
 تاریخ تحلیلی صدر اسالم 

 (مدون) ج) مکتوب
 د) شفاهی

 کدام گزینه جزو دانش هاي یاري رسان تاریخ محسوب می شود؟ -27
 الف) سکه شناسی و جغرافیا

 ب) سندشناسی و زیست شناسی
 ج) ادبیات و زبان شناسی
 د) جغرافیا و سندشناسی

 در بررسی وضعیت اقتصادي تاریخ کاربرد دارد؟کدام یک از دانش هاي زیر  -28
 الف) سندشناسی
 ب) سکه شناسی

 ج) ادبیات
 د) زبان شناسی

 نمی باشد؟کدام گزینه صحیح  -29
 الف) سند یکی از مهم ترین ارکان تدوین تاریخ است

 بزرگترین و اصلی ترین مورخ اسالم طبري استب) 
 جلدي سیره این هشام در دسترس است 4ق کتاب ج) بیشتر مطالب مورخ مشهور ابن اسحاق از طری

 د) ابومخنف رهبر مکتب مورخان عراق است

 احتمال تحقق کدام یک از اسباب تحریف تاریخ اسالم از سایر علل آن بیشتر است؟ -30
 الف) تعصب

 ب) فشار فرمانروایان
 ج) فاصله زمانی و مکانی بین مورخ و پدیده ها

 ندان اهل کتاب از کم اطالعی خلفاد) استفاده نارواي برخی دانشم

 نگارش و جمع آوري حدیث از چه زمانی آغاز شد؟ یتعونمم -31
 الف) خلیفه اول
 ب) خلیفه دوم
 ج) خلیفه سوم

 د) امام علی (ع)

 نگارش و جمع آوري حدیث در زمان خالفت چه کسی برداشته شد؟ یتعونمم -32
 الف) خلیفه اول
 ب) خلیفه دوم
 ج) خلیفه سوم

 امام علی (ع)د) 

 کدام گزینه جزو مهم ترین اسباب تحریف تاریخ اسالم محسوب می شود؟ -33
 تعصب -الف) فاصله زمانی و مکانی بین مورخ و پدیده ها

 فشار فرمانروایان -ب) استفاده نارواي برخی دانشمندان اهل کتاب از کم اطالعی خلفا



 تست هاي تألیفی

 توسط خلفا منع تدوین احادیث -ج) اختالف امت و پیدایش فرقه ها
 د) همه موارد

 ؟نمی باشدکدام گزینه صحیح  -34
 الف) تاریخ شناسنامه پادشاهان است

 ب) پژوهش دانشمندان غربی درباره ملل، تمدن، مذاهب و ... مشرق زمین را شرق شناسی می گویند
 سلمانان بر اندلس میدانندج) جمعی پطروس آلفونسی یهودي را پایه گذار شرق شناسی دانسته و آغاز آن را فرمانروایی م

 کرسی درس تربیت اسالم شناسی و ایران شناسی در دانشگاه هاي اروپا رسمیت یافت 19د) در اواخر قرن 

 شرق شناسی در غرب در چه سالی متولد شد؟ -35
 میالدي 1302الف) 
 میالدي 1310ب) 
 میالدي 1312ج) 
 میالدي 1307د) 

 ست؟مبتکر شرق شناسی در غرب چه کسی ا -36
 الف) هردوت

 ب) آن ماري میشل
 ج) ریمون لول

 د) جورج جورداق

 شرایط علمی بودن پژوهش در تاریخ اسالم  کدام است ؟ -37
 الف) امکان عقلی و استناد معتبر

 ب) هماهنگی محتوا و سازگاري با وقایع قطعی و قراین خارجی
 ج) عدم مخالفت با قرآن و ورایات معتبر

 د) همه موارد

 اولین شرط مطالعه بهتر فرهنگ و اعتقادات عرب ها و مسلمانان را چه می دانست؟ "لول"  -38
 الف) آشنایی با سنت ها

 زبان آن ها ب) آموختن
 ج) زندگی در بین آن ها

 د) هیچکدام

 نمی باشد؟کدام گزینه صحیح  -39
 شودالف) فلسفه تاریخ به دو گونه فلسفه نظري تاریخ و فلسفه علم تاریخ بیان می 

 ب) فلسفه نظري تاریخ پیشینه دیرین دارد ولی فلسفه علم تاریخ در قرن بیشتم تول یافته است
 کجا می رود؟ چگونه می رود؟ از چه راهی می رود؟ه سوال است: هدف تاریخ چیست و ب 3ج) فلسفه علم تاریخ گویاي 

