
 

 ت  داخلی امتحاان 
رس حوزه  اهی علمیه خوارهانمدا

  

حان:  1تاریخ تحلیلی اسالم موضوع امت
 

ن:  سمنان  انم استا

ن: 1تاریخ تحلیلی اسالم عنوان:  شاهرود انم شهرستا

تاب:  دو سطح تاریخ اسالم آقای پیشوایی ک
 

 62/11/26 اترخی ربگزاری:

ن:بارم  39ـ  39سال تحصیلی:   ااشتنرات:  12 امتحا

ح:  سال اولنیم کل کتاب محدوده:  هاجر کریم زاده انم طّرا

 نام ونام خانوادگی:                                                      پایه: اول مهر ـ اول پاره وقت

 دقیقه 57نام پدر:                                                                      زمان: 
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  تجديد نظر   مهر مدرسه
 

 «می باشد  نمره ای، یک مورد اختیاری 5/1سؤاالت از بین » 

 (55)ص نمره 5/0مهم ترین عامل پیوند دهنده ی عرب ها چه بود؟  ـ1

 سب د( وحدت نژاد و ن   ج( تاریخ     ب( زبان  الف( وحدت دین 

 (55)ص نمره 5/0منظور از جهل در عصر جاهلیت چه بود؟ ـ 2

 د( بی خردی   ج( نقطه مقابل علم   ب( نقطه مقابل عقل و منطق   الف( نادانی 

 (111)ص نمره 5/0در زمان جاهلیت به چه مشهور بودند؟  )سالم اهلل علیها(حضرت خدیجه  ـ3

 د( الف و ج   ش ج( سیده قری    ب( مطهره   الف( طاهره 

 (141)ص نمره 5/0ـ گروه های پیشگام در پذیرش اسالم کدام گروه ها بودند؟ 4

 د( هیچ کدام   ج( کهنساالن   ب( قریشیان   الف( جوانان و محرومان و ستمدیدگان 

 (191)ص نمره 5/0ـ نخستین پیمان عقبه در چه سالی بسته شد؟ 5

 د( سال چهاردهم بعثت   ج( سال سیزدهم بعثت  وازدهم بعثت ب( سال د الف( سال یازدهم بعثت 

 (145)ص نمره 5/0؟ نیستـ کدام یک از موارد از توطئه های دشمنان اسالم بعد از جنگ اُحد 6

 د( حادثه بئر معونه  ج( نقص پیمان بنی قینقاع   ب( حادثه رجیع  الف( حمله ناکام بنی اسد 

 (55)ص نمره 1جهت با زندگی مردم ایران و روم متفاوت بود؟ ـ زندگی عرب حجاز از چه 7
یرا این دو عرب حجاز تابع حکومتی نبود و نظم و تشکیالت سیاسی نداشت از این رو زندگی اجتماعی آن ها تفاوت عمده ای با مردم ایران و روم داشت، ز

اط کشور را در دست داشت و قانون و مقررات آن در همهه جهای کشهور نفهو      کشور مجاور عربستان، حکومت واحد مرکزی داشتند که اداره امور تمام نق

 داشت.

 (49)ص نمره 5/1ـ دالیل عرب ها برای زنده به گور کردن دختران چه بود؟ 8
از قبیله ی خود  از آن جا که دختر، در آن جامعه ی دور از تمدن و فرهنگ که زور و خشونت در آن حاکم بود نمی توانست همچون مرد، جنگاوری کرده و

د. برخی نیهز در  دفاع کند و ممکن بود در درگیری های قبیلگی به دست دشمن افتاده، از آنان فرند به دنیا آورده و سایه ننگ گردد به این کار دست می زدن

 .اثر اقتصاد پریشانی که گریبان گیر آنان بود از ترس فقر و ناداری به زنده به گور کردن دختران می پرداختند

 (15)ص نمره 5/1آیا بت پرستان، اهلل را قبول داشتند؟ دو اشتباه که ریشه گمراهی آنان به شمار می رفت چه بود؟ ـ 9
ه شناخت غلط نسبت به اهلل و صفات او، آنان  هنیتی تنهگ و مهب م دربهاره ی او    1بله آن ها اهلل را قبول داشتند. اما دو اشتباه بزرگ داشتند که عبارتند از: 

ه آن ها بت ها را خدایان کوچک و واسطه بین خهود و اهلل معرفهی مهی کردنهد و     1همسر و فرزند قایل بودند. تند گواه این معنا این است که برای خدا، داش

 پرستش آن ها را موجب نزدیکی به درگاه خداوند و رضایت او می پنداشتند.

نامیده شد، کدام است؟ شرکت پیامبر در این پیمان از چه جهتی اهمیت ـ پیمانی که به عنوان بهترین و ارزشمندترین پیمان قریش 11

 (115)ص نمره 5/1دارد؟ 



 

 در آن جامعه ی جاهلی« حقوق بشر » پیمان حلف الفضول، شرکت پیامبر )صلی اهلل علیه وآله( در این پیمان که یک حرکت جوانمردانه و نوعی حمایت از 

ایهت از  بود بیش تر از این نظر اهمیت دارد که جوانان هم سن و سال او در مکه سرگرم عیش و نوش و خوشگذرانی بودند و ارزش های انسانی ماننهد حم 

 مظلوم و اجرای عدالت و پاکسازی جامعه برای آن ها مف وم نداشت اما پیامبر در چنین پیمانی شرکت کرد.

