
 ( از کتاب آیت اله جعفر سبحانی1نمونه سواالت تاریخ اسالم)

 اوضاع اجتماعی غرب قبل از اسالم چگونه بود ؟  -1

 غرب با قبول اسالم چگونه به اوج مجد و عظمت نائل گردید ؟ -2

 توماس گارلدین و مسیو رنان قوم عرب را بعد از قبول اسالم چگونه توصیف کرد ؟  -3

 لقب و موقعیت ایشان در میان مردم را بنویسید ؟  –نام نیای سوم پیامبر)ص(  -4

     مردم مکه به دو مورد اشاره کنید .نیای دوم پیامبر)ص( چه نام داشت و از خدمات ارزنده او در بهبود اوضاع  -5

 والدت پیامبر گرامی اسالم با چه حوادث فوق العاده همراه بود ؟ -6

 ث در میالد پیامبران از کجا سرچشمه گرفته و برای چه صورت می پذیرد ؟ وقوع حواد -7

 جلف الفضول یا پیمان جواد ........ را توضیح دهید . -8

 از مردان در ایمان به رسول گرامی)ص( که بود و چگونه به این موقعیت دست یافت ؟ پیشگام ترین فرد  -9

 بوط به کدام حادثه تاریخی در تاریخ اسالم است ؟ حدیث یوم الدار یا حدیث یوم االنذار مر -11

 توحید دعوت نماید ؟ به آیین چرا پیامبر اسالم )ص( ماموریت یافت که نخست خویشاوندان خود را -11

 .... یافت ؟در سال چندم بعثت، به سرپرستی چه کسی و به چه دلیل صورت  به حبشه اولین مهاجرت مسلمانان -12

 برای بازگرداندن مهاجران از حبشه چه نتیجه ای داشت و چگونه صورت پذیرفت ؟ تالش سران قریش -13

 پیمان محاصره اقتصادی در سال چندم بعثت بود و خالصه آن پیمان چه بود ؟ -14

 . تصادی را در ..................... توصیف نمایید داستان شکست عهدنامه محاصره اق -15

 در چه سالی اتفاق افتاد، حقیقت معراج چیست و هدف آن را بنویسید . (معراج رسول گرامی اسالم )ص -16

 با مردم کدام شهر و مفاد آن ............... –نخستین پیمان عقبه در چه سالی  -17

 و علل نفوز اسالم در این پیمان چه بود ؟دومین پیمان عقبه با سران چه قبایلی بسته شد  -18

 اصطالح لیله المبیت و داستان فضیلت آن را بنویسید .  -19

 انگیزه، تغیر قبله و نتایج آن را بنویسید .  -21

 غزوه بدر در سال چندم هجرت اتفاق افتاد و عامل پیروزی مسلمانان در این جنگ را بنویسید . -21

 علت شکست پس از پیروزی در غزوه احد را بنویسید . -22

        نمره تدوین تحقیق و پژوهش در راستای سواالت طرح شده و نکات مشخص شده کتاب   4مام ه سواالت تشریحی به انضنمره پاسخ ب 16