 د) ابن خلدون غرض از مطالعه تاریخ را دوراندیشی در عمل می داند

 کدام یک از موارد زیر بیانگر نظریه ابن خلدون در مورد تاریخ است؟ -40
 الف) غریزه برتري جویی و قدرت طلبی عامل حرکت تاریخ است
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 ب) موتور تاریخ، اقتصاد است
 ج) عامل سازنده تمدن اقلیم خاص و محیط طبیعی است

 د) تعصبات قومی عامل پیدایش فرهنگ و تمدن و حرکت تاریخ است

 گزینه بیانگر نظریه نیچه در مورد تاریخ است؟ کدام -41
 الف) غریزه برتري جویی و قدرت طلبی عامل حرکت تاریخ است

 ب) موتور تاریخ، اقتصاد است
 ج) عامل سازنده تمدن اقلیم خاص و محیط طبیعی است

 د) تعصبات قومی عامل پیدایش فرهنگ و تمدن و حرکت تاریخ است

 ؟را بیان می کندو در مورد تاریخ کدام گزینه نظریه منتسکی -42
 الف) غریزه برتري جویی و قدرت طلبی عامل حرکت تاریخ است

 ، اقتصاد است ب) موتور تاریخ
 ج) عامل سازنده تمدن اقلیم خاص و محیط طبیعی است

 د) تعصبات قومی عامل پیدایش فرهنگ و تمدن و حرکت تاریخ است

 ؟می باشدکدام گزینه بیانگر نظریه مارکس در مورد تاریخ  -43
 الف) غریزه برتري جویی و قدرت طلبی عامل حرکت تاریخ است

 ، اقتصاد است ب) موتور تاریخ
 ج) عامل سازنده تمدن اقلیم خاص و محیط طبیعی است

 د) تعصبات قومی عامل پیدایش فرهنگ و تمدن و حرکت تاریخ است

گانه هویت اصلی رویدادها و 3تاد محمدتقی جعفري کدام یک از عوامل زیر جزو عوامل از نظر اس -44
 محرك تاریخ محسوب نمی شود؟

 الف) خدا
 ب) آنچه آنسان باید از آن اجتناب کند

 ج) انسان
 د) آنچه براي انسان مفید است

 محمدتقی جعفري کدام عامل را جزو تامه حوادث اجتماعی و تاریخی می داند؟ -45
 الف) اراده انسان
 ب) نظام اخالقی
 ج) نظام حقوقی
 د) جبر اجتماعی

 کدام گزینه در مورد موقعیت جغرافیایی جزیره العرب صحیح نمی باشد؟ -46
 الف) در جنوب غربی آسیا قرار دارد

 میلیون و دویست هزار کیلومتر مربع وسعت دارد 3ب) 
 ج) بزرگترین شبه جزیره جهان است

 بخش شمال، غرب، مرکز و شرق، و جنوب تقسیم می شود 4ایی به د) از نظر جغرافی



 تست هاي تألیفی

 کدام گزینه موقعیت جغرافیایی شبه جزیره عربستان را از سمت شمال بیان می کند؟ -47
 الف) به خلیج فارس و خلیج عمان منتهی می شود

 ب) به خلیج عدن، تنگه باب المندب، اقیانوس هند و دریاي عمان محدود است
 بیابان ها به دره فرات عراق و سرزمین سوریه منتهی می شودج) بوسیله 

 د) به دریاي سرخ می پیوندد

 ؟نشان می دهدکدام گزینه موقعیت جغرافیایی شبه جزیره عربستان را از سمت جنوب  -48
 الف) به خلیج فارس و خلیج عمان منتهی می شود

 مان محدود استب) به خلیج عدن، تنگه باب المندب، اقیانوس هند و دریاي ع
 ج) بوسیله بیابان ها به دره فرات عراق و سرزمین سوریه منتهی می شود

 د) به دریاي سرخ می پیوندد

 کدام گزینه موقعیت جغرافیایی شبه جزیره عربستان را از سمت غرب بیان می کند؟ -49
 الف) به خلیج فارس و خلیج عمان منتهی می شود

 المندب، اقیانوس هند و دریاي عمان محدود استب) به خلیج عدن، تنگه باب 
 ج) بوسیله بیابان ها به دره فرات عراق و سرزمین سوریه منتهی می شود