 (159)ص نمره 5/1در اسالم را بیان کنید؟  علیه السالم()ـ دالیل پیشگامی حضرت علی 11
علی )علیه السالم( در اسالم تصریح کرده و در میان جمعی از مسلمانان فرموده است: نخستین کسی کهه از  ه پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه وآله( به پیشگامی 1

ه دانشمندان و محدثان بهزرگ نقهل   1ترین شما در اسالم علی بن ابی طالب است. شما در روز رستاخیز با من در کنار حوض کوثر مالقات می کند پیشقدم 

ه خود حضرت علی )علیه السهالم(  5کرده اند که پیامبر اسالم روز دوشنبه به نبوت رسیدند و علی )علیه السالم( فردای آن روز )سه شنبه( با او نماز خواند. 

سالم جز به خانه پیامبر و خدیجه راه نیافته بود و من سومین نفر آن ها بودم، نور وحی و رسالت را می دیدم، و بارها این قضیه را بیان کرده اند: آن روز که ا

 بوی نبوت را می شنیدم.

 (151)ص نمره 1را بیان کنید؟  )صلی اهلل علیه وآله(ـ مهم ترین علل و انگیزه های مخالفت قریش با پیامبر 12
 ه رقابت و حسادت قبیلگی4ه بیم و نگرانی از قدرت های مجاور 5ه نگرانی اقتصادی 1اعی ه نگرانی از فروپاشی نظام اجتم1

 (174) نمره 1از ازدواج های متعددشان چه بود؟  )صلی اهلل علیه وآله(ـ انگیزه های پیامبر اکرم 13
آن ها منظور بوده است. برخی از آن ها زنان بی سرپرست و  این ازدواج ها نوعاً انگیزه ی عادی نداشته، بلکه ج ات سیاسی و اجتماعی و مصالح اسالم در

پیهامبر جلهب    بیوه بودند و پیامبر با پوشش ازدواج، آن ها را تحت سرپرستی قرار داد، برخی دیگر به قبایل یا خاندان های بزرگ وابستگی داشتند و هدف

 سنت های غلط جاهلی مورد نظر بوده است. حمایت قبایل یا خاندان آن ها بود. در بعضی موارد نیز مبارزه با برخی

 نمهره  1در مدینه پیمان نامه عمومی را نوشتند؟ دو مورد از مفاد این پیمان نامه را بیان کنیـد؟   )صلی اهلل علیه وآله(ـ چرا پیامبر اکرم 14

 (105)ص
که هر کدام به یکی از دو قبیله بزرگ اوس و خهزرج پیوسهتگی   زیرا ترکیب جمعیت مدینه نامتناسب بود. الف( گروه هایی از عرب در این ش ر ساکن بودند 

هه  1امت واحد به شمار مهی رونهد.   ه مسلمانان و ی ودیان 1داشتند. ب( ی ودیان نیز بودند. ج( مسلمانان مکه که تازه اضافه شده بودند. از مفاد پیمان نامه: 

ه هیچ کس حق 4 یش، به رسم سابق خویش قبل از اسالم در پرداخت خون ب ا باقی اند.ه م اجران قر5مسلمانان و ی ودیان در پیروی از دین خود آزادند. 

ه امضاء کنندگان این پیمان، دفاع مشترک از مدینهه را بهر ع هده    5ندارد به غالم، فرزند، یا دیگر اعضای خانواده ی کسی بدون اجازه ی او پناهندگی دهد. 

 خواهند داشت و...

 (114)ص نمره 1ز مانورهای نظامی چه بود؟ ـ هدف های خاص پیامبر  ا15
 الف( ت دید خط بازرگانی قریش به شام ب( این حرکت ها نوعی نمایش قدرت رزمی مسلمانان و هشداری بود برای مشرکان مکهه ج( همچنهین هشهداری   

 بود برای ی ودیان مدینه

 (500)ص نمره 5/1 د(مور 3ـ متن اعالم برائت و اخطاریه پیامبر اکرم  شامل چه مفادی بود؟ )16
ه هیچ کس حق طواف با بدن برهنه پیرامهون کعبهه را   5ه از سال آینده هیچ مشرکی حق گزاردن حج را ندارد. 1ه خدا و پیامبر اسالم از مشرکان بیزارند. 1

 ه هیچ کافری به ب شت نمی رود.4ندارد. 

 (155)ص نمره 1بیان کنید؟  قبیله بنی قریظه در جنگ خندق مرتکب شدند راـ دو خیانت بزرگی که 17
ه ایجاد رعب در درون ش ر و در میان پناهگاه های زنان و افهراد غیهر   1 ه رساندن آ وقه و خواروبار به سپاه احزاب بود که از نظر آ وقه در تنگنا بودند.1

 نظامی، با یک سلسله عملیات تروریستی.

 موفق باشید              


