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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 مالحظه:

 اند. ایان صفحه ذکر شدهپدر  ها سؤال جواب درست

 سواالت

  ؟معناستعرب در لغت به چه  -1

 آب و علف. های بی صحرای خشک و بیابان -أ 

 .شود می العرب ساکن هستند عرب گفته ةبه کسانی که در جزیر -ب 

  .قلعه و دژ محکم -ج 

 .موقعیت جغرافیایی اعراب را بررسی کنید -2

 .از هر سو در محاصره صحراها و شنزارها قرار گرفته است -أ 

 منتهیها  ریا به قارهمعروف قرار دارد و از راه خشکی و دهای  وسط قاره -ب 

 .شود می

 .از ناحیه شمال غربی دروازه ورود به اروپا است -ج 

 .نام ببرید اند؟ مورخین اعراب را به چند دسته تقسیم کرده -3

 عرب بادیه نشین. ،یک دسته -أ 

 .و اعراب بادیه نشین (نوادگان اسماعیل)اعراب عدنانی  -ب 

اعراب مستعربه  ها( انیقحط)..( عرب عاربه .ثمود ،عاد)عرب بادئه  ،سه دسته -ج 

 .(نوادگان اسماعیلها ) یا همان عدنانی

  ؟اسماعیل علیه السالم در طول حیاتش رهبری کدام شهر را بر عهده داشت -4

 مکه  -أ 
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 فلسطین  -ب 

 .اورشلیم -ج 

  ؟قبل از بت پرستی بر چه دینی بودند اعراب -5

 کردند  می از یهودیان مکه پیروی -أ 

 دین اسماعیل  -ب 

 .دینی نداشتند -ج 

  ؟ه کسی اعراب مکه را به بت پرستی دعوت دادچ -6

 عمرو بن لحی  -أ 

 ها  یمنی -ب 

  .شیطان -ج 

 ؟اولین بتی که در کعبه گذاشته شد -7

 هبل  -أ 

 منات  -ب 

 .الت -ج 

 .سه بت معروف عرب را نام ببرید -8

 عزی  ،الت ،منات -أ 

 نسر  ،یعوق ،یغوث -ب 

 .هبل ،منات ،الت -ج 

 ؟ر از نُصُب چیستمنظو [3]املائدة:  ﴾نلُُّصبِ ٱَوَما ُذبَِح لََعَ ﴿ -9
بر روی ها  هایی در اطراف کعبه که حیوانات خود را برای تقرب به بت سنگ -أ 

 کردند  می آن ذبح

 .شدند می ذبحها  حیواناتی که برای بت -ب 

 .هیچکدام -ج 
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  ؟العرب هجرت کردند ةیهودیان برای اولین بار در چه سالی به جزیر -11

 .بعد از حمله بختنصر به فلسطین ،میالدی 875سال  -أ 

 .میالدی بعداز حمله تیتوس به فلسطین 77سال  -ب 

  .میالدی 825 -ج 

 ؟هنگام ظهور اسالم مشهورترین قبایل یهودی کدام بودند -11

 بنی مصطلق  ،بنی نضیر ،خیبر -أ 

 بنی قینقاع  ،بنی قریظه -ب 

  .هر دو مورد -ج 

 ؟العرب به چه شغلی مشغول بودند ةبیشتر مردم جزیر -12

 تجارت  -أ 

 کشاورزی  -ب 

 دامداری  -ج 

  ؟به چه خاندانی معروف استوسلم  پیامبر صلى اهلل علیهی  انوادهخ -13

  .هاشمی -أ 

  .قریش -ب 

  .عدنان -ج 

  ؟شد چاه زمزم برای اولین بار توسط چه کسانی پُر -14

 .قبایل جرهم -أ 

 .یهودیان مکه -ب 

 .قریش -ج 

  ؟توسط چه کسی حفر شد ،چاه زمزم قبل ازحادثه فیل -15

 .مزم را حفر کندعبدالمطلب در عالم خواب فرمان یافت چاه ز -أ 

 پیامبر و چند تن دیگرهنگام بنای کعبه  -ب 
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 .پیامبر و صحابه بعد از فتح مکه -ج 

 کرد؟ می حبشی بر کجا حکومتی  ابرهه -16

 حبشه  -أ 

 یمن  -ب 

 .مصر -ج 

 ؟چرا ابرهه قصد ویران نمودن کعبه را نمود -17

 برای انتقام از مردی از بنی کنانه که کلیسای ابرهه را نجس کرده بود  -أ 

 .اینگونه بر مکه حکمرانی کند خواست می -ب 

 .خواست کعبه را به کلیسا تبدیل کند می -ج 

 پیامبر در چه سالی متولد شدند؟  -18

 میالدی  875دوشنبه سال عام الفیل مصادف با سال  -أ 

 میالدی  875سه شنبه سال عام الفیل مصادف با  -ب 

  .میالدی 875سال عام الفیل مصادف با سال جمعه  -ج 

روایت شده که من فرزند دو ذبیح هستم آن دو وسلم   علیهاز پیامبر صلی اهلل -19

 ؟ذبیح چه کسانی هستند

 عبداهلل  ،اسماعیل -أ 

 یوسف  ،اسماعیل -ب 

 .اسماعیل ،ابراهیم -ج 

  ؟کنیز عبداهلل که بعدها دایه رسول صلى اهلل علیه وسلم شد -21

 ثویبه  -أ 

 حلیمه  -ب 

 .(ام ایمن)برکه  -ج 

 ؟شیر دادوسلم  اولین کسی که به پیامبر صلى اهلل علیه -21
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 برکه  -أ 

 ثویبه  -ب 

  .حلیمه -ج 

 ؟که برادر شیری ایشان استوسلم  عموی پیامبر صلى اهلل علیه -22

 حمزه -أ 

 عباس  -ب 

 .حارث -ج 

 ؟کدام گزینه صحیح است -23

سرزمین ما خشکترین سرزمین بود اما بعد از ورود محمد  :حلیمه سعدیه -أ 

 .گشتند می یی پر از شیر برها پستان گوسفندان ما با

بعد از گرفتن محمد همواره افزونی و خیر و برکت خداوند را  :عدیهحلیمه س -ب 

 .کردیم می مشاهده

 .هر دو مورد -ج 

 ؟در چند سالگی مادرش را از دست دادوسلم  رسول اهلل صلى اهلل علیه -24

 چهار سالگی  -أ 

 شش سالگی  -ب 

  .هشت سالگی -ج 

را از در چند سالگی پدر بزرگ و سرپرستش وسلم  رسول اهلل صلى اهلل علیه -25

 ؟دست داد

 شش سالگی  -أ 

 هشت سالگی  -ب 

  .ده سالگی -ج 

  ؟قبل از بعثت در چه جنگی شرکت نمودوسلم  پیامبر صلى اهلل علیه -26



 به صورت سؤال و جواب سیرت پیامبر   8

 فجار  -أ 

 اوس  -ب 

 .حلف الفضول -ج 

  ؟مقتضای پیمان حلف الفضول که پیامبر در آن شرکت نمود چه بود -27

 گرفتن حق مظلوم از ظالم  -أ 

 جنگیدن با یهودیان  -ب 

 .ا و مساکینکمک مالی به فقر -ج 

 ؟پیامبر برای اولین بار در چند سالگی سفر نمودند -28

 سالگی 5 -أ 

 سالگی52 -ب 

 .سالگی27 -ج 

 ؟با سرمایه چه کسی برای تجارت به شام رفتوسلم  پیامبر صلى اهلل علیه -29

 خدیجه  -أ 

 عمویش ابوطالب  -ب 

  .با سرمایه تجار قریش -ج 

  ؟دواج نموددر چند سالگی با خدیجه ازوسلم  پیامبر صلى اهلل علیه -31

 بیست سالگی  -أ 

 بیست و پنج سالگی  -ب 

  .چهل سالگی -ج 

  ؟چه نام داشتوسلم  اولین فرزند رسول اهلل صلى اهلل علیه -31

 قاسم  -أ 

 عبداهلل -ب 

 .ابراهیم -ج 
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بعد از ایشان وفات وسلم  یک از فرزندان رسول اهلل صلى اهلل علیه کدام -32

 ؟نمود

 زینب  -أ 

 فاطمه  -ب 

 .قيةر -ج 

بین قریش حکمیت ی ها زمین قبل از بعثت در چه وسلم پیامبر صلى اهلل علیه -33

  ؟نمود

 قرار دادن حجر االسود در مکانش -أ 

قضاوت برای مردی کاالیی را برای فروش به مکه آورد عاص بن وائل آن را  -ب 

 خرید اما حقش را نداد 

  .هر دو مورد -ج 

  ؟غار حرا در کجا واقع شده -34

 میلی مکه قرار دارد 2در کوه نور در  -أ 

 ثور قرار دارد در کوه -ب 

 ی نزدیک مدینه قرار دارد ها کوه در -ج 

 چگونه راهنمایی ،را قبل از نبوتوسلم  پیامبر صلى اهلل علیه ،خداوند -35

 ؟کرد می

 با فرستادن جبرئیل  -أ 

 صادق یها خواب با -ب 

 .با صدای درونی -ج 

 چه بود؟ آغاز پیامبری قبل از وحیهای  نخستین نشانه -36

 های صادق خواب -أ 

 نیروی درونی -ب 
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  .هایی با جبرییل مالقات -ج 

 ؟نازل شدوسلم  اولین آیاتی که بر پیامبر صلى اهلل علیه -37

  فاتحهآیاتی از سوره  -أ 

 آیاتی از سوره علق  -ب 

  .آیاتی از سوره مدثر -ج 

 ؟اولین کسی که از نزول وحی خبردار شد چه کسی بود -38

 بن نوفل  قةور -أ 

 علی بن ابی طالب -ب 

  .خدیجه -ج 

  ؟انقطاع وحی شروع شدی ا سوره بعد از نزول چه -39

 علق  -أ 

 مدثر  -ب 

 .مزمل -ج 

  ؟انقطاع وحی چند مدت طول کشید -41

 چند روزی  -أ 

 دو سال و نیم  -ب 

  .سه سال -ج 

 ؟کدام گزینه در مورد نزول وحی صحیح است -41

 .نمود می بدون واسطه کالم خدا را دریافت -أ 

 .کرد می فرشته را به همان شکلی که آفریده شده بود مشاهده -ب 

 .هر دو مورد -ج 

 ؟کدام گزینه در مورد نزول وحی صحیح نیست -42
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آنکه فرشته را  بی القای معانی و مفاهیم در قلب و ضمیر پیامبر بوسیله فرشته -أ 

 .مشاهده کند

 .رسید می گاهی آواز زنگی به گوش آن حضرت -ب 

 .شد می گاهی در خواب بر پیامبر قرآن نازل -ج 

  ؟دادند یم چند سال در مکه دعوتوسلم  پیامبر صلى اهلل علیه -43

 ده سال  -أ 

 یازده سال  -ب 

 .سیزده سال -ج 

  ؟چند سال طول کشیدوسلم  دوران مدنی پیامبر صلى اهلل علیه -44

 ده سال  -أ 

 یازده سال  -ب 

 .سیزده سال -ج 

  ؟دادند می چند سال بطور مخفیانه دعوتوسلم  پیامبر صلى اهلل علیه -45

 سه سال  -أ 

 ده سال  -ب 

  .سیزده سال -ج 

  ؟در چه سالی به بیرون از مکه انتشار یافتسلم و دعوت پیامبر صلى اهلل علیه -46

 سال پنجم هجرت  -أ 

 سال سیزده بعثت  -ب 

  .سال دهم بعثت -ج 

  ؟کدام صحابه به امین امت معروف است -47

 بن یمان  یفةحذ -أ 

 بن جراح  ةعبیدابو  -ب 
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  .ابوبکر صدیق -ج 

