نان به حبشه هجرت کردند چه بود؟ ( علت اینکه بعضی از مسلما37  

ادشاه حبشه از مسلمانانالف( فرستادن مسلمانان به جهت دعوت از نجاشی                                   ب( دعوت پ  

 ج( با عدالت بودن پادشاه حبشه                                                          د( سختگیری های قریش نسبت به مسلمانان

( جلسه ای که مشرکان برای ترور پیامبر تشکیل دادند در کجا تشکیل شد؟38  

قانون گزاری قریش                     ج(خانه ابوسفیان                  د( خانه ابوجهلالف( دار الندوه                 ب( مجلس   

با مسلمانانو بین خود مسلمانان یعنی دو طایفه قحطانیانو عدنانیان را چگونه یهودیان پیامبر اکرم مشکالت  (39

 حل و فصل کردند؟

سخنرانی کردند و موعضه نمودند.ب(                                             این مشکالت همیشه وجود داشت.الف(   

بین همه گروه ها عقد اخوت خواندند.د(                  با پیمان نامه عمومی و عقد برادری مشکالت را حل کردند.ج(   

( از حوادثی که زمان نوجوانی پیامبر اسالم )ص( اتفاق افتاد کدام بود؟ 41  

جنگ بدرد(                  حلف الفضول ج(                مرگ پدر و مادر پیامبر ب(              ازدواج پیامبر اسالم )ص( الف(  

کجا قرار داده بود؟ ( پیامبر اکرم )ص( محل عبادت و راز و نیاز خود را 41  

ر حراء                 د( غار ثورالف( کنار کعبه              ب( کوه ابوقبیس                ج( غا  

( طرح محاصره اقتصادی علیه مسلمانان با چه انگیزه ای بود و نتیجه آن چه شد؟ 42  

 الف( وادار کردن به بت پرستی مسلمانان .تسلیم نشدن مسلمانان

 ب( گران کردن اجناس و وسایل و کاالهای خود .در فشار بودن مسلمانان 

تسلیم مسلمانانج( برخورد با مسلمانان .  

 د( تصمیم قریش بر فشار اقتصادی علیه مسلمانان . پیروزی مسلمانان و شکست قریش

( مهمترین مرحله ظهور اسالم با کدامیک از وقایع اسالم بود؟ 43  

(هجرت پیامبر )صالف( تولد پیامبر اسالم              ب( پیروزی جنگ خندق               ج( رسالت پیامبر )ص(                د(   

 



( غزوه و سریه به ترتیب با کدام گزینه ها هماهنگ است؟44  

 الف( جنگهایی که پیامبر پیروز بود غزوه و آنهایی که شکست خوردند سریه نام دارد.

 ب( تفاوتی ندارند

 ج( جنگ هایی که در جزیره العرب بود غزوه و آنهایی که خارج بود سریه نام دارد.

امبر حضور داشتند غزوه و آنهایی که حضور نداشتند سریه نام داردد( جنگهایی که پی  

نخستین پیروزی مسلمانان در کدام جنگ بود؟ (45  

د( جنگ تبوک                          ج( جنگ موته                    ب( جنگ بدر                     الف( جنگ خندق           

مسلمانان چه کسی بود و کدام قهرمان نامی از احزاب را از پای در آورد؟قهرمان جنگ احزاب از ( 46  

عکرمه ابن ابی جهل -خالد بن ولیدد(       ابوسفیان  -سلمان ج(          عمرو بن عبدود –علی )ع( ب(      ابوجهل    -الف( پیامبر  

( در جنگ خندق طرح چه کسی مورد قبول قرار گرفت و باعث پیروزی شد؟ 47  

 الف( مهاجرین                ب( حضرت علی )ع(               ج( انصار                د ( سلمان فارسی

ن بالد عالم چه زمانی فرستاده شد؟نامه های پیامبر اسالم به سرا( 48  

سال آخر زندگی پیامبر )ص(د(              بعد از جنگ خندقج( زمان هجرت              ب(               بعد از صلح حدیبیهالف(   

( رهبر مهاجرین دوم به حبشه کدام شخصیت بودند؟49  

 الف( ابوذر غفاری              ب( خالد ابن غفاری               ج( جعفر ابن ابیطالب             د( زید ابن حارثه

