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أجب عن جميع األسئلة:

السؤال األول :

 -1الحقيقة التاريخية الشاملة التامة حكما متعذرة وال يمكن أن نعلم ما كان يدور في الحقب السابقة بحذافيره (

(

 -2الباحث في التاريخ يجب أن يتحلى بالثقة والحيادية والموضوعية والقوة والستجيب لإلغراء

)

 -3الواقعة التاريخية تحدث مرة واحدة في ذات الزمان والمكان والظرف ال تعيد نفسها وال تتكرر (
 -4يلتقي كل من الهتلرية والصهيونية على منهج واحد لتفسير التاريخ وهو التفضيل العرقي

)

)

)

(

 -5يقوم التفسير الديني للتاريخ على االعتقاد بوجود قوى ثابتة مستقرة وراء التغيرات التي تحدث في المجتمع (
 -6المنهج الذي يقوم باسترداد الماضي تبعا لما تركه من أثار هو المنهج االستقرائي (

)

)

 -7أول من تكلم عن منافسة السالطين لرعيتهم في الكسب والتجارة ،وتسخير القوانين لخدمة مصالحهم الخاصة ابن خلدون (
)

 -8ركز ابن خلدون على موضوع االستبداد والبطش الذي يقوم به السلطان ضد شعبه وأثر ذلك في الشعب (

)
)

 -9يجب اإلقرار بأن الفعل التاريخي ال يتحقق إال في إطار المشيئة اإللهية ،حيث تتطابق نتائجه مع علم هللا (

 -11يفضل منظروا اسلمة التاريخ مصطلح التدافع ألنه يحقق التوازن المنشود لصالح قوى الخير (
 -11يجمع ِّ
مدونات التاريخ القديمة تعج بكثير من القضايا التي تتعارض في كلياتها مع
منظرو أسلمة علم التاريخ على أن َّ
)

بعض ثوابت الدين اإلسالمي (

)

-12يجب أن يوثق تاريخ األمة اإلسالمية باعتباره تاريخاً يهدف إلى تحقيق المشيئة اإللهية من خالل الفاعلية المتاحة لإلنسان
(

)

)

-13يجب أن تُعاد كتابة تاريخ األمة اإلسالمية في إطار مفهوم خالفة اإلنسان هلل سبحانه (
-14يجب وضع نظام تحقيب جديد لدراسة تاريخ األمة اإلسالمية يتوافق في كلياته مع تحقيب التاريخ العالمي و يحتفظ
بخصوصياته في مناقشة القضايا اإلسالمية ذات الصبغة المحلية أو اإلقليمية (
 -21يعتبر ابن خلون سابقا في نقد الموثوقية للمدونات التاريخية من ِّ
منظرو األسلمة (

السؤال الثاني :

)
)

التفسير اإلسالمي للتاريخ يعد التفسير العلمي القائم على البرهان والدليل وكذلك التأكيد على العبرة والدرس من أحداث

التاريخ الذي يسير وفق منهج وناموس إلهي عميق مع التأكيد على حرية اإلنسان وارادته التي تجعل منه مسئوالً عن

جميع أفعاله في الدنيا واآلخرة .بناء على ذلك اذكر في نقاط :

 -1ركائز التفسير اإلسالمي للتاريخ.
ِّ -2
مسوغات أسلمة علم التاريخ .
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السؤال الثالث :
الحدث التاريخي تتحد أبعاده من خالل تتفاعل عناصر محدده ال تكرر نفسها وتصلنا من خالل بقايا ملموسة مادية

أو ما هو مكتوب في السجالت أو الشفوي المتناقل على السنة الناس  .على ضوء ذلك -:
 -1اذكر-ي هذه العناصر .

 -2خواص المنهج التاريخي و مميزاته باعتباره منهجا للنقد األدبي .

السؤال الرابع :
أن كتابة التاريخ كانت في الماضي عمال أدبيا ذو غرض أخالقي أو ديني في األغلب ..و لذا كان تفسير أحداث

التاريخ فيما مضى يعتمد على األساطير ثم القصص الديني بعد ذلك  ،وفي مرحلة الحقة بدأ العلماء في البحث عن
العوامل والقوى التي تؤثر في حياة الناس  ،وبالتالي تدير حركة التاريخ من خالل أفعال الناس.
 -اشرح-ي هذه العبارة مبينا أهم تلك العوامل والقوى.

انتهت األسئلة
مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق
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