  ؟کدام گزینه جزء سابقین اولینی که با دعوت ابوبکر ایمان آوردند نیستند -48

 بن عفان  عثمان -أ 

 عبدالرحمن بن عوف -ب 

 .عمر بن خطاب -ج 

نِذۡر َعِشرَيتََك ﴿ -49
َ
ۡقَربِيَ ٱَوأ

َ
را وسلم  پیامبر صلى اهلل علیه .[412]الشعراء:  ﴾٢١٤ ۡۡل

 ؟کند می به چه چیز امر
 دعوت خویشاوندان  -أ 

 دوری نمودن از خویشاوندان  -ب 

  .جنگیدن با دشمنان -ج 

  ؟ی دعوت داداولین جائیکه پیامبر قریش را بطور علن -51

 نزد کعبه -أ 

 بازار عکاظ -ب 

   .روی کوه صفا -ج 

ۡعرِۡض َعِن  ۡصَدعۡ ٱفَ ﴿ -51
َ
این آیه پیامبر را  .[42]احلجر:  ﴾٩٤ لُۡمۡۡشِكِيَ ٱبَِما تُۡؤَمُر َوأ

 ؟دهد می به چه چیز دعوت
 رویگردانی از مشرکین  -أ 

 آشکار کردن دعوت  -ب 

  .هجرت نمودن -ج 

  ؟یامبر ناامید شدند چه کردندوقتی از مقاومت در مقابل پها  قریشی -52

 .ابو طالب را واسطه قرار دادند -أ 

 .پیامبر را رها کردند -ب 

 .را به مدینه بردنداش  پیامبر و خانواده -ج 
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 ؟دادند میقریش برای مبارزه با پیامبر به او چه لقبی  -53

 ساحر و کذاب -أ 

 دیوانه و شاعر -ب 

  .هر دو مورد -ج 

ۡمُدوٗدا  ۥوََجَعۡلُت َلُ  ١١وَِحيٗدا َذۡرِِن َوَمۡن َخلَۡقُت ﴿ یاتآ از منظور -54 َوبَنَِي  ١٢َماٗٗل مَّ
زِيَد  ١٤َتۡمِهيٗدا  ۥَوَمهَّدتُّ َلُ  ١٣ُشُهوٗدا 

َ
ۡن أ
َ
ۖٓ إِنَّهُ  ١٥ُثمَّ َيۡطَمُع أ ا َٰتَِنا َعنِيٗدا  ۥلََكَّ  ١٦ََكَن ٓأِلَي

رۡهُِقهُ 
ُ
َر  ۥإِنَّهُ  ١٧َصُعوًدا  ۥَسأ َر َوقَدَّ َر  َفُقتَِل َكۡيَف  ١٨فَكَّ َر  ١٩قَدَّ ُثمَّ َنَظَر  ٢٠ُثمَّ قُتَِل َكۡيَف قَدَّ
ۡدبََر وَ  ٢٢ُثمَّ َعبََس َوبَََسَ  ٢١

َ
ا إِٗلَّ ِسۡحٞر يُۡؤثَُر  ٢٣ ۡسَتۡكَبَ ٱُثمَّ أ ا إِٗلَّ  ٢٤َفَقاَل إِۡن َهََٰذا إِۡن َهََٰذا

ۡصلِيهِ َسَقَر  ٢٥ ۡلبََۡشِ ٱقَۡوُل 
ُ
  ؟سی استسوره مدثر چه ک [42-11]املدثر:  ﴾٢٦َسأ

 ولید بن مغیره  -أ 

 ابولهب  -ب 

  .ابوجهل -ج 

های مختلفی که کفار برای مخالفت با اسالم در ابتدای دعوت بکار  روش -55

 ؟بردند کدام است

 لشکر کشی بر علیه نیروی اسالم -أ 

 تمسخر کردن و آزار و شکنجه مستضعفان مسلمین  -ب 

  .مسلمین زنده بگور کردن -ج 

 ؟ا چه کسی ازدواج نمودرقیه دختر پیامبر قبل از اسالم ب -56

 عتبه پسر ابولهب -أ 

 عتیبه پسر اولهب -ب 

 .عتیبه پسر ابو جهل -ج 

 ؟ام کلثوم دختر پیامبر قبل از اسالم با چه کسی ازدواج نمود -57
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 عتیبه پسر ابولهب -أ 

 عتبه پسر ابولهب -ب 

 .عتبه پسر ابوجهل -ج 

زن ابوجهل که در اذیت کردن پیامبر با شوهر خود همدست بود چه نام  -58

 ؟داشت

 ام جمیل دختر حرب خواهر ابو سفیان -أ 

 هند بنت حرب -ب 

 .ام هانی -ج 

 ؟کدام یک از دشمنان پیامبر که همسایه ایشان بودند مسلمان شد -85

 حکم بن ابی العاص -أ 

 بن ابی معیط عقبة -ب 

 .عدی بن حمراء ثقفی -ج 

 ؟چه کسی شکمبه شتر رادر هنگام سجده بر روی پیامبر گذاشت -61

 بن ابی معیط  عقبة -أ 

 ابولهب -ب 

 .جهلابو  -ج 

 ؟چه کسی شکمبه شتر را از روی پیامبر بلند نمود -61

 دختر پیامبر رضی اهلل عنها فاطمه -أ 

 عبداهلل بن مسعود رضی اهلل عنه -ب 

 .ابوبکر صدیق رضی اهلل عنه -ج 
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َُّمَزٍة ﴿ آیات: -62 ِ ُهَمَزةٖ ل
ِيٱ ١َوۡيٞل للُِكل َدهُ  َّلَّ نَّ َماَلُ  ٢ ۥََجََع َماٗٗل وََعدَّ

َ
 ۥا ََيَۡسُب أ

خۡ 
َ
هُ أ ۖٓ ََلُۢنَبَذنَّ ِِف  ٣ ۥََلَ در مورد چه کسی نازل شده  [4-1]اهلمزة:  ﴾٤ ۡۡلَُطَمةِ ٱلََكَّ

 ؟است
 بن خلف ميةا -أ 

 ابولهب -ب 

 .ابوجهل -ج 

ِهٍي ﴿ های آیه -63 ٖف مَّ ِۢ بَِنِميٖم  ١٠َوَٗل تُِطۡع ُُكَّ َحَّلَّ اء ا شَّ ازٖ مَّ ِۡلَخرۡيِ ُمۡعَتٍد  ١١َهمَّ
نَّاٖع لل مَّ

ثِيٍم 
َ
ِۢ  ١٢أ

َٰلَِك َزنِيٍم  ُعُتلل ن ََكَن َذا َماٖل َوبَنَِي  ١٣َبۡعَد َذ
َ
َسَِٰطرُي  ١٤أ

َ
َُٰتَنا قَاَل أ إَِذا ُتۡتََلَٰ َعلَۡيهِ َءاَي

لِيَ ٱ وَّ
َ
  ؟در مورد چه کسی نازل شده است [11-11]القلم:  ﴾١٥ ۡۡل

 ةولید ابن مغیر -أ 

 ابولهب -ب 

 .بن ابی معیط عقبة -ج 

ن پیامبر را لگد مال کند و عاقبتش گرد ،چه کسی قصد نمود در هنگام سجده -64

 ؟چه شد

 میان خود و پیامبر خندقی از آتش دید  ،ابولهب -أ 

 میان خود و پیامبر خندقی از آتش دید ،ابوجهل -ب 

 .میان خود و پیامبر خندقی از آتش دید ،بن ابی معیط عقبة -ج 

 ؟شد می عثمان بن عفان در ابتدا توسط چه کسی و چگونه شکنجه -65

 .کرد می پیچید و زیر حصیردود می حصیری او را در ،توسط ابولهب -أ 

 .داد می توسط ابوجهل او را در زیر تخته سنگی بزرگ و داغ قرار -ب 

 .کرد می پیچید و زیر حصیردود می در حصیری او را ،توسط عمویش -ج 

 ؟نخستین زنی که در اسالم شهید شد چه کسی بود و بدست چه کسی -66
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 سمیه بدست ابوجهل -أ 

 سمیه بدست ابولهب -ب 

 سمیه بدست عاص بن وائل ثقفی -ج 

 ؟را آزاد نمودها  آن چه کسی بالل و عامر بن فهیره را خرید و -67

 ابوبکر صدیق رضی اهلل عنه -أ 

 صلى اهلل علیه و سلم پیامبر اسالم -ب 

 .عمر بن الخطاب رضی اهلل عنه -ج 

 ؟اولین بار خون کافر بدست چه کسی ریخته شد -68

 سعد بن ابی وقاص -أ 

 عمربن الخطاب -ب 

 .عبدالمطلب بن ةحمز -ج 

 ؟در زمان سری بودن دعوت مرکز اجتماع صحابه کجا بود -69

 خانه اقم بن ابی ارقم  -أ 

 خانه اوبکر صدیق -ب 

 .ةدارالندو -ج 

ِينَ ٱقُۡل َيَٰعَِبادِ ﴿ آیه -71 ْ  َّلَّ ْ ٱَءاَمُنوا ِ  تَُّقوا ْ ِِف َهَِٰذه ۡحَسُنوا
َ
ِيَن أ ۡنَياٱَربَُّكۡمۚۡ لَِّلَّ ۗٞ  دلُّ َحَسَنةٞ

ۡرُض 
َ
ِ ٱَوأ ۗٞ إِنََّما يَُوَّفَّ َوَٰ  ّللَّ ونَ ٱِسَعة  َِٰبُ ۡجرَُهم بَِغرۡيِ ِحَساٖب  لصَّ

َ
اشاره به چه  [11]الزمر:  ﴾١٠أ

 ؟چیزی دارد
 هجرت کردن از سرزمین کفر -أ 

 دعوت دادن به کفار -ب 

 .جنگیدن با کفار -ج 

  ؟مسلمین در اولین هجرتشان به حبشه چند وقت در آنجا ماندند -71
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 سه ماه -أ 

 سه سال -ب 

 .ه مدینهتا هجرت پیامبر ب -ج 

 ؟چه کسی برای اولین بار با خانواده خود هجرت نمود -72

 عثمان بن عفان -أ 

 جعفر بن ابیطالب -ب 

 .علی ابن ابی طالب -ج 

 ؟نماینده گان قریش که به نزد نجاشی رفتند چه کسانی بودند -73

  بيعةعمرو بن عاص و عبداهلل بن ابی ر -أ 

 ابوسفیان و یزید بن معاویه -ب 

  .معاویه و ابو سفیان -ج 

 ؟نجاشی چه کسی بود خنگوی مسلمانان در دربارس -74

 جعفر بن ابی طالب -أ 

 عثمان بن عفان -ب 

 .زید بن حارث -ج 

 ؟چه آیاتی از قرآن را برای نجاشی تالوت کرد نماینده مسلمین -75

 .آیات نخستین سوره مریم -أ 

 آیات نخستین سوره اسراء -ب 

 .آیات آخر سوره کهف -ج 

بصورت شتری ظاهر شد و  چه کسی قصد نمود پیامبر را بکشد که جبرئیل -76

 ؟او را ترساند

 ولید بن مغیره  -أ 

 ابوجهل  -ب 
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 .بن ابی معیط عقبة -ج 

