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 بارم  ردیف

 گزينه صحيح را انتخاب كنيد. الف(

 جنگ بعاث چه جنگی بود ؟-1
 الف( بین پیامبر)ص( و مشرکان                                    ب( بین پیامبر)ص( و رومیان 

 د( میان دو قبیله بنی نضیر و بنی قریظه                                      ج( میان دوقبیله اوس و خزرج

 جنگ موته به چه دلیلی به وقوع پیوست ؟ -2
 الف( کشتن سفیر پیامبر)ص( توسط حاکم بصرا                 ب( حمله سپاه روم به کاروان مسلمانان

 د( پاره کردن نامه پیامبر)ص( توسط خسروپرویز                ج( خیانت یهودیان مدینه                          

5/0 

 .جاهای خالي را با كلمات مناسب پر كنيد ب(
 در سال عام الحزن ...................... و......................... وفات یافتند. -1

........................ و به جنگ هایی که پیامبر)ص( در آن حضور نداشتند به جنگ هایی که پیامبر)ص( در آن حضور داشتند  -2

 ........................... می گفتند.

1 

 هريک از موارد زير را توضيح دهيد. ج(

 پیمان عقبه اول : -1

 بیعت شجره : -2

 طلقاء : -3

 لیلة المبیت : -4

 

1 

1 
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 دو مورد آن اشاره نماييد.در هريک از سؤاالت زير به  د(

 اهداف رسول خدا)ص( از عملیات اطالعاتی و نظامی چه بود ؟ -1

 دستاوردهای رسول خدا)ص( در بُعد فردی و خانوادگی چه بود ؟ -2

 مهمترین محورهای پیمان عمومی مدینه چه بود ؟ -3

 مفاد صلح حدیبیه چه بود ؟ -4

 چه شکل بروز کرد ؟واکنش مشرکان در برابر دعوت اسالمی به  -5
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1 
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 .به پرسش های زير پاسخ دهيد ه(

 سوره توبه ( اهداف منافقان از تأسیس مسجد ضرار چه بود ؟ 7براساس ) آیه  -1

 عمرة القضا چه بود ؟ -2

 زمینه های رشد و گسترش اسالم در یثرب را بیان کنید. -3

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

 رسول خدا)ص( با مشورت با چه کسی پیشنهاد حفر خندق را پذیرفت ؟ علت را توضیح دهید. -5

 شرایط اقتصادی شبه جزیره عربستان در عصر جاهلی چگونه بود ؟ توضیح دهید. -6

 ذونواس که بود و چه کرد و رفتار او چه پیامدهایی داشت ؟ -7

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

 علل شروع غزوه احد چه بود ؟ کامل توضیح دهید. -9

 محاصره اقتصادی پیامبر )ص( چگونه پایان پذیرفت ؟ کامل توضیح دهید.   -10

 

75/0 

75/0 

1 

1 

1 

1 

1 

5/1 

1 
1 



 

 

 21/10/98تاریخ امتحان :                 اسالمیمعارف  رشته :                    احکام   دنباله سؤال امتحان درس :

 


