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 تشریحی
 ؟است ریامکان پذ ییهاشم از شعب ابوطالب در چه زمان ها یخروج بن .1
 سران شرک در دارالندوه چه تصمیماتی گرفتند؟ .2
 .دیکن فیعام الحزن را تعر  .3
 .دیکن فیرا تعر  تیالمب ةلیل .4
 .دیده حیتوطئه دار الندوه را مختصر توض .5
 علل پایان یافتن محاصره اقتصادی را بیان کنید ؟ .6
 .حضرت خدیجه را طور خالصه معرفی کنیدشخصیت  .7

 صحیح و غلط
در رویا دید که موریانه پیمان نامه مشرکان را خورده است سپس ابوطالب را باخبر کرد تا به مشرکان  (ی الله علیه وآلهل)صپیامبر .8

 قریش اطالع دهد و محاصره اقتصادی پایان پذیرد.
آمدن لیله المبیت و اقدام شجاعانه امام علی  تصمیم مشرکان در دارالندوه علت هجرت شبانه پیامبر شد و سبب به وجود .9

 و خوابیدن ایشان در بستر پیامبر بود. (لیه السالم)ع
 .بود تیجزء مناطق پر جمع یتجار تیمکه به علت موقع یجنوب شرق یکیشهر طائف در نزد  .10
 .فرستاد ثربیقرآن واحکام اسالم به  میرا به منظور تعل اسریعمار  (ی الله علیه وآلهل)صعقبه اول رسول خدا  مانیپ یدر پ .11
 هاشم مشکالت را کاهش داد. یاز بن یو بعض (الم الله علیها)س جهیمدت محاصره مسلمانان اموال حضرت خددر  .12
 هدف اصلی پیامبر از تبلیغ در اطراف مکه یافتن منطقه ای مناسب جهت هجرت مسلمانان بود. .13
 .باشد یعقبه اول م مانیمشرکان از مفاد پ ایبا مسلمانان  یمانیدر هم پ لیقبا یآزاد .14

 پاسخ کوتاه
 ابوطالب داشتند  ؟ ژهیو ه هاشم ب یبن تیدر جلب رضا یسع (ی الله علیه وآلهل)ص قتل حضرت محمد یچرا مشرکان برا .15
 فرستاد؟ ثربیبه  یقرآن و احکام اسالم میتعل یرا برا یچه کس امبریعقبه دوم پ مانیپس از پ .16
 طالب بودند؟ یچند سال درشعب اب ارانشیو  (ی الله علیه وآلهل)ص امبریپ .17
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 سفر به طائف را گرفت؟ میتصم امبریپ لیبه چه دل .18
 را لغونمودند؟ میچرا مشرکان تحر  .19
 الحرب معروف است؟ عتیبه ب هیعقبه ثان مانیچرا پ .20
 در مدت محاصره اقتصادی چه چیزی بخشی از مشکالت را کاهش می داد ؟ .21
 مبدا تاریخ اسالم چه زمانی بود و توسط کدام خلیفه و  راهنمایی چه شخصی رسمیت یافت .22

 تستی
 ؟برای تبلیغ به کجا سفر کردند  رحلت ابوطالب شدت آزار و اذیت مشرکان پیامبربعد از  .23

 حبشه (د                        طائف    (ج                        حجاز   (ب                     مدینه    (الف 
 ؟گرفت پیامبر اشم تصمیم به شرکت در قتل در جریان توطئه دارالندوه چه کسی از جانب بنی ه .24

 ابولهب (د                    ابوجهل    (ج                        عمروعاص   (ب         ابوسفیان      ( الف 
 ؟ افتی تیمسلمانان رسم خیبه عنوان مبدأ تار  فهیدر دوران کدام خل امبریهجرت پ .25

 (لیه السالم)ع یحضرت عل (د        سوم عثمان    فهخلی (ج            دوم عمر  فهخلی (ب         اول ابوبکر فهخلی ( الف
 فرستاد؟ ثربیقرآن و احکام به  میتعل یرا برا یچه کس (ی الله علیه وآلهل)صامبریعقبه اول پ مانیبعد از پ .26

 ریمصعب ابن عم (د     عبدالله بن رواحه             (ج              اسریعمار  (ب                طالبیاب یجعفرب (الف
 ؟رفت و خبر از بین رفتن پیمان نامه توسط موریانه را به آنها رساند چه کسی نزد مشرکان .27

 ب( ابوطالب            ج( مصعب بن عمیر              د( جعفربن ابی طالب                (لیه السالم)عالف( حضرت علی 
 ؟ابوطالب چگونه توانست نقش یسیار مهم خود را برای حفاظت از پیامبر ایفا کند .28

 قبلیه                  ب( یاری از بنی هاشم            ج( مخفی نگاه داشتن ایمان              د( قرارداد با قریشالف( ریاست 
 ؟افراد کدام قبیله در عقبه اول با پیامبر پیمان بستند .29

 د( طائف                 ج( اوس و خزرج                      ب( خزرج                           الف( بنی قریظه       
 جای خالی

 داشت . یو جنگ یآن جنبه نظام یمحتوا رای.................. معروف شده است ز ............به . هیعقبه ثان عتیب .30
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 .افتی تیرسم ...........شنهادیدوم به پ ی فهیاسالم قرار داد ودر زمان خل خیرا مبدا تار  ...............(ی الله علیه وآلهل)صرسول خدا  .31
 از مشکالت را کاهش داد. یهاشم بخش یاز بن یو بعض ................در مدت محاصره مسلمانان اموال حضرت..... .32
 ...... معروف شد................. که به  ...با اسالم در سال ................ ثربینفر از مردم  12 ییآشنا .33
تا در داخل شعب خود، از  خواست............ ............... از و کرد مخالفت آنان خواستهبوطالب به شدت با ا .34

 انیابوسف و ..........................به جز هاشم یبن یدرخواست ابوطالب، همگ یدرپ .کنند جان رسول خدا دفاع
 .رفتندیاو را پذ شنهادیپ حارث بن

با  و .......................... ابتدا عزیزترین یاران رسول خدا  دود دو ماه پس از پایان محاصره در شعب، دوتن ازح .35
که  . این مصیبت به قدری بر رسول خدا سنگین بود.............. از دنیا رفتند .............. فاصله اندکی پس از او 

 ................................... نامیدند. ن دو )دهم بعثت( راسال رحلت آ
و روانداز سبز رنگ پیامبر را بر روی  ..................در جای او (لیه السالم)عامام علی  به مدینه رسول خدا حرکتبا  .36

 ..... معروف شده است .......... ب به... و آن شآیه ............ بهخود انداخت آیه قرآن نازل شده برای این اتفاق 
 وصل عبارت

 الحرب ةبیع
 دارالندوه      .سال در آنجا محاصره شده بودند 3بمدت  نیهمراه مسلم امبریکه پ یمحل .37
 عام الحزن     به جای پیامبر به آن معروف شده است. (لیه السالم)عخوابیدن حضرت علی  .38
 المبیت ةلیل      .رفتار با رسول خدا یچگونگ یمجلس مشورت سران شرکت برا .39
 سقیفه         .و ابوطالب جهیسال وفات حضرت خد .40
 شعب ابو طالب         نام دیگر پیمان عقبه ی دوم بود. .41

 
 

 