 «اهلل اتقتلون الرجل أن یقول ريب» ؟این جمله از چه کسی است -77

 پیامبر  -أ 

 ابوبکر -ب 

 .علی بن ابی طالب -ج 

  ؟حمزه در چه سالی مسلمان شد -78

 ششم بعثت  -أ 

 دهم بعثت  -ب 

 .دوم هجری -ج 

 ؟داشتها  ریشیحمزه چه شخصیتی بین ق -79

 .بودها  آن رئیس -أ 

 .ثروتمندترین آنان بود -ب 

 .غیرتمندترین و رادمردترین آنان بود -ج 

  ؟چه بودرضی اهلل عنه کنیه حمزه  -81

 ابوعماره  -أ 

 ابوعبداهلل  -ب 

 .ابو مصعب -ج 

  ؟در چه سالی مسلمان شدرضی اهلل عنه عمر بن خطاب  -81

 دوم بعثت  -أ 

 ششم بعثت  -ب 

  .نهم بعثت -ج 

.. عزت .اسالم را به مسلمانی» ؟چه کسی این دعا را فرمودپیامبر درمورد  -82

 «بده
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 حمزه  -أ 

 عباس  -ب 

  .عمر -ج 

 ؟قرآن را از چه کسی شنید و متاثر شد رضی اهلل عنهعمر  -83

 خواهرش فاطمه  -أ 

 پیامبر  -ب 

  .ابوبکر -ج 

  ؟عمر را فاروق لقب دادوسلم  صلى اهلل علیه چرا پیامبر -84

 .داد می حق و باطل را خوب از هم تشخیص -أ 

 داد. می بین مردم قضاوت عادالنه انجام -ب 

 .چون با ایمان او مسلمین تقویت شدند -ج 

اجباراً به شعب ها  آن مشرکین چه کسانی را تحریم اقتصادی کردند و -85

 ؟ابوطالب پناهنده شدند

 پیامبر و یارانش  -أ 

 اش  پیامبر و خانواده -ب 

  .قبیله بنی هاشم و بنی مطلب اعم از کافر و مسلمان مگر ابولهب -ج 

  ؟پیامبر و قومش چند سال در شعب ابی طالب ماندند -86

 سه سال  -أ 

 یک سال  -ب 

  .دو سال -ج 

صرف نظر  (تحریم اقتصادی)از پیمان ظالمانه اشان ها  چگونه قریشی -87

  ؟نمودند

 .موریانه خورده شده جز نام اهلل به پیامبر وحی شد که نامه بتوسط -أ 
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 .دبنی هاشم تصمیم گرفتند پیامبر را تسلیم کنن -ب 

 .مدت تحریم اقتصادی به اتمام رسید -ج 

از بین مشرکین اولین کسی که قصد نمود بر علیه پیمان تحریم اقتصادی قیام  -88

 ؟کند که بود

 .هشام بن عمر از بنی عامر بن لوئی -أ 

 مطعم بن عدی  -ب 

  .ابوجهل -ج 

  ؟چند سال داشتوسلم  صلى اهلل علیههنگام وفات خدیجه پیامبر -89

 چهل سال  -أ 

 پنجاه سال  -ب 

  .شصت سال -ج 

  ؟سالی که خدیجه وفات نمود به چه سالی معروف شد -91

 عام الفیل  -أ 

 عام الحزن  -ب 

  .سال هجرت -ج 

زمانیکه پیامبر از قومش غمگین بود خداوند جبرئیل را فرستاد تا اگر پیامبر  -91

  ؟پیامبر در پاسخ به جبرئیل چه گفتند ،را هالک کندها  آن بخواهد

کسانی پدید آورد که به خدا هیچ شرکی ها  نای امیدوارم خداوند از نسل -أ 

 .نورزند

 .را از بین ببردها  آن داند می اگر خداوند صالح -ب 

 .ها را از بین ببرد تا مسلمین راحت شوند آن -ج 

 ؟در سفر طائف چه کسی همراه پیامبر بود -92

 ابوبکر  -أ 
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 عبداهلل بن ابوبکر  -ب 

  .زیدبن حارثه -ج 

  ؟یغ رسالتش چند روز در طائف ماندندبرای تبلوسلم  صلى اهلل علیهپیامبر  -93

 سه روز  -أ 

 هفت روز  -ب 

 .ده روز -ج 

  ؟مردم طائف چگونه از پیامبر استقبال نمودند -94

 .اوباش و غالمان را بر علیه ایشان شوراندند -أ 

 .پیامبر را تصدیق نمودندها  آن چند تن از -ب 

 .به ایشان هدایایی تقدیم نمودند اما اسالم را نپذیرفتند -ج 

در راه بازگشت از طائف از پیامبر استقبال نمود چه نام داشت و بر غالمی که  -95

 ؟چه دینی بود

 نصرانی ،عداس -أ 

 یهود ،عداس -ب 

  .مشرک ،عداس -ج 

 ؟خداوند در کجا جنیان را بسوی پیامبر فرستاد -96

 لنخلةدر راه برگشت از طائف در وادی ا -أ 

 در راه هجرت به مدینه  -ب 

  .بعد از هجرت -ج 

  ؟را پناه دادها  آن از طائف برگشتند چه کسی در مکهزمانیکه پیامبر و زید  -97

 ابوبکر  -أ 

 مطعم بن عدی  -ب 

  .ولید بن مغیره -ج 
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  ؟ابوذر غفاری در چه سالی مسلمان شد -98

 یازده بعثت  -أ 

 اول بعثت  -ب 

 .پنجم هجرت -ج 

  ؟چه کسی ابوذر را مخفیانه نزد پیامبر برد -99

 علی  -أ 

 عمر  -ب 

  .زید بن حارثه -ج 

را اش  پیامبر را پذیرفت و خداوند تازیانه رئیس قبیله دوس که دعوت -111

 ؟نورانی گرداند چه نام داشت

 طفیل بن عمر دوسی  -أ 

 سوید بن صامت  -ب 

 .ایاس بن معاذ -ج 

 ؟اسراء و معراج در چه سالی رخ داد -111

 آخر بعثت های  در سال -أ 

 پنج سال بعد از بعثت  -ب 

  .اولین سال بعثت -ج 

  ؟نمازهای پنجگانه در چه وقتی فرض شد -112

 ء و معراجاسرا -أ 

 شب قدر  -ب 

 .در جنگ بدر -ج 

 ؟پیامبر در شب اسراء در چه مسجدی پیشنماز انبیاء شد -113

 مسجد الحرام  -أ 
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 مسجداالقصی -ب 

 .مسجد قبا -ج 

  ؟پیامبر در شب اسراء و معراج چگونه به آسمان رفت -114

 جسماً و روحاً -أ 

 روحاً -ب 

  .در خواب -ج 

  ؟طبق تعبیر خداوند هدف از اسراء و معراج چه بود -115

ا  ۥلُُِنَِيهُ ﴿ اتش را به ایشان نشان دهدآی -أ    [1]اإلرساء:  ﴾ِمۡن َءاَيَٰتَِنا
 دعوت کفار به اسالم -ب 

 .تقویت ایمان یاران پیامبر -ج 

 ؟پیامبر کدام صحابه را برای دعوت به مدینه فرستاد -116

 مصعب بن عمیر  -أ 

 معاذ بن جبل  -ب 

  .بالل بن رباح -ج 

 ؟دسابقین اولین از مردان یثرب چه کسانی هستن -117

 .شش نفری که در سال یازده بعثت در موسم حج مسلمان شدند -أ 

 .هفت نفری که در عقبه اولی با پیامبر بیعت کردند -ب 

 .گروهی که در عقبه دوم با پیامبر مالقات کردند -ج 

 کدامیک از مسلمانان مدینه قبل از هجرت پیامبر با جدیت مردم را دعوت -118

  ؟داد می

  ةاسعد بن زرار -أ 

 سعد بن معاذ  -ب 
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  .بن صامت ةبادع -ج 

خواست مصعب بن عمیر را بکشد اما با شنیدن قرآن مسلمان  می چه کسی -119

  ؟شد

 اسید بن حضیر  -أ 

 بن صامت  ةعباد -ب 

 .معاذ بن حارث -ج 

  ؟سعد بن معاذ در چه سالی مسلمان شد -111

 قبل از هجرت پیامبر  -أ 

 بعد از هجرت پیامبر -ب 

 .در عقبه اولی -ج 

 ؟چه نسبتی با یکدیگر داشتند ةسعد بن معاذ و اسعد بن زرار -111

 برادرش  -أ 

 پسر خاله  -ب 

  .پسر عمه -ج 

  ؟بیعت عقبه دوم در چه سالی صورت گرفت -112

 در موسم حج سال سیزده بعثت  -أ 

 سال دهم بعثت  -ب 

  .سال دوم هجری -ج 

  ؟در عقبه دوم چند نفر از مسلمانان یثرب حضور داشتند -113

 بیست نفر  -أ 

 دویست نفر  -ب 

  .هفتاد و پنج نفر -ج 
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 ؟عقبه دوم چه کسی همراه پیامبر بوددر  -114

 عمویش عباس -أ 

 ابوبکر -ب 

  .علی -ج 

  ؟آیا مشرکین از پیمان عقبه خبردار شدند -115

 .یکنفر بر فراز تپه رفت و صدا زد ،بله -أ 

 خیر. -ب 

 .فقط چند نفر محدود خبر داشتند -ج 

  ؟اولین کسی که به سوی مدینه هجرت نمود -116

 ابوسلمه  -أ 

 صهیب -ب 

 .عمر بن خطاب -ج 

  ؟چند وقت در غار ثور ماندندپیامبر  -117

 سه روز -أ 

 یک هفته -ب 

 .یک شبانه روز -ج 

 ؟آورد می چه کسی در غار ثور برای پیامبر و ابوبکر غذا -118

 ةعامر بن فهیر -أ 

 عبداهلل بن ابوبکر -ب 

 .عبداهلل بن اریقط -ج 

  ؟آیا برای هجرت به مدینه مسلمانان همه با هم از مکه خارج شدند -119

 .کردند یم گروه گروه و مخفیانه هجرت -أ 

 .همه با هم شبانه هجرت نمودند -ب 
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 .را بیرون کردندها  آن مشرکین علناً -ج 

