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 نمونه سوال اول

 تاریخ در لغت به چه معناست؟_۱

 الف) احوال گذشتگان    ب) ثبت حوادث      ج) تدوین احوال گذشتگان            د) شناساندن وقت 

 پیامبر در تاریخ اسالم بنا شده است اولین مسجدی است که به دست _............۲

 الف) مسجد ضرار                  ب) مسجد قبا                ج) مسجد شجره       د) مسجد النبی 

 کدام یک از نتایج قیام عاشورا نیست؟_ ۳

 الف) افشای چهره ضد اسالمی بنی امیه

 ب) بیداری جامعه و جرات در قیام علیه بیداد در جامعه اسالمی 

 ج) احیای روحیه ایثار و شهادت طلبی در مسلمین 

 د) اعتقاد راسخ به قضا و قدر بعد از واقعه عاشورا 

 هجرت اول مسلمانان به حبشه در چه سالی و به رهبری چه کسی بود؟ _۴

 الف) سال پنجم بعثت, مصعب بن عمیر                       ب) سال ششم بعثت ,جعفر بن ابی طالب 

 د) سال ششم بعثت, مصعب بن عمیر               بعثت, جعفر بن ابی طالب         ج) سال پنجم 

 کدام مورد از اعراب بائده است؟_۵

 الف) قریش                           ب) عدنانی                    ج) قحطانی                           د)عاد

 امام حسین (ع) در چه سالی متولد شد؟ _۶

 هجرت  ۶هجرت                       د) ۵هجرت                ج)  ۳هجرت                   ب)  ۴الف) 

 بزرگترین مانع از اصالحات امام علی علیه السالم چه بود؟ _۷

 الف) خالفت ابوبکر             ب) انحراف از دین و سنت       ج) بدعتهای نو         د) جریان ارتداد 

 در چه سنی پدر خود را از دست داد؟حضرت محمد _۸

 الف) شش سالگی             ب) هشت سالگی       ج) پیش از تولد            د) دو سالگی 

 کدام از گزینه ها به عنوان مبدا تاریخ اسالم مطرح بوده است؟ _۹

  د) همه موارد    الف) والدت پیامبر            ب) هجرت به یثرب           ج) بعثت                 
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 نخستین خلیفه که امیرالمومنین نامیده شد که بود؟_۱۰

 الف) ابوبکر                 ب) امام علی               ج) عمر                  د) اسمان

 از آغاز قرن چهارم دین رسمی امپراتوری روم چه بود؟_۱۱

 ج) یهودی                    د) زرتشتی                الف) اسالم                              ب) مسیحی   

 کدام گزینه از موانع قیام در دوران معاویه نیست؟ _۱۲

 الف) احیای تبعیض نژادی و رقابت های قبیله ای 

 ب) شخصیت دوگانه معاویه

 ج) جعل حدیث به نفع معاویه

 د) حق اعتراض و جنبش دادن

 مهاجر و انصار گرد آورده بود را به چه کسی داد؟پیامبر فرمان حرکت سپاهی که از _۱۳

 الف) ابوبکر                    ب) عمر                ج)اسامه                         د)ابو عبیده 

 ابوبکر چه مدت خالفت کرد؟ _۱۴

 ماه   ۹سال و   ۴ماه             د)  ۳سال و  ۴ماه     ج)   ۲سال و  ۴سال                    ب) ۴الف) 

 چه کسی در جنگ جمل فرمانده مسیر لشکر امام علی بود ؟ _ ۱۵

 الف) محمد بن حنیفه        ب)مالک اشتر               ج)امام حسین(ع)            د)امام حسن (ع) 
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 نمونه سوال دوم

 علم تاریخ حاوی چه مطالبی است؟_۱

وادث               ب) ذکر وقایع و ح             الف) شناساندن وقت     

 د) مطالب آمیخته با دروغ            ج) حاصل خیالپردازی های نویسندگان قرن های گذشته

