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 بارم  ردیف

 گزینه صحیح را انتخاب کنید. الف(

 معروف ترین پادشاه ساسانی ..................... بود. -1
 د( شاپور             الف( یزدگرد سوم                     ب( خسروانوشیروان                    ج( قباد       

 کدام یک از موارد زیر از نتایج صلح حدیبیه نیست ؟ -2
 الف( توقف جنگ                                                            ب( ایجاد زمینه فتح مکه  

 خدیجه )س(ج( شناخته شدن اسالم                                                     د( وفات حضرت 

5/0 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. ب(
 سه قبیله مهم یهودی که در مدینه زندگی می کردند بنی قینقاع و ......................... و ............................ بودند. -1

 ...................... بودندنیاکان پیامبر)ص( از نسل حضرت ......................... و فرزند حضرت  -2

1 

 ج( هریک از موارد زیر را کامل توضیح دهید. ج(

 غزوه وسریه :

 بیعت شجره :

 لیلة المبیت :

 حلف الفضول :

 

1 

1 
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 در هر یک از سؤاالت زیر به دو مورد آن اشاره نمایید. د(
 دستاوردهای رسول خدا)ص( در بُعد اعتقادی چه بود ؟

 حدیبیه چه بود ؟مفاد صلح 

 عوامل شکست مسلمانان در غزوه احد را بنویسید.

 چرا حبشه به عنوان مکان هجرت انتخاب شد ؟

 آثار و پیامدهای غزوه تبوک را برشمارید.
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 به پرسش های زیر پاسخ دهید.  (ـه

 پیمان عقبه اول و مفاد آن را بنویسید. -1

 اهدافی میان مسلمانان برقرار شد ؟پیمان برادری چند بار و با چه  -2

 محتوای پیمان مشرکان بر ضد بنی هاشم چه بود و چه سرانجامی یافت ؟ -3

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

 غزوه بدر چه بود و نتیجه آن چه شد ؟ -5

 س مسجد ضرار چه بود ؟سوره توبه( اهداف منافقان از تأسی 7براساس ) آیه  -6

 وضعیت اجتماعی عربستان در دوره جاهلی چگونه بود ؟ -7

 مفاد پیام برائت چه بود و چرا به وسیله امام علی)ع( ابالغ شد ؟ -8

 محاصره اقتصادی پیامبر)ص( چگونه پایان پذیرفت ؟ کامل توضیح دهید. -9

 ؟ ذونواس که بود و چه کرد و رفتار او چه پیامدهایی داشت 10
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