  ؟مشرکین در کجا نقشه قتل پیامبر را طراحی کردند -121

 کنار کعبه  -أ 

 ةدارالندو -ب 

 .خانه ابوسفیان -ج 

  ؟کردند می زندگیهایی  در مدینه چه قبیله -121

 اوس و خزرج  -أ 

 قریش و کنانه  -ب 

  .غطفان و بنی نضیر -ج 

  ؟چه کسانی مامور قتل پیامبر شدند -122

 مردانی از قریش  -أ 

 مردانی از بنی هاشم  -ب 

  .مردانی از چند قبیله مختلف -ج 

  ؟چه کسی در مسیر هجرت با پیامبر همسفر بود -123

 علی  -أ 

 ابوبکر  -ب 

  .عبداهلل بن ابوبکر -ج 

  ؟پیامبر وابوبکر بعد ازخروج از مکه به کجا رفتند -124

 غار ثور  -أ 

 غار حرا -ب 

  .عبدخانه ام م -ج 

 ؟آور د می اخبار قریش راچه کسی در غار ثور برای پیامبر و ابوبکر  -125

 عبداهلل بن ابوبکر -أ 
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 ةعامر بن فهیر -ب 

 .عبداهلل بن اریقط -ج 

  ؟پیامبر و ابوبکر چه کسی را به عنوان راهنمای راه اجیر کردند -126

 عبداهلل بن اریقط -أ 

 نضر بن حارث  -ب 

  .بالل بن رباح -ج 

ها  آن ت پیامبر و همراهانش را دید اما نتوانست بهچه کسی در راه هجر -127

  ؟نزدیک شود

 بن مالک  قةسرا -أ 

 ابوجهل بن هشام  -ب 

  .ها چوپانی از قریشی -ج 

  ؟اولین شهری که پیامبر در راه هجرت خود در آن توقف نمودند -128

 قبا  -أ 

 طائف  -ب 

  .مدینه -ج 

  ؟اولین مسجدی که پیامبر بنا نمود -129

 مسجد النبی -أ 

 مسجد قبا  -ب 

  .قبلتین مسجد -ج 

  ؟پیامبر چند روز در قبا ماندند -131

 چهار روز  -أ 

 ده روز  -ب 

  .یک ماه -ج 
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  ؟کدامیک از دختران پیامبر هجرت نکرد -131

 زینب  -أ 

 ام کلثوم  -ب 

  .رقیه -ج 

  ؟پیامبر و یارانش با چه هدفی به مدینه هجرت کردند -132

 جدید ای  جامعه ایجاد -أ 

 بودن آب و هوای خوب در مدینه  -ب 

  .کسب ثروت -ج 

 ؟کرد می بایست به چه مسایلی رسیدگی می پیامبر بعد از هجرت به مدینه -133

 اقتصادی و سیاسی  -أ 

 پاکسازی از لحاظ حالل و حرام  -ب 

  .هر دو مورد -ج 

 ؟پیامبر در کجا بود اولین خطبه روز جمعه -134

 در بین قوم بنی سالم بن عوف -أ 

 مسجد قبا -ب 

  .مسجد الحرام -ج 

  ؟سردار منافقان مدینه چه کسی بود -135

 عبداهلل بن ابی  -أ 

 حیی بن اخطب  -ب 

  .کعب بن اشرف -ج 

 ؟یهودیان مدینه از چه سرزمینی بودند -136

 عبرانی  -أ 

 حجاز  -ب 
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 .یمن -ج 

  ؟داشتند یهودیان با اهالی مدینه چه برخوردی -137

 .دانستند می سواد وساده لوح بی ها را آن -أ 

 .دانستند می ها خود را از عرب -ب 

  .با همدیگر رابطه خوبی داشتند -ج 

  ؟لم یهودی که مسلمان شدعا -138

 عبداهلل بن سالم  -أ 

 حیی ابن اخطب -ب 

  .کعب بن اشرف -ج 

  ؟پیامبر هنگام ورود به مدینه در کجا ساکن شد -139

 خانه ابو ایوب انصاری  -أ 

 خانه عمرو بن عوف  -ب 

 .برای خود ساختای  حجره به محض ورود -ج 

  ؟پیامبر با چه ساختندهای  سقف مسجد النبی و خانه -141

 خشت و گل  -أ 

 نه و چوب در خت خرما ت -ب 

 .ساروج -ج 

 ؟صحابه الفاظ اذان را در خواب خود شنید و به پیامبر خبر داد اولین -141

 بالل -أ 

 عمربن الخطاب -ب 

 .عبداهلل بن زید انصاری -ج 

  ؟اذان در چه سالی مشروع شد -142

 اول هجری  -أ 
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 دوم هجری  -ب 

 .سوم هجری -ج 

  ؟ه صورت بودپیمان برادری که پیامبر بین مهاجرین و انصار بست به چ -143

 .بین یک نفر از مهاجرین با یک نفر از انصار صورت گرفت -أ 

 بین مهاجرین با همه انصار  -ب 

  .بین چند نفر از مهاجرین با چند نفر از انصار -ج 

  ؟یکی از اهداف پیمان برادری که پیامبر بین مهاجرین وانصار بست چه بود -144

 نظیر بی احساس مسولیت و تشکیل یک جامعه -أ 

 مسلمینآشتی بین  -ب 

 .قدرت دادن به لشکر اسالم -ج 

  ؟نماینده قریش در مدینه چه کسی بود -145

 عبداهلل بن ابی  -أ 

 عاص بن وائل  -ب 

 .یهودان خیبر -ج 

 ؟جهاد در چه سالی مشروع شد -146

 اول هجری -أ 

 دوم هجری -ب 

 .هجری سوم -ج 

ْۚۡ ِإَونَّ ﴿ سوره حج 39آیه  -147 نَُّهۡم ُظلُِموا
َ
ِيَن يَُقََٰتلُوَن بِأ ذَِن لَِّلَّ

ُ
َ ٱأ َٰ نَۡۡصِهِۡم لََقِدير   ّللَّ لََعَ

 ؟چه حکمی را در بر دارد ﴾٣٩
 وجوب جهاد  -أ 

 اجازه جهاد  -ب 

  .هیچکدام -ج 
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  ؟اولین غزوه پیامبر چه نام داشت -148

 رابغ  -أ 

 ودان  -ب 

  .بدر االولی -ج 

 ؟اولین سریه چه نام داشت و سردار آن که بود -149

 حمزه  ،سیف البحر -أ 

 سعد بن ابی وقاص  ،خرار -ب 

  .سعد بن ابی وقاص ،سیف البحر -ج 

 ؟پیامبر اولین خمس از چه جنگی بدست آورد -151

 سریه نخله  -أ 

 غزوه ودان  -ب 

  .غزوه ذو العشیره -ج 

  ؟اولین مشرکی که به دست مسلمانان کشته شد -151

 عمرو بن حضرمی  -أ 

 نوفل بن مغیره  -ب 

  .حکم بن کیسان -ج 

 ؟در جنگ بدر هدف خروج قریش چه بود -152

 .ن ابوسفیان بودنجات اموالشان که با کاروا -أ 

 .از بین بردن پیامبر -ب 

 .اعالم برتری کردن بر بقیه عرب ها -ج 

  ؟در جنگ بدر تعداد مهاجرین بیشتر بود یا انصار -153

 مهاجرین  -أ 

 انصار  -ب 
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 .برابر بودند -ج 

چرا در جنگ بدر مسلمانان از بارش باران خوشحال شدند بر عکس  -154

 ؟مشرکین

را ها  آن مشرکین گل و راه محل اطراق مسلمین شن بود اما محل اطراق -أ 

 .کرد می مسدود

 .شد می باعث ضربه زدن به غذاهای قریش -ب 

 .هر دو مورد -ج 

  ؟چاه بدر گرفته شدهای  به رای کدام صحابی دهانه -155

 حباب بن منذر  -أ 

 علی بن ابی طالب  -ب 

  .سعد بن معاذ -ج 

 ؟را ببوسد کدامیک از صحابه توانست شکم رسول اهلل -156

 سواد بن غزیه  -أ 

 ن خطاب عمر ب -ب 

  .ابو هریره -ج 

  ؟کرد می در جنگ بدر چه کسی از پیامبر نگهبانی -157

 انصار  -أ 

 سعد بن معاذ و چند تن از صحابه  -ب 

  .ابوبکر و زید بن حارثه -ج 

  ؟شیطان در جنگ بدر خود را به شکل چه کسی در آورده بود -158

 عبداهلل بن ابی  -أ 

 ابو جهل  -ب 

  .بن مالک جعشمی قةسرا -ج 
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  ؟اد کشته شده گان طرفین چند نفر بوددر جنگ بدر تعد -159

 چهارده نفر از صحابه هفتاد نفر از مشرکین  -أ 

 هفتاد نفر از مشرکین و هفتاد نفر از صحابه  -ب 

  .چهارده نفر از مشرکین -ج 

  ؟شد زخمى و سپس کشتهابوجهل بدست چه کسی  -161

زخمى و سپس بدست  معوذ و معاذهاى  نامه بدو نوجوان انصار بدست  -أ 

 .شد بن مسعود کشتهعبداهلل ا

هاى  نامه بدو نوجوان انصار بدست عبداهلل ابن مسعود زخمى و سپس بدست  -ب 

 .شد کشته معوذ و معاذ

 .عمر ابن الخطاب او را زخمى کرد و سپس او را کشت -ج 

 ؟تعداد اسرا در جنگ بدر چند نفر بود -161

 بیست نفر  -أ 

 پنجاه نفر  -ب 

  .هفتاد نفر -ج 

  ؟کردپیامبر با اسیران بدر چکار  -162

 .در مقابل فدیه آزاد کرد -أ 

 .را آزاد نمودها  آن به شرط آموزش سواد به ده نوجوان مسلمان -ب 

 .هر دو مورد -ج 

  ؟داستان جنگ بدر در کدام سوره آمده -163

 انفال  -أ 

 بقره  -ب 

 .مائده -ج 

  ؟مسلمانان اولین عید را در چه سالی جشن گرفتند -164
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 شوال سال اول هجری  -أ 

 شوال سال دوم هجری  -ب 

  .ل سوم هجریشوال سا -ج 

  ؟چه کسی با شمشیر زهر آلود برای ترور پیامبر به مدینه آمد -165

  .ابوسفیان -أ 

  .عمیر بن وهب جحمی -ب 

  .صفوان بن امیه -ج 

 ؟کردند می کدام قبیله از یهودیان داخل مدینه زندگی -166

 بنوقینقاع  -أ 

 بنی قریظه  -ب 

  .بنی نضیر -ج 

 ؟اولین یهودیانی که پیمان شکنی کردند -167

 اع بنوقینق -أ 

 بنی قریظه  -ب 

  .بنی نضیر -ج 

 ؟پیامبر با یهودانی که پیمان شکنی کردند چه کرد -168

 .را از مدینه بیرون کردها  آن -أ 

 .را به بردگی گرفتندها  آن -ب 

 .همه را قتل عام کردند -ج 

 ؟کعب بن اشرف از کدام گروه بود -169

 صحابه  -أ 

 منافقین  -ب 

  .یهود -ج 
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  ؟کدام صحابه کعب بن اشرف را به قتل رساند -171

