باسمعه تعالی

شهید محمد جهان آرا
بچه ها اگر شهر سقوط کرد ان را دوباره پس می گیریم مواظب باشید ایمانتان سقوط نکند
نکات مهم

:1در صورت داشتن تحقیق ،نام را بنویسید و مختصری از ان توضیح دهید
 :2تمام ایات و یا روایات که در اسالید ها می باشد توجه کنید که پیرامون چه مبحثی می باشد
فصل اول
 :1تاریخ از نظر لغت و اصطالح تعریف کنید؟
:2تاریخ نقلی و علمی یعنی چه ؟ و رابطه انها را با یکدیگر بیان کنید ؟
:3علم تاریخ را تعریف کنید و موضوع انرا بیان کنید؟
:4قران منبع تاریخ اسالم است ،یعني چه؟
:5در باره عناصر اصلی تاریخ چه می دانید ؟
:6از هریک خصوصیات تاریخ نقلی و علمی دو مورد بنویسید؟
:7فواید عمومی تاریخ را نام ببرید؟
:8رابطه بین قرآن ،احادیث و تاریخ را چگونه بیان می کنید ؟
:9فلسفه تاریخ چیست؟و هدف از آن چیست؟
 :11چهار مورد ازعوامل تحرک تاریخ از دیدگاه دانشمندان را نام برده ودیدگاه اسالم را در این باره
توضیح دهید؟
11منابع مطالعاتی تاریخ اسالم چند دسته اند؟ برای هر کدام مثال بزنید.
:12درباره هر یک از مکاتب تاریخ در اسالم توضیح دهید؟
 :13اسیب هایی که تاریخ اسالم با انها روبرو بوده است را نام ببرید و دو مورد را توضیح دهید؟
فصل دوم
:14شبه جزیره عربستان را از نظر فرهنگی،دینی،جغرافیایی و اقتصادی توضیح دهید؟
:15مفهوم جاهلیت در قرآن چیست؟و چه تعابیری در قرآن از جاهلیت آمده است؟
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:16عوامل اهمیت تجارت در مکه چیست؟
17جزیره عربستان از نظر جغرافیایی به چند دسته تقسیم می شود؟ توضیح دهید؟
:18از دعوت عمومی و پنهانی پیامبر(ص) هر چه می دانید بنویسید؟
:19سه اصل فرهنگی در جزیره العرب که جهت گیری اجتماعی را در بر داشت چه بود؟ درمورد انها
را توضیح دهید؟(مرد بودن ،مسن بودن،ازاد بودن)
 :21عقبه اولی و ثانی چه بود و مفاد انها را بنویسید؟
فصل سوم
:21هجرت از نظر لغت و اصطالح به چه معناست و چند نوع هجرت داریم؟
:22علت نگرانی قریش از هجرت پیامبر به مدینه چه بود؟
:23وقایعی که در ده سال هجرت پیامبر (ص)درمدینه اتفاق افتاده از هر سال دوم مورد را توضیح
دهید ؟
:24عوامل نفوذ اسالم را در مدینه چگونه تحلیل مي کنید ؟
:25نکات افترایی و اشتراکی دعوت جهانی پیامبر(ص) به سه پادشاه ایرا ن،روم و حبشه را بنویسید؟
 :26صلح حدیبیه چه بود و دارای چه مفادی بود؟
فصل چهارم
:27سه مورد از فلسفه بعثت انبیا را نام ببرید؟
 :28دالیل بر عصمت جانشین پیامبر(ص) را توضیح دهید؟
 :29دالیل قرانی،روایی و تاریخی بر جهانی بودن اسالم را بنویسید؟
 : 31دالیل بر خاتم بودن پیامبر (ص)از لحاظ قرانی و روایی بنویسید؟
:31جهانی بودن اسالم منوط به نصب جانشین است یعنی چه؟
 :32فلسفه نیاز به جانشین پیامبر(ص) را توضیح دهید؟
 :33امامت به چه معني مي باشد؟و دو مورد از علل محرومیت امام چه بود؟

