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 «است  یک نمره ای انتخابییکی از سؤاالت » 

 (98نمره )ص 5/0علت توسعه ی شهر مکه چیست؟ ـ 1

 جد( الف و   ج( وجود کعبه و ایمنی راه ها    ب( عدم امکانات کشاورزی  الف( موقعیت بازرگانی

 (115نمره )ص 5/0ترین و ارزشمندترین پیمان های قریش چه بود؟ ـ به2

 د( پیمان عدم تجاوز  ج( پیمان صلح حدیبیه  ب( پیمان حلف الفضول  الف( پیمان اول عقبه

 (141نمره )ص 5/0ـ گروه های پیشگام در پذیرش اسالم چه کسانی بودند؟ 3

 د( گزینه ب و ج مان و ستمدیگانج( محرو  ب( جوانان  الف( بزرگان و سالخودرگان

 (49نمره )ص 5/0ـ جنگ هایی که در ماه های حرام رخ می داد بنا بر نظر عرب جاهلی چه نام داشت؟ 4

 د( ایام العرب    ج( جنگ بدر    ب( بعاث   الف( حرب الفجار 

 (14)ص نمره 1چیست؟ علت خشکی شبه جزیره ی عربستان ـ 5

 که سه طرف عربستان را محصور کرده و مانع نفوذ رطوبت دریاها به این منطقه است. وجود یک رشته کوهستان  (1

 کم بودن وسعت آب های مجاور که گرمی و خشکی این اراضی وسیع و کم باران را تعدیل نمی کند. (1

        م بـه جاهلیـت   ـ تأثیرپذیری عرب از تمدن ها و فرهنگ های مجاور از چند راه ممکـن بـود؟ دلیـن انتسـاب عـرب قبـن از اسـال       6

 (05ـ  00)صنمره  1چیست؟ 

 ( اهل کتاب3  ( امارت های دست نشانده ایران و روم1 ( تجارت1

 به خاطر بینش غلط و دور از عقل و منطق آن ها و پیروی از آداب و رسوم خرافی

 (98)ص نمره 1ـ اقدامات پیامبر با ظهور اسالم چه بود؟ )دو مورد( 7

( تعصب های قومی را لغو و به جای آن هواداری از حـق و  1ع و پی گیر بت پرستی را ریشه کن نموده و یکتاپرستی را جایگزین نمود. ( با مبارزه ای قلط1

یل ( غارت ها و برادرکشی را تبـد 5( زن را از اسارت و بدبختی نجات داد. 4( نظام قبیلگی و قومی و آداب و رسوم غلط را از بین برد. 3عدل را تعلیم داد. 

 به صلح و صفا کرد.

 نمـره  1ـ انگیزه سپردن کودک به دایه ی بادیه نشین در بین اعراب چیست؟ ارتباط پیامبران با عالم غیب از چه راه هـایی اسـت؟   8

 (133ـ100)ص

 نشین ( یادگیری زبان فصیح و اصیل عربی در میان قبایل بادیه1  ( پرورش او در هوای پاک صحرا و دوری از خطر بیماری وبا.1

 ( توسط فرشته وحی3  ( از طریق شنیدن صدا بدون مشاهده ی صاحب صدا.1   ( ارتباط مستقیم و دریافت پیام الهی بدون واسطه.1



 

 (151)ص نمره 1قریش با پیامبر برای چه بود؟ ـ علن و انگیزه های مخالفت 9

 ( رقابت و حسادت قبیلگی4  ی از قدرت های مجاور( بیم و نگران3  ( نگرانی اقتصادی1 ( نگرانی از فروپاشی نظام اجتماعی1

 (109ـ103)ص نمره 1ـ اسراء و معراج را تعریف کرده و دالین لغو پیمان محاصره ی اقتصادی مسلمانان در شعب را بیان کنید؟ 11

 آسمان ها به قدرت خداوند )معراج( سفر شبانه ی پیامبر از مکه به بیت المقدس به صورت خارق العاده )اسراء(، سفر پیامبر از بیت المقدس به

 ( متأسف بودن برخی از امضاء کنندگان از وضع رقت بار بنی هاشم1  پیامبر به از بین رفتن پیمان به وسیله ی موریانه( خبر دادن 1

 (183ـ181)ص مرهن 1ـ دالین ایمان ابوطالب را نام برده و بیان کنید انگیزه اثبات کفر ابی طالب از طرف برخی افراد چه بود؟ 11

 ( حمایت های او از پیامبر1  ( اشعار و سخنان او1

که چنین سابقه به انگیزه ی سیاسی و ناشی از بعضی تعصبات است زیرا اصحاب بزرگ پیامبر عموماً سابقه ی بت پرستی داشتند تنها علی )علیه السالم( بود 

کسانی که خواستند از مقام علی )علیه السالم( بکاهند تالش کردند تا کفر پدر او را اثبات کنند تـا  ای نداشت و از کودکی در دامان پیامبر پرورش یافته بود 

 بت پرست زادگی او اثبات گردد.