 .محمد بن مسلمه با چند تن از صحابه -أ 

 ابو نائله  -ب 

  .عبیده بن جراحابو  -ج 

 ؟چه کسی خبر بیرون آمدن قریش برای جنگ احد را به پیامبر رساند -171

 عباس بن عبدالمطلب  -أ 

 خالد بن ولید  -ب 

  .وحی نازل شد -ج 

  ؟در جنگ احد چه کسی جانشین پیامبر در مدینه بود -172

 عبداهلل بن ام مکتوم  -أ 

 بن رباح  بالل -ب 

  .ابوبکر -ج 

  ؟دفاعی پیامبر در جنگ احد چه بودهای  یکی از برنامه -173

پنجاه نفر از تیر اندازان ماهر را بر جبل الرماة گماشت تا مشرکین از پشت  -أ 

 .حمله نکنند

 .های احد را بست چاه -ب 

 .مسلمانان را به عنوان جاسوس بین لشکر دشمن فرستاد -ج 

  ؟را به چه کسی دادپیامبر در جنگ احد شمشیرش  -174

 زبیر بن عوام  -أ 

 ابودجانه  -ب 

  .علی بن ابی طالب -ج 

 ؟فرمانده لشکر مشرکین در جنگ احد که بود -175

 ابو سفیان  -أ 
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 ابی بن خلف  -ب 

  .خالد بن ولید -ج 

هر پیامبری یاوری دارد و ] ؟پیامبر این جمله را در مورد چه کسی فرمود -176

 .[.. است.یاور من

 عبیده بن جراح ابو  -أ 

 ن عوام زبیر ب -ب 

  .سعد بن ابی وقاص -ج 

 ؟چه کسی طلحه بن ابو طلحه معروف به قوچ گردان قریش را کشت -177

 زبیر بن عوام  -أ 

 علی بن ابی طالب  -ب 

  .عمر بن خطاب -ج 

 ؟وحشی بن حرب غالم چه کسی بود -178

 جبیر بن مطعم  -أ 

 ابوسفیان  -ب 

  .ابی بن خلف -ج 

  ؟چه کسی به غسیل المالئکه لقب گرفت -179

 حنظله  -أ 

 ن ابی طالب جعفر ب -ب 

  .حمزه -ج 

  ؟حنظله در چه جنگی شهید شد -181

 بدر  -أ 

 احد  -ب 

  .احزاب -ج 
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  ؟شدها  آن در جنگ احد چه اشتباهی از مسلمانان سر زد که باعث خسارت -181

  ةخالی کردن جبل الرما -أ 

 فرار مسلمین  -ب 

  .روی آوردن به غنیمت -ج 

  ؟بر مسلمین یورش برد ةچه کسی در جنگ احد از طرف جبل الرما -182

 خالد بن ولید  -أ 

 ابوسفیان  -ب 

 .عبداهلل بن قمئه -ج 

 ؟در چه جنگی شهید شدن پیامبر را شایع کردند -183

 احد  -أ 

 احزاب  -ب 

  .تبوک -ج 

 ؟در جنگ احد چه کسی پیشانی مبارک پیامبر را زخمی کرد -184

  .عبداهلل بن شهاب زهری -أ 

  .بن ابی وقاص عتبة -ب 

  .وحشی بن حرب -ج 

خداوند تو را قطعه قطعه  «اقماک اهلل»ت پیامبر این جمله را به چه کسی گف -185

 ؟کند

 ابن قمئه  -أ 

 عبداهلل بن شهاب زهری  -ب 

  .هیچکدام -ج 
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چه کسی به صورت پیامبر ضربه زد و حلقه کاله خود در صورت مبارک  -186

 ؟ایشان فرو رفت

 ابولهب  -أ 

 ابن قمئه  -ب 

  .جبیر بن مطعم -ج 

 ؟بیشترین کسی که در جنگ احد از پیامبر دفاع نمود -187

  .ن عبیداهللبطلحة  -أ 

  .ابوبکر صدیق -ب 

 .على ابن ابى طالب -ج 

 ؟چه کسی حلقه کالخود را از صورت مبارک پیامبر بیرون آورد -188

  .بن عبیداهلل طلحة -أ 

  .بن جراح ةابو عبید -ب 

 .عمر بن خطاب -ج 

 ؟مصعب بن عمیر در چه جنگی شهید شد -189

 بدر  -أ 

 احد  -ب 

  .خیبر -ج 

 ؟در جنگ احد پرچمدار مسلمین چه کسی بود -191

 صعب بن عمیر م -أ 

 بن زید  مةاسا -ب 

  .عبدالرحمن بن عوف -ج 
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چه کسی ابی بن خلف را مجروح نمود و بر اثر همان زخم به هالکت  -191

 ؟رسید

 وسلم  صلى اهلل علیهرسول اهلل  -أ 

 حمزه  -ب 

  .علی -ج 

 ؟چه کسی بودمخیریق  «مخیریق بهترین مرد قومش است»پیامبر فرموده  -192

نگ احد همراه لشکر مسلمین خارج و یکی از یهودان بنی ثعلبه که در ج -أ 

 .کشته شد

مسلمین را یاری نمود اما مشرک از  یکی از مشرکان مکه که در جنگ احد -ب 

 .دنیا رفت

 .یکی بادیه نشینان که در جنگ احد مسلمین را یاری داد -ج 

در حالیکه یک رکعت  «هل اجلنةأهو من »پیامبر در مورد چه کسی فرمود  -193

  نخوانده بود؟ نماز

 یرم اص -أ 

 مخیریق  -ب 

  .قزمان -ج 

در صورتیکه در جنگ  «هل النارأهو من » :پیامبر در مورد چه کسی فرمود -194

 ؟احد جنگید و هفت نفر از مشرکین را کشت

 قزمان  -أ 

 مخیریق  -ب 

  .عبداهلل بن ابی -ج 

 ؟در جنگ احد چند نفر شهید شدند -195

 هفتاد نفر  -أ 
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 چهل نفر  -ب 

  .چهارده نفر -ج 

باشد میان من وتو در ای  نشانه داد و فرمود این پیامبر به چه کسی عصایی -196

 ؟قیامت

 سعد بن معاذ  -أ 

 عبداهلل بن انیس  -ب 

  .عبداهلل بن ام مکتوم -ج 

 ؟در مورد ماجرای رجیع کدام گزینه صحیح است -197

پیامبر چند تن از صحابه را برای آموزش قرآن به طرف قبیله عضل و قاره  -أ 

ابه را کشتند و بعضی را به قریش خیانت کردند بعضی از صحها  آن فرستاد اما

 .فروختند

به قبیله هذیل و عضل و قاره امر کرده بودند که با تظاهر به اسالم ها  قریشی -ب 

 .چند تن از صحابه را به مکه بیاورند

گروهی ازقبیله عضل و قاره از پیامبر درخواست کردند که چند تن از صحابه  -ج 

حمله کردند ها  آن بر شد و بهرا برای آموزش قرآن با خود ببرند قریش با خ

 .و همه را کشتند

  ؟کدام گزینه در مورد حادثه بئر معونه صحیح است -198

پیامبر هفتاد نفر از نخبگان صحابه را برای آموزش قرآن به طرف قوم نجد  -أ 

را ها  آن فرستاد اما عامر بن طفیل و طایفه بنی سلیم در مکانی بنام بئر معونه

 .کعب بن زیدبه شهادت رساندند جز 

پیامبر هفتاد نفر از نخبگان صحابه را برای آموزش قرآن به طرف قوم نجد  -ب 

 .فرستاد اما قبیله نجد خیانت نموده و همه را به شهادت رساندند
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عامر بن طفیل هفتاد نفر از نخبگان و قاریان صحابه را به طرف قومش برد اما  -ج 

 .کردند حمله کردند و همه را شهیدها  آن قوم بنی سلیم به

 ؟یهود بنی نضیر چگونه خواستند پیامبر را ترور کنند -199

خواستند سنگ آسیاب را از روی دیواری که پیامبر به تکیه زده بود بر سر  -أ 

 .ایشان بیاندازند

 .پیامبر را دعوت کردند و در غذایش سم ریختند -ب 

 .یکی را مامور کردند تا پیامبر را بکشد -ج 

  ؟باخبر شد (ترور کردن)یهودیان بنی نضیر  پیامبر چگونه از نقشه شوم -211

 .خداوند توسط جبرئیل به ایشان خبر داد -أ 

 .را دیدها  آن ،یکی از اصحاب -ب 

 .هر دو مورد -ج 

چه کسی یهودان بنی نضیر را بر سرپیچی از امر رسول اهلل و جنگیدن با  -211

 ؟ایشان تشویق کرد

 عبداهلل بن ابی  -أ 

 قبیله قریش  -ب 

  .یهودان خیبر -ج 

  ؟ان جنگ احد در کدام سوره آمده استداست -212

 آل عمران  -أ 

 بقره  -ب 

 .کهف -ج 

  ؟ها را قطع و بسوزانند در کدام غزوه پیامبر دستور داد نخلستان -213

 غزوه احزاب  -أ 

 جنگ خیبر  -ب 
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  .غزوه بنی نضیر -ج 

  ؟کدام سوره در مورد غزوه بنی نضیر نازل شد -214

 حشر  -أ 

 ملک  -ب 

  .مجادله -ج 

احزاب برای مقابله با دشمن خندق حفر به رای کدام صحابه در جنگ  -215

 ؟کردند

 سلمان فارسی  -أ 

 عمربن خطاب  -ب 

  .حباب بن منذر -ج 

در جنگ خندق کدام صحابه پیامبر و چند تن از یارانش را برای غذا  -216

 ؟دعوت کرد و چه اتفاقی افتاد

جابر بن عبداهلل گوسفندی را ذبح کرد و پیامبر و چند تن دیگر را دعوت  -أ 

ر با یکهزار صحابه که مشغول حفر خندق بودند به میهمانی نمود اما پیامب

رفتند و همه از غذا خوردند در حالیکه دیگ همچنان پر بود و خمیر همسان 

 .پختند می قبل از آن نان

سعد بن ابی وقاص متوجه شد که پیامبر شدیدا گرسنه است غذایی را به  -ب 

امبر همه کسانیکه مشغول اندازه پیامبر و چند نفر دوستانش آماده نمود اما پی

 .و دیگ همچنان پر بود حفر خندق بودند دعوت نمود همه سیر خوردند

جابر بن عبداهلل پیامبر را دعوت نمود اما ایشان دعوت جابر را نپذیرفتند زیرا  -ج 

 .همه اصحاب گرسنه بودند

 ؟در کدام قسمت مدینه خندق حفر نمودند -217

 قسمت شمال مدینه  -أ 
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 در اطراف مدینه  -ب 

  .سمت جنوبی مدینهق -ج 

  ؟در جنگ احزاب یا خندق چند نفر کشته و شهید شدند -218

 شش نفر مسلمانان ده نفر مشرکان  -أ 

 شش نفر مشرکان ده نفر مسلمانان  -ب 

  .شش نفر مشرکان -ج 

  ؟کدام صحابیه ای یهودی را به قتل رساند -219

 صفیه بنت عبدالمطلب  -أ 

 صفیه بنت حیی  -ب 

  .ام سلمه -ج 

رنگ کدامیک از صحابه تازه مسلمان عزم دشمن را در جنگ خندق نی -211

 ؟سست نمود

 نعیم بن مسعود  -أ 

 خالد بن ولید  -ب 

  .بن یمان یفةحذ -ج 

 ؟«عرش رحمان بخاطر مرگ او لرزید»پیامبر در مورد چه کسی فرمود  -211

 سعد بن معاذ  -أ 

 سعد بن ابی وقاص  -ب 

  .معاذ بن جبل -ج 

 ؟سردار قوم بنی قریظه چه کسی بود -212

 کعب بن اسد  -أ 

 کعب بن اشرف  -ب 

  .حیی بن اخطب -ج 
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 ؟پیامبر چه کسی را مامور نمود تا در مورد بنی قریظه قضاوت کند -213