فصل پنجم وششم
 :34چگونگي تعیین ابوبکر بعنوان جانشین پیامبر(ص) را توضیح دهید؟
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 :35ابوبکر در دوران خالفت خود با چه مشکالتی روبرو بودند؟
 :36اقوال پیرامون موضع امام علی(ع)در بیعت با ابوبکر چگونه بود؟
:37از روحیات ،شخصیت و اخالق عمر چه میدانید؟
 :38نحوه شوراي عمر براي خالفت عثمان چگونه بود؟ و آن شورا از چه کساني تشکیل شده بود؟
 :39برای هریک از خلفاءچهار گانه دو کارگزار نام ببرید؟
 :41چهار مورد از ویژگي های بیعت با امام علی(ع) را نام ببرید؟
:41سه مورد از فضایل امام علی(ع)را تبین کنید؟
 :42سه مورد از مشکالت امام علی(ع)را در دوران حکومتش بنویسید؟
 :43دو مورد ازانواع اصالحات امام علی(ع)را تحلیل کنید؟
 :44از جنگ جمل ،صفین و نهروان هر چه می دانید بنویسید؟
 :45چهار مورد ازعلل انتخاب کوفه به عنوان مرکز حکومت امام علی(ع) چه بود؟
فصل هفتم و هشتم و نهم
 :46جایگاه صلح در اسالم از نظر نقلی و تاریخی چگونه است؟
:47امام حسن(ع) چرا قیام نکرد؟
 :48چهار مورد از مفاد صلح نام امام حسن (ع) را بنویسید؟
:49اسالم دین صلح است یا جنگ توضیح دهید؟
 :51امام حسین(ع) چرا صلح نکرد؟
:51نحوه شکل گیری قیام عاشورا را بنویسید؟
:52چهار مورد از پیامدهای قیام عاشورا را نام ببرید و دو مورد از انها را توضیح دهید؟
 :33چه عواملي باعث شد امام حسن (ع) صلح کنند وامام حسین(ع) قیام کنند ،و توضیح دهید چرا هر
یک از این بزرگواران اقدام دیگري انجام ندادند؟
 :54چهارمورد از علل جاودانه بودن قیام امام حسین(ع) را توضیح دهید؟
 :55چهار مورد از فلسفه قیام از دیدگاه امام حسین (ع) چه بود ؟
:56قیام حره چگونه بود؟
:57علل شکست قیام مختار را بنویسید؟
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:58تاریخچه تشیع در اسالم را بنویسید؟
 :59سه مورد از اعتقادات مکتب زیدیه را بنویسید؟
 :61علل گرایش خراسانیان به بنی عباس چه بود دو مورد را توضیح دهید ؟
 :61نفس زکیه چه کسی بود و چه اقدامی انجام داد؟
 :62قیام زید بن علی و یحیی بن زید چگونه بود و سرانجام ان چه شد؟
 :63دو مورد از سیاست هاي عباسیان راتوضیح بدهید؟
:64مختصری از نحوه شکل گیری حکومت بنی عباس را بیان کنید؟
فصل دهم سوال ندارد
فصل یازدهم
 :65نیاز جامعه به حکومت را چگونه بیان می کنید ؟
:66چه دلیل عقلی یا نقلی بر اثبات والیت حاکم شرع بر جامعه داریم ؟
نمونه سواالت در امتحانات گذشته
:1مکتب تاریخ نگاری حجاز با چه ویژگی شناخته می شود؟
الف :کسب مشروعیت سیاسی و دینی امویان
بهره می گیرد

ب :بیشتر از ادبیات پیش از اسالم

ج :به ترکیب قرآن،فقه واحکام با موضوعات تاریخی می پردازد
ای امویان می پردازد

د :پاسخ به ادعاهای قومی و قبیله

 :2مصداق ظن الجاهلیه در قران کریم مفهوم کدام گزینه می باشد؟
الف:تاکید بر خواسته های نابجا
توجهی به وعده و وعید های خداوند

