
 جمهوری اسالمی ایران

 اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران 

 تهران 14اداره آموزش و پرورش منطقه 

 

 

 

 

 14پرورش منطقه نام و نام خانوادگي :                                                     مديريت آموزش و 
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 بارم  ردیف

 گزینه صحیح را انتخاب کنید .  الف

ای علی مگر خشنود نیستی که نسبت به من همان مقام و منزلت را داشته باشی » این عبارت که  .1

 مربوط به کدامیک از موارد زیر است «شت که هارون نسبت به موسی دا

 الف ( حدیث ثقلین              ب(بیعت رضوان              ج(حدیث منزلت      د(عام الحزن 

 گرفتند که به........ معروف شدند مشرکان مکه به شرط مسلمان شدن مشمول عفو پیامبر قرار  .2

 ج( مهاجرین                  د( خوارج  الف (طلقاً             ب(منافقین               

 

25/0 
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 از هر یک از موارد زیر دو مورد آن اشاره نمایید . ب

 دستاورد های پیامبر در بعد اعتقادی چه بود  .1

 رخداد سقیفه را نقد و تحلیل کنید  .2

 اهداف رسول خدا از عملیات اطالعاتی و نظامی چه بود  .3

 چرا حبشه به عنوان مکان هجرت انتخاب شد  .4

 هدف پیامبر از ایجاد پیمان عمومی مدینه چه بود  .5
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 هر یک از موارد زیر را کامال توضیح دهید  ج

 مفاد صلح حدیبیه : .1

 حلف الفضول : .2

  لیله المبیت: .3

 مفاد پیمان عقبه اول: .4

 ذونواس:  .5

 غزوه بدر   .6
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 به پرسشهای زیر پاسخ دهید .  د

 عربستان عصر جاهلی چگونه بود .شرایط اقتصادی  .1

 معروف ترین سفر پیامبر برای تبلیغ اسالم چه بود .  .2

 از سوره توبه اهداف منافقان از تاسیس مسجد ضرار چه بود ؟ 7بر اساس آیه  .3

 جه داشته باشیم.برای تایید دیدگاه شیعیان جهت جانشنی امیرمومنان به چند نکته باید تو .4

 محتوای پیمان مشرکان بر ضد بنی هاشم چه بود .و چه سرانجامی یافت . .5

 محتوای دعوت حضرت مسیح چه بود چه کسانی به او گرویدند مخالفانش چه کسانی بودند .  .6

 منظور از سنت نقی و لحاق در دوران جاهلی در عربستان چه بود . .7

   امام علی )ع( ابالغ شد . مفاد پیمان برائت چه بود و چرا به وسیله .8
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