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 بارم  ردیف

 گزينه صحيح را انتخاب كنيد. الف(

 .با نفوذترین قبیله عرب در دوران کودکی پیامبر)ص( ........................ بود -1

 ج( قبیله بنی نضیر               د( قبیله بنی هاشمالف( قبیله اوس                 ب( قبیله قریش                

 چه کسی از پادشاهان ایران نامه تبلیغی پیامبر)ص( را پاره کرد ؟ -2
  الف( خسروپرویز               ب( یزدگرد سوم                      ج( مقوقس                   د( پادشاه مصر
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 پر كنيد. جاهای خالي را با كلمات مناسب ب(

به جنگ هایی که پیامبر)ص( فرمانده آن بودند ......................... و به جنگ هایی که پیامبر)ص( در آن حضور نداشتند  -1

 ............. می گفتند.

 ........................ بودند.از فرماندهان و یاران پیامبر)ص( که در جنگ موته به شهادت رسیدند ..................... و  -2

1 

 هريک از موارد زير را كامل توضيح دهيد.  ج(

 بیعت شجره  : -1

 سنت نفی و لحاق : -2

 پیمان عقبه اول : -3

 طلقاء : -4
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1 
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 در هريک از سؤاالت زير به دو مورد آن اشاره نماييد. د(

 برشمارید.زاب را عوامل شکست مشرکان در غزوه اح -1

 دستاوردهای رسول خدا)ص( در بُعد حکومتی چه بود ؟ -2

 چرا حبشه به عنوان مکان هجرت انتخاب شد ؟ -3

 مفاد صلح حدیبیه چه بود ؟ -4

 .زمینه های رشد و گسترش اسالم در یثرب را بیان کنید -5

 

1 

1 

1 

1 
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 به پرسش های زير پاسخ دهيد. (ـه

 چه اهدافی میان مسلمانان برقرار شد؟پیمان برادری چند بار و با  -1

 حاصل دشمنی یهودیان مدینه با پیامبر)ص( چه بود و چه نتیجه ای داشت ؟ -2

 عمرة القضاء چه بود ؟ -3

 مهمترین سفر پیامبر)ص( برای تبلیغ به کجا بود و چه نتیجه ای داشت ؟ -4

 ر چه بود ؟سوره توبه( اهداف منافقان از تأسیس مسجد ضرا 7براساس ) آیه  -5

 ه آن چه شد ؟غزوه بدر چه بود و نتیج -6

 شرایط اقتصادی شبه جزیره عربستان در عصر جاهلی چگونه بود ؟ توضیح دهید. -7

 هجری به سوی قلعه های خیبر حرکت کردند و نتیجه آن چه شد ؟ 7چرا مسلمانان در سال  -8

 ؟ ذونواس که بود و چه کرد و رفتار او چه پیامدهایی داشت -9

 مفاد پیام برائت چه بود و چرا به وسیله امام علی)ع( ابالغ شد ؟ -10

 محتوای پیمان مشرکان برضد بنی هاشم چه بود و چه سرانجامی یافت ؟ -11
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