 سعد بن معاذ  -أ 

 عمر بن خطاب  -ب 

  .ابو لبابه -ج 

اش  کدامیک از صحابه خود را به ستون مسجدالحرام بست تا خداوند توبه -214

 ؟را قبول کند

 ابولبابه  -أ 

 ابوهریره  -ب 

 .ابوامامه -ج 

 ؟یهود بنی قریظه چه حکمی اجرا شددر مورد  -215

 .را اسیر کردندها  مردان را کشتند و زنان و بچه -أ 

 .مردان و پسران نابالغ را کشتند و زنان و دخترانشان را اسیر نمودند -ب 

 .همه را اسیر کردند -ج 

یکی از بزرگترین جنایتکاران یهود  (ابو رافع)چه کسی سالم بن ابی الحقیق  -216

 ؟را کشت

 تیک عبداهلل بن ع -أ 

 ابو عبیده  -ب 

  .جعفر بن ابی طالب -ج 

 ؟غزوه بنی مصطلق در چه سالی رخ داد -217

 سال ششم هجری  -أ 

 سال پنجم هجری  -ب 

  .سال هفتم هجری -ج 
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اَءَك ﴿ از سورة منافقون 8تا  1آیات  -218 ْ نَۡشَهُد إِنََّك لَرَُسوُل  لُۡمَنَٰفُِقونَ ٱإَِذا َجا قَالُوا
ِۗٞ ٱ ُ ٱوَ  ّللَّ ُ ٱوَ  ۥلَرَُسوُلُ َيۡعَلُم إِنََّك  ّللَّ َِٰذبُوَن  لُۡمَنَٰفِقِيَ ٱيَۡشَهُد إِنَّ  ّللَّ ْ ٱ ١لََك ا َُذوا يَۡمََٰنُهۡم ُجنَّٗة  َّتَّ

َ
أ

واْ َعن َسبِيِل  ِۚۡ ٱفََصدُّ ْ َيۡعَملُوَن  ّللَّ اَء َما ََكنُوا ْ َفُطبَِع  ٢إِنَُّهۡم َسا ُهۡم َءاَمُنواْ ُثمَّ َكَفُروا نَّ
َ
َٰلَِك بِأ َذ

َٰ قُلُوبِِهۡم فَ  ْ تَۡسَمۡع لَِقۡولِِهۡمۖٓ  ٣ُهۡم َٗل َيۡفَقُهوَن لََعَ ۡجَساُمُهۡمۖٓ ِإَون َيُقولُوا
َ
ۡيَتُهۡم ُتۡعِجُبَك أ

َ
۞ِإَوَذا َرأ

ۖٞٓ ََيَۡسُبوَن ُُكَّ َصۡيَحٍة َعلَۡيِهۡمۚۡ ُهُم  َسنََّدة نَُّهۡم ُخُشٞب مُّ
َ
ََٰتلَُهُم  ۡحَذرُۡهۡمۚۡ ٱفَ  ۡلَعُدوُّ ٱَكأ ۖٓ ٱَق ُ َٰ  ّللَّ َّنَّ

َ
أ

ْ يَۡسَتۡغفِۡر لَُكۡم رَُسوُل  ٤يُۡؤفَُكوَن  ِ ٱِإَوَذا قِيَل لَُهۡم َتَعالَۡوا وَن  ّللَّ ۡيَتُهۡم يَُصدُّ
َ
ْ رُُءوَسُهۡم َوَرأ ۡوا لَوَّ

وَن  ۡسَتۡكِبُ ۡم لَۡم تَۡسَتۡغفِۡر لَُهۡم َلن َيۡغفَِر  ٥وَُهم مُّ
َ
ۡسَتۡغَفۡرَت لَُهۡم أ

َ
اء  َعَلۡيِهۡم أ ُ ٱَسَوا َ ٱلَُهۡمۚۡ إِنَّ  ّللَّ  ّللَّ

ِينَ ٱُهُم  ٦ ۡلَفَِٰسقِيَ ٱ ۡلَقۡومَ ٱَٗل َيۡهِدي  َٰ َمۡن ِعنَد رَُسوِل  َّلَّ ْ لََعَ ِ ٱَيُقولُوَن َٗل تُنِفُقوا َٰ  ّللَّ َحَّتَّ
ائُِن  ِ َخَزا ْۗٞ َوّلِلَّ وا َمََٰوَٰتِ ٱيَنَفضُّ ۡرِض ٱوَ  لسَّ

َ
 َيُقولُوَن لَئِن رََّجۡعَناا  ٧َٗل َيۡفَقُهوَن  لُۡمَنَٰفِقِيَ ٱَوَلَِٰكنَّ  ۡۡل

َعزُّ ٱََلُۡخرَِجنَّ  لَۡمِديَنةِ ٱإََِل 
َ
ۚۡ ٱِمۡنَها  ۡۡل َذلَّ

َ
ِ  ۡۡل ةُ ٱَوّلِلَّ  لُۡمَنَٰفِقِيَ ٱَولِۡلُمۡؤِمنَِي َوَلَِٰكنَّ  ۦَولَِرُسوِلِ  ۡلعِزَّ

  ؟برای تصدیق کدام صحابه نازل شد ﴾٨َٗل َيۡعلَُموَن 
 زید بن حارثه  -أ 

 زید بن ارقم  -ب 

  .اسید بن حضیر -ج 

  ؟رخ دادای  غزوه در چهماجرای افک  -219

 غزوه خیبر  -أ 

 بنی مصطلق  -ب 

  .احد -ج 

را سوار بر مرکبش نمود و  کدام صحابی ام المومنین عایشه رضی اهلل عنها -221

 ؟ایشان را به سپاه رساند

 صفوان بن معطل  -أ 

 حسان بن ثابت  -ب 
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  .عبدالرحمن بن عوف -ج 

 ؟چه کسی قضیه دروغین افک را بین مردم شایع نمود -221

 ابی  عبداهلل بن -أ 

 ابوجهل -ب 

 .عمرو بن عبدود -ج 

 ؟ام المومنین عایشه بعد از چند مدت از قضیه افک خبر دار شد -222

 همان زمان  -أ 

 بعد از یک هفته  -ب 

  .بعد از یک ماه -ج 

 ؟خداوند در کدامین آیات برائت عایشه رضی اهلل عنها را ثابت نمود -223

 آیه از سوره نور  57 -أ 

 آیه از سوره نساء 57 -ب 

 .نفالاآیه از سوره  57 -ج 

 ؟آن حد چه بود ،حد اجرا شدها  آن چه کسانی بخاطر قضیه افک بر -224

 ضربه شالق  57 .حمنة بنت جحش ،حسان بن ثابت ،مسطح بن اثاثه -أ 

 ضربه شالق  57 .حسان بن ثابت ،مسطح بن اثاثه -ب 

  .سنگسار .عبداهلل بن ابی ،حسان بن ثابت -ج 

بجا آوردن عمره رهسپار مکه چه انگیزه ای پیامبر را بر آن داشت تا برای  -225

 ؟شود

 .خداوند بوسیله وحی به ایشان امر نمود -أ 

 .آورند می خواب دید که با یارانش عمره بجا -ب 

 .بعضی از صحابه پیشنهاد دادند و پیامبر نیز پذیرفت -ج 

 ؟رسول اهلل قبل از بیعت رضوان چه کسی را بعنوان سفیر نزد قریش فرستاد -226
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 عثمان بن عفان  -أ 

  عمر بن خطاب -ب 

  .محمد بن مسلمه -ج 

ُ ٱ۞لََّقۡد رَِِضَ ﴿ این آیه -227 َجَرةِ ٱإِۡذ ُيَبايُِعونََك ََتَۡت  لُۡمۡؤِمنِيَ ٱَعِن  ّللَّ َفَعلَِم َما ِِف  لشَّ
نَزَل 

َ
ِكيَنةَ ٱقُلُوبِِهۡم فَأ َثََٰبُهۡم َفۡتٗحا قَرِيٗبا  لسَّ

َ
در مورد چه کسانی  [11]الفتح:  ﴾١٨َعلَۡيِهۡم َوأ

 ؟نازل شد
 .که در بیعت الرضوان شرکت نمودند کسانی -أ 

 .کسانی که در عقبه اولی شرکت داشتند -ب 

 .کسانی که بعد از فتح مکه با پیامبر بیعت نمودند -ج 

 ؟چند نفر از صحابه در بیعت الرضوان شرکت داشتند -228

 .تقریبا هزار و چهار صد نفر -أ 

 .نزدیک به صد و پنجاه نفر -ب 

 .تعداد اندکی -ج 

  ؟ی اتفاق افتادصلح حدیبیه در چه سال -229

 سال ششم هجری  -أ 

 سال هفتم هجری  -ب 

  .سال هشتم هجری -ج 

 ؟اولین کسی که بعد از صلح حدیبیه به مشرکین برگردانده شد -231

 ابو جندل  -أ 

 سهیل  -ب 

  .کعب بن عجره -ج 

را به اسالم دعوت ها  آن پیامبر در چه سالی به پادشاهان نامه نوشت و -231

 ؟نمود
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 قبل از هجرت  -أ 

 سال چهارم هجری  -ب 

  .سال ششم هجری -ج 

 ؟چه کسی نامه پیامبر را به نجاشی رساند -232

 عمرو بن امیه ضمری  -أ 

 عمرو بن عاص  -ب 

  .ابو لبابه -ج 

  ؟چه کسی نامه پیامبر را به مقوقس پادشاه مصر رساند -233

 حاطب بن ابی بلتعه  -أ 

 عالء بن حضرمی  -ب 

  .بن خلیفه حيةد -ج 

 ؟ایران رساند پیامبر را به خسرو پرویز پادشاهی  چه کسی نامه -234

 عبداهلل بن حذافه  -أ 

 شجاع بن وهب  -ب 

  .سلیط بن عمرو -ج 

  ؟چه کسی نامه پیامبر را قیصر روم رساند -235

 دحیة بن خلیفه  -أ 

 عمرو بن عاص  -ب 

  .خالد بن ولید -ج 

 ؟پیامبر به کدامین پادشاهان نامه نوشت -236

 .دمشق ،عمان ،پادشاه بحرین -أ 

 .روم ،یمامه ،پادشاه فارس -ب 

 .هر دو گزینه -ج 
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 ؟کدام پادشاه نامه پیامبر را پاره کرد -237