 حلف الفضول چیست؟ _۲

 الف) سفری تجاری بود که از سوی خدیجه به پیامبر واگذار شد

 ب) پیمانی برای دفاع از محرومان

 ج) رسمی بوده که اعراب جاهلی انجام می دادند 

 جنگ های اولی میان اوس و خزرجد) 

 کدام گزینه زیر است خصوصیات تاریخ نقلی نیست؟_۳

 ج) علم به شدنها است  د) جزئی نگر و فردی است    الف)علم به نقلیات است ب) به گذشته تعلق دارد 

 منع تدوین حدیث از زمان.......... آغاز شد و در زمان.......... شدت یافت. _۴

 د) خلیفه دوم, خلیفه دوم   اول,خلیفه دوم ب)خلیفه اول,خلیفه اول  ج)خلیفه دوم,خلیفه اولالف)خلیفه 

 عربی که از نسل اسماعیل فرزند ابراهیم است چه نامیده شد؟ _۵

  الف) عرب بائده              ب) عرب اصیل                  ج) عرب مستعمر به            د) عرب عاریه

 ت؟ لیله المبیت چیس_۶

 الف) خروج پنهانی پیامبر اکرم از مکه به مدینه

 ب) نام پیمان رسول اکرم با مردم مدینه

ج)همان شبی است که امیرالمومنین علی علیه السالم در جای پیامبر خوابید ند و نقشه مشرکان خنثی 

 شد

 د) گزینه الف و ج 

 در سفر پیامبر اکرم به طائف چه کسی مسلمان شد؟ _۷

 ب) یاسر و سمیه                    ج)عداس                        د)سلمان                   الف)بالل      

 



ستادانه                                                       
ُ
د!  –  ا ستاد ياد بگي

ُ
  همانند يک ا

6  
  

 www.ostadaneh.com
 info@ostadaneh.com

 ايران  –كرمان 

 حضرت رسول چه کسی را به عنوان مبلغ باید یثربیان به یثرب اعزام نمود؟_۸

 الف)زیدبن حارث              ب)مصعب بن عمید         ج) سعدبن زراره               د)عداس نصرانی  

 امام علی علیه السالم چگونه به خالفت رسیدند؟ _۹

 الف) با بیعت مردم مدینه و سایر سرزمین های اسالمی

 ب) شورای متشکل از صحابه بدر و حنین  

 ج) با بیعت انصار و مردم مدینه

 د) نمایندگان قبایل و برگزیدگان اقوام

 پیامبر پس از رسیدن به یثرب در منزل چه کسی به سر برد؟ _۱۰

 الف)ابن حنیفه                ب)زبیر بن عوام             ج) ابو ایوب              د) عبدالرحمان بن عوف

 تاریخ یزید را......... و معاویه را........ معرفی کرده است._۱۱

 زبینالف) کودن احمق, کودن احمق                                       ب) کودنی احمق, سیاست بازی تی

 ج) سیاست بازی تیزبین, سیاست بازی تیزبین                    د) سیاست بازی تیزبین, معنی احمق 

 چه عامل ایجاد جنگ صفین بود؟_۱۲

 الف) معاویه                  ب) امام علی                            ج) یزید                          د) طلحه

 یه السالم چه مدت بود؟ خالفت امام علی عل_۱۳

 سال  ۵ماه              د)  ۹سال و  ۴ماه              ج)  ۵سال و   ۴ماه        ب)   ۲سال و  ۴الف) 

 کدام اقدام ابوبکر به ظاهر در پی گرد آوری زکات صورت گرفت؟ _۱۴

 د) همه مواردالف) گسیل سپاه اسامه به مرزهای روم   ب) تصرف فدک  ج) فتح ناحیه حیره           

 قویترین سنت اجتماعی که قبایل را به هم پیوند می داد چه نام داشت؟_۱۵

 الف) عقد اخوت             ب) حلف                    ج)محزیق                             د) الف و ج 

 

  


