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 تشریحی
 .دیکن انیرا ب (لیه السالم)عیعل ینیجانش یفراهم ساز ی،برا اتشانیح یروزها نیرسول خدا در آخر  یها مورد از تالش کی .1
 بود ؟ یچه ابعاد یدوره رسالت و حکومت رسول خدا دارا یدستاوردها .2
 و مشرکان بود ؟ انیهود یچرا مبارزه با منافقان مشکل تر از مبارزه با  .3
 د؟یسیمورد را بنو  سه یدر بعد اجتماع (لی الله علیه وآله)صرسول خدا یاز دستاوردها .4
 کشور ها را به اسالم دعوت کرد ؟ گریچرا رسول خدا سران د  .5
 الوداع مطرح کرد؟ ةرا در خطبه حج یچه نکات امبریپ .6
 ابالغ شد؟ (لیه السالم)ع یامام عل لهیبرائت به وس امیچرا پ .7
 .دیسیرا بنو  هیبیمهم صلح حد جینتا .8
 کنید.ماجرای غدیرخم  را بیان  .9

 .دیده حیبصرا را توض یماجرا .10
 .دیده حینبرد موته را توض .11

 صحیح و غلط
 شکسته شد. (لیه السالم)عپس از فتح مکه بت های درون و بیرون مکه شکسته شد از جمله بت هبل که به دست امیر المومنین علی  .12
 .شد دهیو به آتش کش بیتخر  (لی الله علیه وآله)صامبریو توسط پ دیتوسط مشرکان احداث گرد  نهیمسجد ضرار در مد .13
 سرآغاز نبرد موته قتل ناجوانمردانه سفیر پیامبر بود که نوعی تهدید نظامی به حساب می آید. .14
 فرماندهی سپاه سه هزار نفری اسالم در جنگ موته به دست جعفر بن ابی طالب بود. .15
 خانه خدا عازم مکه شد. ارتیانجام اعمال عمره و ز  یبرا یهجر 6در سال  امبریپ .16
 .قرار داشت (لیه السالم)ع یکه عازم تبوک شدند حضرت عل یدر رأس سپاه .17
 طلقا به بردگان آزاد شده توسط رسول خدا گفته می شود. .18
 .آخرین دژ باقی مانده برای یهود بود خندق .19

 پاسخ کوتاه
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 قرار دادند ؟ نهیخود در مد نیرا به عنوان جانش یجنگ تبوک حضرت عل انیدر جر   رامبیپ لیبه چه دل .20
 نامه ارسال کرد؟ ییاسالم به چه کشورها یدعوت جهان یبرا (لی الله علیه وآله)صاکرم  امبریپ .21
 ؟چه بود یاز انجام عمره در سال ششم هجر (لی الله علیه وآله)صاهداف رسول خدا  .22
 بود؟ یرضوان به چه معن عتیب .23
 به چه کسانی گفته می شد؟ طلقا .24
 بود؟ یحجه الوداع چه بود و در چه سال .25
 . پاسخ کوتاه دهیدبه سواالت ذیل با توجه به آیه  .26

؛ پس  گذردیکردند خشنود شد و دانست که در دلشان چه م عتیدرخت با تو ب ریکه در ز  یخداوند از مؤمنانهمانا  }
 {  پاداششان داد کینزد  یآرامش بر دل آنها نازل کرد و به فتح

 است ؟ یباال خطاب به چه کسان هآی.الف 
 ( اشاره دارد ؟ عتی)ب یمانیباال  به چه پ هیآ  .ب
 باال به کدام فتح بشارت داده است ؟ هیآ .  ج
 نازل شد ؟ یطیباال در چه شرا هیآ. د

 تستی
 کدام مورد از نتایج صلح حدیبیه می باشد؟ .27

 آزادی پیروی از اسالم در مکهب( تامین امنیت جان و مال تجار مسلمان                      الف( 
 ارائه قدرت سیاسی و معنوی مسلماناند(                 به رسمیت شناخته شدن اسالم توسط قریشج( 
 حدیث منزلت در کدام غزوه و برای مقام چه کسی مطرح شد؟ .28