 پادشاه روم  -أ 

 پادشاه فارس  -ب 

  .پادشاه عمان -ج 

 ؟غزوه غابه یا ذی قرد با چه قومی صورت گرفت -238

 .با گروهی از بنی فزاره که شتران پیامبر را غارت کرده بودند -أ 

 .با قوم عضل و قاره که چند نفر از صحابه را شهید کردند -ب 

 .فتاد نفر از قاریان را شهید کردندبا قوم بنی سلیم که ه -ج 

  ؟فتح خیبر در چه سالی رخ داد -239

 سال ششم  -أ 

 سال هفتم  -ب 

  .سال هشتم -ج 

 ؟خیبر که رسول اهلل آن را فتح نمود چگونه جایی بود -241

 .محکم و کشتزارهای فراوان بودهای  شهری بزرگ و دارای قلعه -أ 

 .شهری کوچک اما یهودانی متعصب و کینه توز داشت -ب 

یهود آنجا واقع شده ی ها زمین وها  مدینه بود که قلعههای  ر یکی از محلهخیب -ج 

 .بود

 ؟هنگام جنگ خیبر پیامبر چه کسی را جانشین خود در مدینه قرار داده بود -241

 سباع بن عرطفه  -أ 

 بن عبداهلل لیثی نميلة  -ب 

  .عثمان بن عفان -ج 

 ؟کردند می چه کسانی در خیبر زندگی -242

 .وتمندان عرب بودندبادیه نشینان که ثر -أ 
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 مشرکان  -ب 

  .ها یهودی -ج 

 ؟ابوهریره در چه سالی مسلمان شد -243

 قبل از هجرت  -أ 

 سال چهارم هجری  -ب 

  .سال هفتم هجری -ج 

پرچم را به کسی خواهم داد که خدا و »رسول اهلل در جنگ خیبر فرمود  -244

 ؟آن شخص که بود «را دوست داردها  آن رسولش او را دوست دارند و او هم

  علی -أ 

 حمزه  -ب 

  .اسامه -ج 

جعفر بن ابی طالب و ابوموسی اشعری و دیگر مسلمانان در چه سالی از  -245

 ؟حبشه برگشتند

 سال اول هجری  -أ 

 سال هفتم بعد از فتح خیبر  -ب 

  .سال هشتم بعد از فتح مکه -ج 

 ؟چه کسی در خیبر گوسفند زهر آلود را به پیامبر هدیه داد -246

 زینب بنت حارث همسر سالم بن مشکم  -أ 

 حیی بن اخطب دختر -ب 

  .همسر حیی بن اخطب -ج 

 ؟پیامبر با کدامیک از همسرانش در راه خیبر ازدواج نمود -247

 میمونه بنت حارث  -أ 

 صفیه بنت حیی  -ب 
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  .ماریه قبطیه -ج 

 ؟خیبر را به چه کسانی سپرد ،پیامبر بعد از فتح خیبر -248

 تعدادی از مسلمین  -أ 

 .هایی که از حبشه برگشته بودند آن -ب 

  .یهودیان -ج 

کدامیک از صحابه همراه پیامبر بود و آن گوسفند زهر آلود را خورد و  -249

 شهید شد؟

 بشر بن براء بن معرور -أ 

 سعد بن عباده  -ب 

  .بن بشر ةعباد -ج 

 ؟چه زمانی فدک ملک پیامبر شد -251

 بعد از فتح خیبر اهل فدک خودشان تقاضای صلح نمودند  -أ 

 قبل از فتح خیبر -ب 

  .ی بنی نضیر بودها زمین ا فدک دربعد از بیرون رفتن بنی نضیر زیر -ج 

 ؟پیامبر چه زمانی با ام المومنین میمونه ازدواج نمود -251

 بعد ازعمره القضاء در مکه  -أ 

 در مدینه -ب 

 .هنگام صلح حدیبیه -ج 

 ؟جنگ مؤته در چه سالی رخ داد -252

 هشتم هجری  -أ 

 هفتم هجری -ب 

 .نهم هجری -ج 

 ؟انگیزه جنگ مؤته چه بود -253
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 صر روم حارث بن عمیر سفیر پیامبر را کشتحاکم بلقاء از جانب قی -أ 

 خواستند آنجا را فتح کند  می -ب 

  .برای جنگیدن آماده شده بودندها  خود رومی -ج 

 ؟تعداد مسلمانان در جنگ مؤته چند نفر بود -254

 سه هزار  -أ 

 هزار -ب 

 .هزار دو -ج 

 ؟درجنگ مؤته پیامبر چند نفر را امیر کرد و چه کسانی بودند -255

 عبدااهلل بن رواحه ،جعفر بن ابی طالب ،هزید بن حارث نفر، 5 -أ 

 عبداهلل بن رواحه ،نفر، جعفر بن ابی طالب 2 -ب 

  .نفر، خالد بن ولید 5 -ج 

 ؟چرا جعفر بن ابی طالب به جعفر طیار معروف است -256

زیرا در جنگ مؤته دو دستش را از دست داد و خداوند در مقابل در بهشت  -أ 

  .دو بال به او بخشید

 .او را حمل نمودندها  ر جنگ مؤته مالئکهبعد از شهید شدن د -ب 

 .او را غسل دادندها  بعد از شهید شدن مالئکه -ج 

 ؟گرفت (شمشیر خدا)چه کسی لقب سیف اهلل  -257

 خالد بن ولید  -أ 

 علی بن ابی طالب  -ب 

  .جعفر بن ابی طالب -ج 

 ؟در جنگ مؤته چه کسانی مقابل مسلمانان بودند -258

 ها  یهودی -أ 

 رومیان  -ب 
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 .مشرکین عرب -ج 

 ؟در جنگ مؤته چند نفر شهید شدند -259

 نفر 52 -أ 

 نفر 27 -ب 

 .نفر 577 -ج 

برای قریش  زمانیکه پیامبر برای فتح مکه آهنگ سفر کرد چه کسی خواست -261

 جاسوسی کند؟

 حاطب بن ابی بلتعه -أ 

 عبداهلل بن ابی -ب 

  .محمد بن مسلمه -ج 

خواست جاسوسی قریش کند  می پیامبر با حاطب بن ابی بلتعه کسی که -261

 ؟کردچکار 

او را بخشید چون در جنگ بدر حاضر شده و خداوند بدریان را آمرزیده  -أ 

 .است

 .او را به حکم جاسوسی کشت -ب 

 .او را مرتد محسوب نمود و او را تبعید کرد -ج 

 ؟مکه در چه سالی فتح شد -262

 سال هشتم هجری -أ 

 سال نهم هجری  -ب 

 .بعد از وفات پیامبر -ج 

 ؟چه کسی بر بام کعبه اذان گفت -263

 رباح  بالل بن -أ 

 عبداهلل بن ام مکتوم  -ب 
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  .زید بن حارثه -ج 

 ؟پیامبر بعد از فتح مکه چند شب در آنجا اقامت کردند -264

 شب 55 -أ 

 سه شب  -ب 

 .یک ماه -ج 

 ؟بت عزی در کدام منطقه قرار داشت -265

 در منطقه نخله  -أ 

 در وادی القری  -ب 

  .شهر قباهای  در یکی از محله -ج 

 ؟بت عزی بدست چه کسی از بین رفت -266

 بن ولید خالد  -أ 

 محمد بن مسلمه -ب 

 .بن عبیداهلل طلحة -ج 

 ؟سواع به دست چه کسی نابود شد -267

 عمرو بن عاص -أ 

 خالد بن ولید  -ب 

 .علی بن ابی طالب -ج 

 ؟بت منات بدست چه کسی نابود شد -268

  .وسلم صلى اهلل علیه پیامبر -أ 

  .سعد بن زید اشهلی -ب 

  .عمر -ج 

 ؟اولین جنگی که بعد از فتح مکه صورت گرفت -269

 .حنین -أ 
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  .خیبر -ب 

  .غزوه طائف -ج 

 ؟پیامبر هنگام جنگ حنین چه کسی را جانشین در مکه قرار داد -271

 عتاب بن اسید -أ 

 علی بن ابی طالب  -ب 

  .ابوبکر صدیق -ج 

 ؟در جنگ حنین چه گروهی مقابل مسلمانان بودند -271

 قبیله هوازن و ثقیف  -أ 

 قبیله اوس و خزرج  -ب 

  .یهود بنی قریظه -ج 

 ؟دام یک از بستگانش روبرو شد و با او چه کردپیامبر در جنگ حنین با ک -272

 .شیما خواهر شیریش او را آزاد نمود -أ 

 .او را آزاد نمود ،ام ایمن دایه اش -ب 

 .او را به عنوان اسیر تقسیم نمود ،خاله شیریش -ج 

 ؟قوم هوازن و ثقیف از حنین به کجا پناهنده شدند -273

 طائف -أ 

 مدینه  -ب 

  .مکه -ج 

 ؟حنین جمع کرده بود چکار کرد پیامبر با غنایمی که از غزوه -274

 .همه را بین قریش و بقیه اعراب تقسیم نمود -أ 

 .فقط بین مهاجرین وانصار تقسیم نمود -ب 

 .بین هر کسی که در جنگ شرکت کرده بود تقسیم نمود -ج 

 ؟پیامبر بعد از تقسیم غنائم در جعرانه به کجا رفتند -275
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 .برای ادای عمره به مکه بازگشتند -أ 

 .دینه برگشتندبه خانه اشان در م -ب 

 .به جنگ با اهل طائف رفتند -ج 

 ؟به دست چه کسی به شهادت رسید (سفیر پیامبر)حارث بن عمیر  -276

 شرحبیل بن عمرو غسانی  -أ 

 عبداهلل بن ابی  -ب 

  .هیچکدام -ج 

 ؟اسم شتر رسول اهلل چه بود -277

 قصواء -أ 

 بیرحاء -ب 

 .حیزوم -ج 

 ؟جاسوس رومیان در بین مسلمانان چه کسی بود -278

 اسق ابو عامر ف -أ 

 عبداهلل بن ابی بن سلول  -ب 

  .حاطب بن ابی بلتعه -ج 

 ؟سپاهیان روم چند نفر بودند -279

 چهل هزار نفر  -أ 

  .چهار صد هزار نفر -ب 

 .چهار هزار نفر -ج 

 اسب در راه انفاق 111شتر و  911عثمان هنگامی که ی  رسول خدا درباره -281

 ؟نمود چه فرمودند می

 زیان نخواهد دید  ،عثمان هر عملی که انجام دهد ،از امروز به بعد -أ 

 .عثمان با این کار بهشت را بر خود واجب نمود -ب 
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 .رسد می عثمان زودتر از بقیه به بهشت -ج 

 ؟حرکت کرد (غزوه تبوک)رسول خدا با چه تعداد لشکر به سوی شام  -281

 سی هزار  -أ 

 سیصد هزار  -ب 

  .سه هزار نفر -ج 

 ؟نام دیگر سپاه تبوک چه بود -282

 یش العسره ج -أ 

 جیش النور  -ب 

  .وسلم محمد صلى اهلل علیهجیش  -ج 

 ؟در غزوه تبوک استفاده از آب کدام چاه را ممنوع اعالم نمود -283

 .چاه تبوک -أ 

 .چاه قوم ثمود -ب 

 .نوشید می از آن چاهی که شتر صالح  -ج 

 ؟خدا لقب گرفت کدام صحابه صاحب سر رسول -284

 ابوبکر صدیق  -أ 

 عمار بن یاسر  -ب 

  .بن یمان یفةحذ -ج 

 ؟که پیامبر در آن شرکت کرد چه نام داشتای  غزوه آخرین -285

  تبوک -أ 

 حنین  -ب 

 .خیبر -ج 

 ؟تعداد شهدای تبوک چند نفر بود -286

 صد و بیست نفر  -أ 
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  دویست نفر -ب 

