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فراز هايی از زندگانی پیامبر اسالم (صلی اهلل علیه و آله) از اول تا فصل 42

لطفاً به همه سؤاالت تستی و  8سوال تشریحی پاسخ دهید ،در صورت پاسخ به همه ،به سوال آخر نمره داده نمی شود (تستی  1و تشریحی  2نمره)
تستي
 .1پيامبرصلی اهلل علیه و آهل در مورد چه كسي فرمودند « :تو را گروهي ستمگر خواهند كشت در حالي كه تو آنان را به سوي حق و حقيقت دعوت ميكني».
312

ج

ب .حنظله 

أ .ياسر 

د .جعفر بن ابيطالب 

ج .عمّار 

 .3كدام فرد در بين مسلمانان به «ابوجهل» معروف بود؟ ج 132
أ .اميّه 

ج .ابوالحکم بن هشام 

ب .اُبَيّ 

 .2بنابر نظر صحيح چه كسي هجرت را مبدأ تاريخ اسالم قرار داد؟
أ .پيامبر اكرم

صلی اهلل علیه و آهل





أ

ب .اميرالمؤمنينعلیهالسالم 

303

ج .خليفه اوّل 

 .4چرا ابوسفيان پس از جنگ بدر ،گريه و نوحهسرايي را ممنوع كرد؟

ب

د .عاص بن وائل 
د .خليفه دوّم 

342

أ .گريه و ماتم را براي مردان جنگي مناسب نميدانست 

ب .ميخواست قريش در خشم و غضب باقي بماند 

ج .نميخواست خود را مغلوب اين جنگ نشان دهد 

د .گريه و ماتم آنان ،باعث خوشحالي مسلمانان ميشد 

تشریحي
 .1اخالق پسنديدهاي كه در عرب پيش از اسالم وجود داشت به طور اجمالي ذكر كنيد .

10

سخي و مهمان نواز بودند – خيانت در امانت نميكردند ،پيمان شکن نبودند ،در راه عقيده فداكار بودند ،صراحت لهجه داشتند ،به دشمن
پشت نميكردند( .چهار مورد)

 .3علل شباني پيامبران قبل از نبوت را بنويسيد.

55

براي اينکه در تربيت انسانها شکيبا و بردبار باشند .

 .2عبدالمطلب در هنگام حفر زمزم چه نذري نمود؟ سرانجام اين نذر به كجا انجاميد؟

45

چون احساس كردن براثر نداشتن فرزند در ميان قريش ضعيف است؛ نذر كرد هر موقع ،تعداد فرزندان او به ده نفر رسيد ،يکي را در
پيشگاه كعبه قرباني كند .قرعه كشي به نام عبداهلل پدر پيامبر در آمد امّا بجاي آن صد شتر را ذبح نمود.

 .4داليل تغيير قبله از بيت المقدس به سمت كعبه را نام ببريد( 312 .ع 1 :د)3 :
 .1اعتراض يهود كه چرا مسلمانان قبلة مستقلي ندارند .3 .جنبة امتحان و آزمايش داشت .2 .كعبه مورد تعظيم جامعة عرب بود و تغيير قبله
آمادگي عرب براي پذيرش دين اسالم را فراهم ميكرد .4 .فاصله گرفتن از يهود.
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 .5پيامبرصلیاهللعلیهواهل با اسيران بدر چگونه برخورد كردند؟

342

اسيران با سواد با تعليم خواندن و نوشتن به ده نفر از اطفال آزاد ميشوند .ديگران نيز با پرداخت مبلغي از  4000درهم تا 10000درهم آزاد
شوند و افراد فقير و نيازمند بدون پرداخت فديه آزاد شوند.

 .2نخستين عمل پيامبر صلیاهللعلیهواهل در مدينه چه بود؟

302

ساختن مسجدي به عنوان محل عبادت و بيان معارف و احکام اسالمي اعم از آموزشي و پرورشي.
 .2جريان لیلۀ المبیت و نقش عليعلیهالسالم در آن را بنويسيد.

122

حمله قريشيان به منزل و بستر پيامبر و خوابيدن حضرت اميرعلیهالسالم در بستر پيامبر و دفاع از جان حضرت با بذل جان خودشان.

 .2دوّمين پيمان عقبه چگونه اتفاق افتاد؟ و عکس العمل قريش در برابر آن چگونه بود؟

123

حضور پيامبر و عباس در عقبه به همراه مسلمانان و يثربيان و سخنان عباس پيرامون حضرت رسول و دفاع از ايشان و سپس جواب پيامبر و
بيعت خواستن از آنان .اين پيمان ترس عجيبي در دل آنها انداخت( .و لذا با خزرجيان تماس گرفتند و خبر دادند كه پيامبر با آنان پيمان
دفاعي بستهاند .اما آنها سوگند ياد كردند كه دوست نداريم آتش جنگ ما برپا شود)

 .2چرا پيامبر اكرم صلیاهللعلیهو آهل در مورد انتخاب همسر براي فاطمه زهرا

سالم اهلل علیها

سخت گيري ميفرمودند؟

351

زيرا ايشان با بقيه فرق داشته و به مقتضاي آيه مباهله مقام بلندي داشته و همشأن او بايد كسي باشد كه از نظر فضليت و تقوي و ايمان
مانند او باشد و معصوم از گناه باشد پيامبر از طرف خدا مأمور بود كه در پاسخ خواستگاران بگويد امر ازدواج فاطمه بايد به فرمان خدا
صورت بگيرد.
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