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 تشریحی
 اتفاقات غزوه احد را به طور خالصه  توضیح دهید. .1
 .دیکن لیو تحل هیرا تجز  نهیدر مد هودیعلت مهاجرت و سکونت  .2
 .دیسیرا بنو  نهیمد یعموم مانیپ یمحور ها نیمهم تر از مورد سه  .3
 توضیح دهید.در بدو ورود پیامبر به مدینه در مورد چگونگی انتخاب محل سکونت ایشان و مکان ساخت مسجد  .4
 .جایگاه حقیقی مسجد در اسالم چیست ؟ توضیح دهید .5
 . دیده حیو مهاجر را توض انصاراصطالحات  .6
 غزوه و سریه را تعریف کنید. .7

 صحیح و غلط
به همین دلیل  و فساد و سرزنش است بیبه آن جا عبارت از ع (لی الله علیه و آله)ص امبریقبل از ورود پ ثربی یکلمه  یمعنا .8

 رسول خدا نام مدینه را برای شهر برگزید.
 . دندیبه شهادت رس عهده دار شدند بیرا به ترت یبن حارثه و عبدالله بن رواحه فرمانده دیو ز  طالبیکه جعفربن اب بریفتح خدر  .9

 .بود یانصار وبیمنزل ابو ا ،یحجره ها در اطراف مسجد نبو  یتا زمان بنا امبریمنزلگاه پ .10
 .نازل شد شانیسوره توبه بر ا هیاول اتیآ نهیبه مد (لی الله علیه و آله)صامبریورود پ یدر آستانه  .11
 .سپاه را بر عهده داشت یخود رهبر امبریشد که پ یگفته م ییبه جنگ ها هیسر  .12
 در اسالم است. یقانون اساس نیبه منزله اول نهیمد ینامه عموم مانیپ .13
 که به آن شهرت داشتند توطئه و نقاق است. انیهود یمهم  یژگیو  .14
 رخ داد. ثربیو مردم  انیهود ی نیبعاث ب یجنگ ها .15
 .دیدر غزوه بدر به شهادت رس امبریپ یحمزه عمو  .16
 .بود نهیمرکز ظهور اسالم شهر مقدس مد .17

 پاسخ کوتاه
 ران و انصار چه بود؟مهاج انیم یبرادر مانیپ جادیاز ا(لی الله علیه و آله)ص اهداف رسول خدا .18
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 .دیشدند را نام ببر  روزیکه مسلمانان در آن پ امبریغزوه پدو  .19
 کردند ؟ یشکن مانیپ امبرینسبت به پ نهیمد انیهود یچرا  .20
 .دیسیرابنو  یحکومت اسالم نیاول سیتاس یها نهیزم .21
 د؟یرا نام ببر  نهیساکن مد یهودیمهم  لهیسه قب .22
 بود ؟ یچه کس نهیرهبر منافقان در مد .23
 می شود؟منافق به چه کسانی گفته  .24

 تستی
 کدام رویداد از نظر زمانی مقدم بر بقیه است؟ .25

 الف(  غزوه احد                 ب(  غزوه بدر                   ج(  فتح مکه             د( غزوه موته
 د؟یدر کدام جنگ به شهادت رس (لی الله علیه و آله)ص رامبیپ یحمزه عمو  .26

د    (  خندق                   ب(  بدر               الف ح   ج( تبوک                   د( ا 
 ؟ ستین حیکدام مورد در مورد جنگ احد صح .27

 یطلب ایبه علت دن یبیغ یاز امدادها تیب( محروم           (لی الله علیه و آله)صرسول خدا یاز دستورها ینافرمان جی( نتاالف
 یحوادث بعد یبرا ید( عدم آمادگ  صبر و استقامت و اخالص                        تی( اهمج

 نفر بود ؟ 1000نفر و تعداد مشرکان  313با مشرکان ، تعداد مسلمانان  امبریدر کدام جنگ پ .28
 ( جنگ بدر                     ب( جنگ احد                    ج( جنگ خندق                د( جنگ موتهالف

 ؟برقرار شد یچه کسان انیم نهیبه مد امبریعقد اخوت در آغاز هجرت پ ای یبرادر مانیپ .29
 اوس و خزرج (و انصار         د نیمهاجر  (انصار                 ج(ب                      نیمهاجر  (الف

 .خداوند صادر شد یاذن جهاد با کافران  از سو   اتیبا نزول کدام آ (لی الله علیه و آله)ص امبریهجرت پ نیدر سال آغاز  .30
 سوره احزاب -40-39 (سوره حج         د 30-29 (سوره احزاب      ج 30-29 (سوره حج          ب 40-39 (الف

 بود؟ یچه کس نهیرهبر منافقان مد .31
 انیابوسف( د                       دیخالدبن ول( ج                   یعبدالله بن اب( معاذ                 ب نیسعدب( الف

حد نیست ؟کدامیک از موارد زیر جزء درس های جنگ  .32  ا 
 ب( اهمیت صبر واستقامت واخالص      (لی الله علیه و آله)صالف( نتایج نافرمانی از دستورهای رسول خدا

 د(طوالنی شدن جنگ                   ج(محرومیت از امدادهای غیبی به علت دنیا طلبی     
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 باشد؟ یم حیکدام صح .33
 مسلمانان یروزپی – هجری سوم سال بدر (ب            مسلمانان شکست– یغزوه احد سال دوم هجر (الف

 نهیتهاجم مشرکان به مد نیآخر  -  یاحزاب پنج هجر د(        (لیه السالم)ععلی امام حضور عدم– یتبوک هشت هجر (ج
 .  را برادر خود اعالم کرد یچه کس امبریمسلمانان پ نیب یبرادر مانیپ انیدر جر  .34

 عمار (د            بن حا رثه دیز  (ج  (لیه السالم)عیعل (ب               ابوبکر               (الف
 جای خالی

داشتند که  انیهود یوبا  گریکدیبا  یادیز  یریشهر درگ نیدر طول دوران قبل از ورود اسالم به ا ثربیساکن  یعرب ها  .35
 .آن جنگ ............................... بود نیآخر 

 . افتی ریی........ تغ.......و ............به ......... شانی، نام آن طبق دستور ا ثربیپس از هجرت رسول خدا به  .36
 ................ است ...شجره ، ... عتیب گری............ بود و نام د به نام ............ یرهبر منافقان ، شخص .37
 ........... بودند.و ...... ................ لهیدو قب ثربیساکنان شهر  نیمهم تر  .38
 احداث .................. بود . نهیدر هنگام ورود به مد امبریاقدام پ نیاول .39
 .رفتیبر حفر خندق را پذ ی.............................. مبنشنهادیپ اران،یرسول خدا پس از مشورت با  .40
 ................ نام داشت..................................... شیغزوه مسلمانان با مشرکان قر  نیاول .41

 وصل عبارت
 خندق  در این جنگ مشرکان مکه به اصرار ابوجهل با سپاهی هزارنفری به سوی منطقه نبرد حرکت کردند .  .42
 .بنی قینقاع       . بود (لی الله علیه و آله)صکه یکی از آنان حمزه عموی پیامبرنفر از مسلمانان به شهادت رسیدند  70در این نبرد  .43
 بدر    در این نبرد طوالنی شدن جنگ و دشواری تامین آذوقه منجر به شکست مشرکان گردید.    .44
 بنی امیه           . ثربیساکن در  یهودی یها لهیاز قب .45

 احد     
 