         (لیه السالم)ععلی  -ب( تبوک        (لیه السالم)ععلی  -الف( احد
 (لی الله علیه وآله)صپیامبر  -د( احزاب     (لی الله علیه وآله)صپیامبر  -ج( تبوک

 زمنشا چه تصمیمی ا و کلید خانه کعبه را در دست گرفته اند رویای پیامبر که  وارد حرم شدند موی سرشان را تراشیده .29
 ؟جانب ایشان شد
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 ب( زیارت خانه خدا              الف( فتح مکه بدون خونریزی                 
 ئتد( فرمان برا    ج( دعوت جهانی              

 ؟عرب ظهور کرده استدر صورتی که در جزیره العرب و برای قوم  تچرا آیین اسالم برای همه مردم اس .30
 ب( مخاطب قران همه مردم هستند           الف( پیامبر به همه زبان ها تسلط دارد                    

 ج( دین اسالم تکامل یافته همه ادیان گذشته است               د( همه ادیان گذشته خبر از این دین جهانی داده بودند
 دستور دادند به عنوان جانشین ایشان در مدینه بماند و سپاه را همراهی نکند (لیه السالم)ع علیدر کدام غزوه  پیامبر به حضرت  .31

 د( تبوک              ج( خیبر                                          ب( احد                                 الف( بدر      
 ؟نازل شدن جبرئیل بر رسول خدا ایشان ابالغ را به چه کسی سپردندفرمان برائت قرار بود توسط چه کسی ابالغ شود و بعد از  .32

 عمر -ب( عثمان                             جعفربن ابی طالب    –(لیه السالم)عالف( حضرت علی 
 ابوبکر –د( جعفربن ابی طالب                                                   (لیه السالم)عحضرت علی  -ج( ابوبکر 

 ؟ایراد شده است که در منابع مهم اهل سنت و شیعی موجود می باشدجمله رسول خدا در کجا این  .33
دوست بدار و دشمنانش را دشمن  این علی نیز سرپرست اوست. خدایا، دوستان علی را که من سرپرست او هستم، هرکس }

 { اش نکنند، واگذار کن و کسانی را که یاری بدار. یاران او را یاری
 منزلت حدیث د(              ج( پیمان پایداری                    ثقلین       حدیث ب(               غدیر         خطبه الف(

 وصل عبارت
 خندق

 هیبیصلح حد  توقف جنگ، امکان دعوت جهانی برای رسول خدا  به رسمیت شناخته شدن اسالم توسط قریش، .34

 بیعت رضوان مسلمانان پیروز شدند. ،(لیه السالم)عنبرد با فتح مهم ترین قلعه یهودیان و قتل پهلوان معروفشان بدست امام علی در این .35

 مقوقس      ضمن احترام به سفیر و نامه رسول خدا هدایایی نیز ارسال کرد. .36
 خیبر      اکرم بستند. امبریبا پ یکه مسلمانان در سال ششم هجر یعتیب .37

 جای خالی
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هاشم از آن به جز در  یمحصور نبود اما خروج بن یکیز یله حصار فیبه وس .........................گرچه محدوده  .38
 .همراه بود ی........ با خطر جان...........عمره در ماه ..... یالحجه و روز ها یحج در ذ یروز ها

حضور در غزوه تبوک  یبرا (لیه السالم)عیعل تیبر عدم صالح یمنافقان مبن عاتیدر پاسخ شا (لی الله علیه وآله)صامبریپ .39
 کردند. انی...........را ب...........ثیحد

فضائل وکماالت  نیسم برتر جاکرم که ت امبریروح بزرگ پ ...............سرانجام در روز  ....................سال .. .40
 .بود به عالم بقاءپرواز کرد یاخالق

 .دینام .................مسجد منافقان را مسجد  یاتیپس از بازگشت از سفر تبوک با نزول آ  (لی الله علیه وآله)ص رسول خدا .41
 . معروف شدند................اسالم شدند به ................ امبریکه پس از فتح مکه مشمول عفو پ یمشرکان .42
  .دندیحارثه در نبرد ...................................... به شهادت رس دبنیطالب و ز  یجعفر بن اب .43
 شکسته شد ......................... نام داشت. (لیه السالم)ع یکه به دست عل یبت .44
 نامند. یرا ................ م امبریحج پ نیآخر  .45

 
 

 