ب:بی پروایی زنان در جامعه و نمایاندن زیور
د:پیروی از حکم و حکومت نا حق

 :3جنگ احزاب با تحریک کدام گروه از یهودیان سازمان دهی شد؟
الف:بنی قریظه

ب:بنی مصطلق

ج :بنی نضیر

د:بنی قینقاع

:4این افراد(مروان بن حکم،ابوعبیده جراح و ابوهریره) به ترتیب کارگزار چه کسی می باشند؟
الف:عثمان ،ابوبکرو عمر
ج:عمر،ابوبکر وعثمان

ب:ابوبکر ،عمر وعثمان
د:عثمان،عمروابوبکر

 :5قاسطین(ستمگران) چه جنگی را بر علیه امام علی(ع)ایجاد کردند؟
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ج:بی

الف:جنگ جمل

ب:جنگ صفین ج:جنگ نهروان د:جنگ خیبر

:6جنگ های رده با چه گروهی اتفاق افتاد؟
الف:با منافقان ب:با رومیان ج:با مرتدین و از دین بر گشتگان

د:مواردالف و ج

:7از نظر سیاسی جزیره العرب به چه بخشهایی تقسیم می شود؟
الف :صحرای عرب،یمن وحجاز ب :بادیه نشین،شهر نشین وعدنانی
،حجازوبادیه نشین د :گزینه الف و ب

ج :صحرای عرب

دین قبایل عرب جاهلی............می باشد؟
:8عنصر اصلی ِ
ب :اعتقاد به جن و ارواح

الف :تعدد خدایان وطبیعت پرستی
د:هر سه مورد

ج :شمشیر،عشق وشعر

:9این وقایع در چه سالهایی به وقوع پیوسته است؟ (وفات حضرت خدیجه،فتح مکه و اعالم جهانی
رسالت توسط پیامبر (ص))
الف :سالهای دهم،هشتم و ششم هجری
د :هفتم ،نهم وهشتم

ب :سالهای دهم،نهم و ششم

ج :سالهای هشتم،دهم وششم

 :11این سخن ابن عباس مربوط به چه واقعه ای می باشد؟ (یوم الخمیس و ما یوم الخمیس- :
الف :وفات پیامبر اکرم(ص)
داستان سقیفه و خالفت ابوبکر

ب :مجادله درباره نگداشتن وصیت کردن پیامبر (ص)

د :داستان فدک و تضیع حق حضرت فاطمه(س)

ج:

یازدهم بعثت

 :11سال عام الحزن به چه سالي گفته مي شود؟:
الف:سال نهم بعثت ب:سال نهم هجرت ج:سال دهم بعثت د:سال یازدهم بعثت
 :12نکته اي که پیامبر(ص) تنها در نامه خود به نجاشي فرستادند چه مي باشد؟
الف:ایمان به رسول خدا ب:شهادت به طهارت حضرت عیسي(ع) ج:دعوت به اطاعت از خدا
د:موارد الف وج
 :13از حجه الوداع و غدیر هرچه می دانید را بیان کنید؟
 :14تفاوت موقعیت اجتماعي و سیاسي زمان امام حسن (ع) با امام حسین را چگونه تحلیل مي کنید
ت امام علي
 :15سه مورد از روایاتي که نشان مي دهد پیامبر(ص) از ابتداي بعثت زمینه سازي امام ِ
(ع) را تاکید داشتند با توضیح بنویسید ؟
 :16چرا تاریخ در اسالم دارای اهمیت است؟
 :17استدالل حضرت فاطمه(س) در مقابل ابوبکر درباره فدک را بنوسید؟
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 :18چهار مورد از تقسیمات شبه جزیره عربستان را از جهت جغرافیایی نام برده و دو مورد انرا
توضیح دهید ؟
هیچگاه برای شروع دیر نیست اما برای جبران گاهی ...

با ارزوی دلی ارام و اندیشه ای بیقرار برایتان ..
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