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فرازهايی از زندگانی پیامبر اسالم (صلی اهلل علیه و آله) از فصل  42تا پايان کتاب.

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
 .1پيامبرصلیاهللعلیهوآهل هنگامى كه مدينه را براى تعقيب قريش بعد از جنگ اُحد ترك كردند ..... ،را جانشين خود قرار داد .ب 303
أ .ابوذر 
 .2جريان مباهلة پيامبر
أ .دهم 

ب .ابن اُم مكتوم 
صلی اهلل علیه و آهل

ج .سعد معاذ 

د .ابودجانه 

با هيئت نجران در سال چندم اتفاق افتاد؟ أ
ب .نهم 

ج .هشتم 



د .يازدهم 

 .3نويسنده كتاب «الوالية فى طريق حديث الغدير» كيست؟ د 615
أ .ابن خلكان 

ج .ابن حجر 

ب .ابوريحان بيرونى 





د .طبرى 

 .4قريش چگونه پيمان حديبيه را زير پا نهاد؟ أ 424
أ .با شركت در جنگ بر ضد خزاعه 

ب .با كمك مالي به ديگر دشمنان اسالم 

ج .همراهى در كشتن مبلغان سپاه اسالم 

د .دستگير نمودن و تحت فشار قرار دادن برخى از مسلمانان 

تشریحي
 .1جريان فاجعة «بئر معونه» را به اختصار بنويسيد.

303

پس از جنگ احد ،پيامبر با اعزام دستههای تبليغي ،قلوب را به معارف اسالم جلب مينمود و در سال چهارم چهل نفر از رجال علمي
اسالم رهسپار منطقه نجد شدند و گرچه بزرگ قبيله ( ابوبراء) به آنها امان داده بود ولي آنها را به شهادت رساندند.

345

 .2دو دليل بر اين كه پيمان صلح حديبيه به نفع اسالم بود را بنويسيد.

أ .فرصتي برای نشر و تبليغ آئين اسالم پيدا شد .ب .پرده آهنين بين مردم و آيين اسالم كه به وسيله مشركان پديد آمده بود ،از بين رفت.
ج .بازگشايي بسياری از عقده های روحي سران شرك.

 .3يك مورد از جنايات خالد بن وليد بعد از مسلمان شدنش را توضيح دهيد.

464-462

كشتن گروهي از قبيله بني جذيمه – كشتن مالك بن نويره و همبستر شدن با همسر او در همان شب.

« .4بيعت رضوان» در ارتباط با چه مسالهای اتفاق افتاد؟ 354
در اثر تاخير نماينده پيامبر ،اضطرابي بين مسلمانان پديد آمد و وقتي خبر قتل عثمان ،مسلمانان را به جوش و خروش انداخت ،پيامبر
فرمودند :از اينجا نميروم تا كار را يكسره كنم و پيامبرصلی اهلل علیه و آهل تصميم گرفتند با مسلمانان تجديد پيمان كنند و زير سايه درختي نشستند و از
همه بيعت گرفتند.
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 .6تبوك نام چه مكاني است؟ چرا حضرت عليعلیهالسالم در جنگ تبوك نبودند؟ ص 444-446
دژ بلندی كه در نوار مرزی سوريه ( ميان راه حجر و شام) قرار داشت.
برای اين كه ممكن بود در غياب پيامبر صلیاهللعلیهوآهل  ،گروه های ضد اسالمي اوضاع را دگرگون سازند و برای دفع توطئه آنان.

 .5أ .آيا فدك ارث بود؟ به چه دليل؟ ب .سرگذشت فدك بعد از پيامبرصلیاهللعلیهوآهل به كجا انجاميد؟
خير؛ ارث نبود ،زيرا از سرزمنهايي بود كه بدون هجوم نظامي به دست مسلمانان افتاده بود و مربوط به شخص پيامبر

صلی اهلل علیه و آهل

و امام بعد از

ايشان است .ب .روی اغراض سياسي دختر عزيز پيامبر صلیاهللعلیهو آهل از ملك طِلق خود محروم گرديد و عمال او از آنجا اخراج شدند.
 .4مواد قطعنامه ابالغ شده به همراه آيات برائت چه بود؟ و توسط چه كسي به مشركان ابالغ شد؟

433

بتپرستان حق ندارند وارد خانه خدا شوند -طواف با بدن برهنه ممنوع است -هيچ بت پرستي در مراسم حج شركت نخواهد كرد – پيمان
كساني كه با پيامبرصلیاهللعلیهوآهل پيمان عدم تعرض بستهاند محترم است.
توسط اميرالمومنينعلیهالسالم .

 .3جملة «ما قلعتُها بقوۀ بشرية و لکن قلعتها بقوۀ الهیة  »...از چه كسي و در مورد چه واقعهای صادر شده است؟

333

از وجود مقدس اميرالمومنينعلیهالسالم در باب شكستن و فتح دژ خيبر.
 .3أ .جملة معروف پيامبرصلیاهللعلیهوآهل دربارة «سلمان» چيست؟ ب .پيامبرصلیاهللعلیهو آهل اين جمله را در چه زماني و به چه منظور فرمود؟ ( 323ع 1 :د)2 :
أ .سلمان منّا أهل البيت .ب .هنگام تقسيم افراد در خندق ،مهاجران و انصار درباره سلمان به تشاجر پرداخته ،هركدام ميگفتند كه سلمان از
ماست و بايد همكار ما باشد .پيامبر در اين لحظه با سخن معروف خود در رابطه با سلمان ،نزاع را پايان داد.
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