نایم جنگی در کدام جنگ به دست مسلمانان افتاد؟غ( بیشترین 51  

 الف( جنگ خیبر                  ب( جنگ احزاب                          ج( فتح مکه                             د( نبرد حنین 

در پایان حجه الوداع کدام واقعه تاریخی رخ داد؟ ( 51  

تحاد و انسجام میان مسلمانانالف( رحلت پیامبر اکرم )ص(                                                      ب( ا  

  ج( معرفی حضرت علی در عید غدیر                                              د( پیروزی کامل مسلمانان 

( علل سقوط ایران و شکست یزدگرد سوم چه بود؟ 52  

  تبعیض در اجرای قوانین     د( همه مواردبی کفایتی پادشاهان ساسانی           ج( ب(       شت    الف( بی روح بودن آیین زرت

به حکومت نیز رسیدند؟( علی )ع( چه زمانی عالوه بر امامتی که داشتند 53  

 الف( وقتی مردم با او بیعت کردند                                           ب( وقتی خلیفه قبلی از دنیا رفت

رفی کرده                 د( زمانی که علی )ع( اراده کردند حکومت را بدست آورندج( زمانی که مردم متوجه شدند پیامبر او را مع  

  



( نژاد مردم عربستان چگونه است؟54  

ی هستندلص قحطانی و عرب های ناخالص عدنانالف( عرب های خا  

نی هستندب عربستان قحطانی و مردم مرکز عدناب( مردم جنو  

هستندمهاجران عدنانی و انصار قحطانی ج(   

 د( همه موارد

(حضرت علی )ع( در کدام جنگ ها شرکت نداشتند؟55  

ات السالسل و دومه الجندلد( سریه ذ     الف( موته و تبوک                  ب( خندق و حنین                 ج( بدر و احد               

( برخورد پیامبر )ص( پس از فتح مکه با مردم مکه چگونه بود؟ 56  

( عفو عمومی دادند                                                           ب( کلیه جنایت کاران را کشتندالف  

 ج( عده ای را اسیر کردند                                                         د( کلیه بت ها شکستند 

سفر چه بود؟ ( پیامبر )ص( سفری به طایف داشتند . دستاورد این 57  

ب( قرارداد با سران شهر طایف                  الف( ایمان آوردن عداس غالم مسیحی                                

  د( همه موارد                                                                      شکستن بت الت ج( 

سازندگان آن چه بود؟(مسجد ضرار کجا ساخته شد و انگیزه 58  

تبلیغ اسالم –جمع کردن قبایل                                        ب( مدینه  –الف( در اطراف مدینه   

ضربه زدن به اسالم  –روبرو شدن با مسلمانان                                       د( در دهکده قبا  –ج( در منطقه خندق   

به دست اعراب مسلمان فتح شد؟ ( ایران در چه زمانی59  

 الف( زمان خلیفه سوم                 ب( زمان عباسیان               ج( زمام علی )ع(                د( زمان خلیفه دوم

این آیه قرآن بیان کننده کدامیک از اوضاع عربستان است؟ ( 61  

  یتواری من القوم من سوء ما بشربه (()) و اذا بشر احدهم باالنثی ظل وجهه مسودا و هو کظیم 

 الف( وضع نژادی مردم عربستان                                              ب( وضع اقتصادی مردم عربستان

 ج(وضع سیاسی مردم عربستان                                                  د(  وضع اجتماعی مردم عربستان

 

 

 

 



 جواب نمونه سواالت امتحانی درس تاریخ تحلیلی صدر اسالم

 

 شماره سواالت گزینه صحیح شماره سواالت گزینه صحیح

 1 الف 31 د

 2 الف 32 د

 3 د 33 الف

 4 ب 34 د

 5 ج 35 الف

 6 الف 36 الف

 7 الف 37 د

 8 ب 38 الف

 9 ج 39 ج

 11 الف 41 ج

 11 ب 41 ج

 12 د 42 د

 13 ب 43 د

 14 د 44 د

 15 ب 45 ب

 16 الف 46 ب

 17 ج 47 د

 18 ج 48 الف

 19 د 49 ج

 21 الف 51 د

 21 ب 51 ج

 22 ج 52 د

 23 ج 53 الف

 24 ج 54 د

 25 الف 55 الف

 26 الف 56 الف

 27 ج 57 الف

 28 د 58 د

 29 ب 59 د

 31 ج 61 د

 


