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 بارم  ردیف

 از هر یک از موارد زیر به دو مورد آن اشاره نمایید الف

 مشرکان در غزوه احزاب را بر شمارید.عوامل شکست  -1

 .مفاد صلح نامه حدیبیه را بیان کنید -2

 .دستاورد هاي رسول خدا در بعد اعتقادي چه بود -3

 .رخداد سقیفه را نقد و تحلیل کنید -4

 .چرا حبشه به عنوان مکان هجرت انتخاب شد -5

 .مومنان به چه نکاتی باید توجه کنیم دیدگاه شیعیان جهت جانشینی امیربراي تایید  -6
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 هر یک از اصطالحات و موارد زیر را توضیح دهید ب

 حلف الفضول -1

 لمفاد پیمان عقبه او -2

 یا بیعت رضوان چه بود پیمان بیعت شجره -3

 لیله المبیت چه بود -4

 )توضیح کامل دهید(ه بود ذونواس ک -5

 
1 

1 

1 

1 

1 
 زیر پاسخ کامل دهیدپرسشهاي  به ج

 .معروف ترین سفر تبلیغی پیامبر به کجا بود و نتیجه آن چه شد -1

 .محتواي اصلی دعوت زرتشت چه بود توضیح کامل دهید -2

 ؟چگونه بودشرایط اقتصادي در عربستان عصر جاهلی  -3

 شد. غزوه بدر چگونه به وقوع پیوست و نتیجه آن چه -4

 ؟توبه اهداف منافقان از تاسیس مسجد ضرار چه بود اركاز سوره مب 7بر اساس آیه  -5

 .تفاوت دیدگاه شیعیان و اهل سنت در ارتباط با مسئله امامت و خالفت پس از رسول خدا را توضیح دهید -6

 ؟مفاد پیام برائت چه بود و چرا به وسیله امام علی ابالغ شد -7

 .شدپیمان برادري چند بار و با چه اهدافی میان مسلمانان برقرار  -8

 ؟املی موجب نگرانی سران مکه شد آنان براي رفع این نگرانی به ابوطالب چه گفتندچه ع -9
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