 (184)ص نمره 1ـ چرا قریش از هجرت پیامبر به یثرب بیمناک شد؟ 12

دم یثرب با پیامبر پیمان جنگ بسته بودند و امکان داشت پیـامبر بـه   ( چون مر1( مسلمانان از دسترس آنان خارج می شدند زیرا یثرب شهر مستقلی بود. 1

( بر فرض درگیر نشدن در جنگ باز هم خطر بزرگی برای آنـان داشـت چـون یثـرب بـازار مناسـبی بـرای        3منظور انتقام به کمک آنان به مکه حمله کند. 

 مانان( ناامن کردن خط بازرگانی مکه به شام توسط مسل4بازرگانان قریش بود. 

 (111ـ104)ص نمره 1ـ اصحاب صفّه چه کسانی بودند؟ هدف پیامبر از مانورهای نظامی چه بود؟ 13

که تهیدست و غریبه بودند و پیامبر به وضع آنان رسیدگی می کرد و سایبانی در انتهای مسجد برای اسکان موقت آنان سـاخته  پرشور و بافضیلتی مسلمانان 

 شد.

 ( هشدارهای ضمنی برای یهودیان مدینه3  ( نمایش قدرت رزمی مسلمانان1  یش به شام( تهدید خط بازرگانی قر1

 (130)ص نمره 1ـ علن و عوامن پیروزی در جنگ بدر را بنویسید؟ 14

 ( شجاعت و فداکاری بی نظیر علی )علیه السالم(1    ( فرماندهی شایسته پیامبر و شجاعت و دلیری او1

 ( امدادهای غیبی خداوند4  ان از ایمان سرشار و روحیه ی باال( برخوردار بودن نوع مسلمان3

ـ عوامن جانبی که به شکست مسلمانان در جنگ احد کمک کرد را نام ببرید؟ پیشنهاد حفر خندق در جنگ احزاب از طرف چـه  15

 (151ـ141)ص نمره 1کسی بود؟ 

 ن جنگ و شناخته شدن آن ها از طریق شعار( نداشتن لباس نظامی برای طرفی1  ( شایعه کشته شدن پیامبر اسالم1

 ( تغییر جهت دادن باد و دشوار ساختن جنگ بر مسلمانان3

 پیشنهاد حفر خندق در جنگ احزاب: سلمان فارسی

 (104)ص نمره 1مورد(  4مفاد پیمان صلح حدیبیه را بنویسید؟ )ـ 16

 د و مسلمانان در آن سال وارد مکه نشوند( محم1    ( متارکه ی جنگ بین طرفین به مدت ده سال و امنیت مردم1

     ( هر قبیله در هم پیمانی با محمد آزاد است4 ( اگر کسی از قریش بدون اجازه ی ولی خود نزد محمد برود باید او را به مکه برگرداند3

 اصحاب محمد در مکه( در امان بودن جان و مال 8  ( آزاد بودن پیروی از اسالم در مکه0 ( عدم خیانت طرفین به یکدیگر5



 

 (183)ص نمره 1در جنگ تبوک شرکت نکردند چچه بود؟  )علیه السالم(ـ علت این که حضرت علی 17

ت ندارد نسبت به من چون پیامبر ایشان را در مدینه جانشین خود قرار داد. او به پیامبر گفت: مرا با زنان و کودکان در شهر گذاشتی؟ پیامبر فرمود: آیا دوس

 ون نسبت به موسی باشی؟ با این تفاوت که بعد از من پیامبری نخواهد بود.همچون هار

 (188ه )صنمر 1ـ آثار و نتایج غزوه ی تبوک که از اهمیت زیادی برخوردار بود را بنویسید؟ 18

( در این بسیج عمومی مؤمنان و منافقـان از  1( پیامبر با بستن پیمان های صلح با قبایل و امرای منطقه مرزی حجاز و شام ایمنی این منطقه را تأمین کرد. 1

        ( با این حرکت نظامی فرماندهان سپاه اسالم با راه و چاه و مشکالت ایـن منطقـه آشـنا شـده و طریقـه لشکرکشـی را آموختنـد.        3یکدیگر شناخته شدند. 

 ( باال رفتن اعتبار نظامی مسلمانان، گرایش قبایل مختلف عرب به اسالم.4

 (310)ص نمره 1یامبر از اعزام سپاه اسالم به فرماندهی اُسامه چه بود؟ ـ هدف پ19

ایستگی افـراد  ( هدف پیامبر از تعیین اسامه به فرماندهی سپاه این بود که مسلمانان را متوجه این حقیقت سازد که آنچه در واگذاری مسئولیت مهم است ش1

درگذشت او، رقبای سیاسی علی )علیه السالم( که طمـع خالفـت داشـتند از مدینـه دور باشـند و در       ( منظور پیامبر این بود که هنگام1است نه سنّ آن ها. 

 غیاب آنان علی )علیه السالم( زمام امور را به دست گیرد.

 موفق باشید                                                                                                                                                   