 د) به دریاي سرخ می پیوندد

 کدام گزینه موقعیت جغرافیایی شبه جزیره عربستان را از سمت شرق بیان می کند؟ -50
 الف) به خلیج فارس و خلیج عمان منتهی می شود

 به خلیج عدن، تنگه باب المندب، اقیانوس هند و دریاي عمان محدود است ب)
 ج) بوسیله بیابان ها به دره فرات عراق و سرزمین سوریه منتهی می شود

 د) به دریاي سرخ می پیوندد

 ی از شبه جزیره عربستان را در برمی گیرد؟وسعتبستان چه کشور عر-51
 الف) چهار پنجم

 ب) نیم
 ج) یک  سوم

 دو سومد) 

 نمی باشد؟کدام گزینه صحیح  -52
 الف) در جزیره العرب بجز ناحیه جنوب، سایر نواحی از آب بهره چندانی ندارند

 ب) رشته کوه هاي جزیره العرب از شبه جزیره سینا آغاز می شود
 سیاسی تقسیم می شود واحد 5به ج) شبه جزیره عربستان بغیر از کشور عربستان 

 البهالي کوه ها وادي می گویند د) به دره هاي کوچک

 نمی شود؟کدام گشور جزو تشکیل دهندگان شبه جزیره عربستان محسوب  -53
 الف) سوریه، عربستان، نیمی از عراق
 ب) یمن، عمان، امارات متحده عربی

 ج) قطر، بحرین، کویت
 د) اردن، لبنان، فلسطین
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 العرب صجیج نمی باشد؟کدام گزینه در مورد بخش شمال و غرب (حجاز) جزیره  -54
 الف) آثار تمدن درخسان و باعظمت آن تا به امروز باقی و مشهور است

 ب) شهرهاي مکه، مدینه، طائف، ینبوع و جده را در برمی گیرد
 ج) کوهستان ي با بیابان هاي وسیع است
 د) کم آب و کمتر مستعد کشاورزي است

 ن عربستان خوشبخت شناخته می شد؟کدام بخش از شبه جزیره عربستان در گذشته با عنوا -55
 شمال و غرب (حجاز) الف)
 جنوب (یمن)ب) 
 مرکز و شرق (صحراي عرب)ج) 
 همه موارد د) 

 در کدامیک از سوره هاي قرآن به قوم سبا اشاره شده است؟  -56
 سبا الف)
 نملب) 
 انعامج) 
 الف و بد) 

 کدام گزینه صحیح نمی باشد؟  -57
 شهر معروف بلقیس (ملکه سبا) مآرب نام داشت الف)
 در سوره سبا به شکستن سد مآرب اشاره شده است ب) 
 در شبه جزیره عرب یثرب و یمن جایگاه اصلی مسیحیان بود ج) 
 خداوند در سوره نمل به داستان ملکه بلقیس و نامه حضرت سلیمان و هدهد اشاره کرده استد) 

 بندي اعراب ساکن در جزیره العرب محسوب نمی شود؟کدام گزینه جزو دسته   -58
 باقیه ، حاضره -غیر اصیل  -عرب مستعربه الف)
 غرب بائدهب) 
 عرب قضاعهج) 
 باقیه ، حاضره -اصیل -عرب عاربهد) 

 می باشد؟ "بائده"کدام گزینه بیانگر ویژگیهاي عرب  -59
 ه العرب به این منطقه آمده اندداراي نژاد عرب نبوده و نیاکان آنها از خارج از جزیر الف)
 سالها قبل از اسالم به دلیل نافرمانی به وسیله بالهاي اسمانی و زمینی از بین رفتندب) 
 بیشتر در یمن و دیگر نقاط جنوبی عربستان ساکن بودندج) 
 از طریق عدنان و با چند واسطه به حضرت اسماعیل می رسیدندد) 

 می باشد؟ "باقیه ، حاضره -اصیل -عاربه"رب کدام گزینه بیانگر ویژگیهاي ع -60
 داراي نژاد عرب نبوده و نیاکان آنها از خارج از جزیره العرب به این منطقه آمده اند الف)
 سالها قبل از اسالم به دلیل نافرمانی به وسیله بالهاي اسمانی و زمینی از بین رفتندب) 
 بودندبیشتر در یمن و دیگر نقاط جنوبی عربستان ساکن ج) 
 از طریق عدنان و با چند واسطه به حضرت اسماعیل می رسیدندد) 