 .جنگی صورت نگرفت و شهیدی نبود -ج 

ٰٓ إَِذا َضاَقۡت َعلَۡيهِ ﴿ این آیه -287 ْ َحَّتَّ ِيَن ُخللُِفوا ۡرُض بَِما رَُحَبۡت َولََعَ ٱثلََّلََٰثةِ ٱَّلَّ
َ
ُم ٱۡۡل

ا إََِلۡهِ ُثمَّ تَاَب َعلَۡيِهۡم َِلَُتوبُ  ِ إِٗلَّ  ِمَن ٱّللَّ
َ
ن ٗلَّ َمۡلَجأ

َ
نُفُسُهۡم َوَظنُّوااْ أ

َ
َ َوَضاقَۡت َعلَۡيِهۡم أ ْۚۡ إِنَّ ٱّللَّ واا
اُب ٱلرَِّحيُم    در مورد چه کسانی نازل شد؟ .[111]التوبة:  ﴾١١٨ُهَو ٱتلَّوَّ

هالل بن امیه چون از جنگ تبوک تخلف  ،مرارة بن ربیع ،الککعب بن م -أ 

 .نمودند

چون از جنگ تبوک  ،سباع بن عرطفه ،محمد بن مسلمه ،علی بن ابی طالب -ب 

 تخلف نمودند 

 .حذیفة بن یمان ،عمار بن یاسر ،عثمان بن عفان -ج 

 نخستین بار حکم لعان بر چه کسانی و چه هنگام اجرا شد؟ -288

 و همسرشمیان عویمرعجالنی  -أ 

   میان زن و مرد غامدی -ب 

  .میان ابو طلحه و همسرش -ج 

 ؟نام نجاشی کیست -289

 اصحمه -أ 

 ابرهه -ب 

 .اصیرم -ج 

 ؟در سال نهم هجری پیامبر چه کسی را بعنوان امیر حجاج به مکه فرستاد -291

 ابوبکر -أ 

 عثمان  -ب 

  .زبیر بن عوام -ج 

 ؟ردنددر مر حله اول شکست خوها  از میان غزوات پیامبر در کدام غزوه -291
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 احد، حنین -أ 

 ته، تبوک مؤ -ب 

 .خندق، خیبر -ج 

  ؟در چه سالی به مشرکین اجازه شرکت در مراسم حج را ندادند -292

 در سال هشتم هجری هنگام فتح مکه  -أ 

 سال نهم  -ب 

  .از سال دهم -ج 

 ؟هدف پیامبر از جهاد چه بود -293

 برای رهایی انسان از نظام خشونت و دشمنی و برقرار کردن عدل و انصاف  -أ 

 ی گرفتن حق ظالم از مظلوم برا -ب 

  .برای نجات اعراب از دست رومیان -ج 

 ؟پیامبر چه کسی را برای دعوت به یمن فرستاد -294

 معاذ بن جبل  -أ 

 سعد بن معاذ  -ب 

  .سعد بن ابی وقاص -ج 

اسالم را ها  آن یاآ پیامبر چه کسی را برای دعوت به سوی همدان فرستاد و -295

 ؟پذیرفتند

  بله ،علی بن ابی طالب -أ 

 بله  ،لد بن ولیدخا -ب 

 .خیر ،ابو موسی اشعری -ج 

 ؟چه کسی در زمان حیات پیامبر ادعای پیامبری کرد -296

 مسیلمه کذاب -أ 

 عبداهلل بن ابی  -ب 
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  .وحشی بن حرب -ج 

ۡرَض ٱإِنَّ ﴿ ؟پیامبر این آیه را در جواب چه کسی تالوت نمود -257
َ
ِ يُورُِثَها  ۡۡل ّلِلَّ

 ِ اُء ِمۡن ِعَبادِه   .[121]األعراف:  ﴾١٢٨لِۡلُمتَّقَِي  َبةُ ۡلَعَٰقِ ٱوَ  ۖۦٓ َمن يََشا
 مسیلمه کذاب -أ 

  اسود عنسی -ب 

  .عبداهلل بن ابی -ج 

 ؟چه کسی برای بار دوم و در حیات پیامبر ادعای نبوت نمود -298

 أسود عنسی -أ 

 مسیلمه کذاب -ب 

  .ابو عامر فاسق -ج 

 ؟چه کسانی بعد از فتح مکه و در سال نهم خواستند پیامبر را ترور کنند -299

 بن طفیل و اربد بن قیس عامر  -أ 

 ابو عامر و یارانش  -ب 

  .مسیلمه و یارانش -ج 

 ؟مسیلمه به دست چه کسی کشته شد -311

 وحشی بن حرب  -أ 

 عبداهلل بن مسعود -ب 

 .عبداهلل بن عمر -ج 

 ؟أسود عنسی را چه کسی کشت -311

 .فردی به نام فیروز یک شبانه روز قبل از وفات پیامبر -أ 

  .وحشی بن حرب -ب 

 .عمر بن خطاب -ج 

 ؟الوداع از کجا احرام بست حجةیامبر در پ -312
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 ذوالحلیفه  -أ 

 یلملم -ب 

 .هیچکدام -ج 

 قبل از وفات پیامبر هنگام بیماری رسول اهلل چه کسی به جای ایشان امام -313

 ؟شد می

 ابوبکر  -أ 

 طلحه  -ب 

  .عبدالرحمن بن عوف -ج 

 ؟ابوبکر در حیات پیامبر چند نماز را با جماعت بجای رسول اهلل خواند -314

 نماز 57 -أ 

 ت نماز هف -ب 

  .سه نماز -ج 

 ؟پیامبر در خانه کدام یک از زنانش وفات نمود -315

 عائشه  -أ 

 ام سلمه  -ب 

 .زینب بنت جحش -ج 

 ؟پیامبر در چه سالی وفات نمود -573

 هجری  55 -أ 

 ده هجری  -ب 

  .نه هجری -ج 

 ؟چرا پیامبر را در خانه عائشه دفن کردند -317

 شوند  می کنند دفن می زیرا پیامبران در همان جائیکه -أ 

 .وصیت نموده بودچون  -ب 
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 .به پیشنهاد عایشه و توافق صحابه -ج 

 ؟های پیامبر در زمان حیاتش وفات نمودند کدام زن -318

 زینب بنت خزیمه  ،خدیجه -أ 

 سوده بنت زمعه  ،خدیجه -ب 

 .حبیبه بنت ابوسفیان ،خدیجه -ج 

 ؟چه نام داشت دومین همسر پیامبر -319

 سوده بنت زمعه  -أ 

 عایشه بنت ابوبکر -ب 

  .حفصه بنت عمر -ج 

 ؟وفات نمود که بعد از پیامبر اولین زن پیامبر -311

 خدیجه  -أ 

 زینب بنت جحش  -ب 

  .سوده بنت زمعه -ج 

 ؟هفتمین همسر پیامبر که بود -311

 زینب بنت جحش  -أ 

 ام سلمه هند بنت ابی امیه  -ب 

 .صفیه بنت حیی -ج 

ۡنَعَم  ِإَوذۡ ﴿ با نزول آیه -312
َ
ِيا أ ُ ٱَتُقوُل لَِّلَّ ۡنَعۡمَت عَ  ّللَّ

َ
ۡمِسۡك َعلَۡيَك َعلَۡيهِ َوأ

َ
لَۡيهِ أ

َ ٱ تَّقِ ٱَزوَۡجَك وَ  ُ ٱَوَُّتِِۡف ِِف َنۡفِسَك َما  ّللَّ ُ ٱوَ  نلَّاَس ٱُمۡبِديهِ َوََّتََۡش  ّللَّ ا  ّللَّ َُٰهۖٓ فَلَمَّ ن ََّتَۡشى
َ
َحقُّ أ

َ
أ

ِۡنَها َوَطٗرا ائِِهۡم إَِذا  َحَرٞج ِِفا  لُۡمۡؤِمنِيَ ٱلََِكۡ َٗل يَُكوَن لََعَ  َزوَّۡجَنََٰكَها قَََضَٰ َزۡيٞد مل ۡدِعَيا
َ
ۡزَوَِٰج أ

َ
أ

ۡمُر 
َ
ِ ٱقََضۡواْ ِمۡنُهنَّ َوَطٗراۚۡ َوََكَن أ  ؟چه نوع عملی باطل شد [73]األحزاب:  ﴾٣٧َمۡفُعوٗٗل  ّللَّ

 فرزند خواندگی  -أ 

 زنده به گور کردن دختران -ب 
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  .ازدواج با زن فرزند خوانده -ج 

 ؟گرداند خداوند ازدواج کدامیک از زنان پیامبر را بر او واجب -313

 زینب بنت جحش  -أ 

 عایشه بنت ابوبکر  -ب 

  .حفصه بنت عمر -ج 

در صلح حدیبیه موقعی که صحابه از ذبح کردن قربانیها سرباز زدند پیامبر  -314

 با کدام یک از زنان مشورت نمود؟

 ام سلمه  -أ 

 خدیجه  -ب 

  .عائشه -ج 

 ؟فهمیدند که پیامبر از یک مکانی عبور کرده است می صحابه چگونه -315

 شترش جای پای -أ 

 از بوی خوش عرقش  -ب 

 .از شور و شوق مردم -ج 

 ؟پیامبر در فصاحت و بالغت چگونه بود -316

 جوامع الکلم بود -أ 

 ادیب و شاعر بود  -ب 

 .شخص عادی بود -ج 

 کدامیک از اسماء پیامبر است؟ -317

 ماحى -أ 

 عاقب -ب 

 .هر دو مورد -ج 

 شرح:
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 .یعنى: خداوند کفر را توسط پیامبر پاک کرد ماحى

 ى نیست.پیامبر، کسى که بعد از او خاتم االنبیاءیعنى: آخر، و یا  عاقب

 آن ذکر شده؟در قر «محمد»چند مرتبه اسم  -318

 مرتبه 4 -أ 

 مرتبه 54 -ب 

 .مرتبه 24 -ج 

 نماز خواندند؟ چگونه صحابه بر پیامبر -319

 با یک جماعت با امامت ابو بکر صدیق -أ 

 هاى متفرقه یکى پس از دیگرى با چند جماعت و امام -ب 

 .نماز خواندندو بدون امام  ت جداگانه و فراداگروه گروه ولى بصور -ج 

 را شستند؟ چه کسانى پیامبر -321

 .بن زید مةعلى بن أبى طالب و فضل بن عباس و قُثَم بن عباس و أسا -أ 

 .ابوبکر و عمر و عثمان و على -ب 

 .عایشه و حفصه و صفیه و فاطمه -ج 

 چگونه بود؟وسلم  طریقه کفن و دفن پیامبر صلى اهلل علیه -321

 ا کفن پوشاندند و در مسجد نبوى دفن کردنداو ر -أ 

 بدون کفن، ولى با لباس خودش او را در مسجد نبوى دفن کردند -ب 

 .بدون کفن، ولى با لباس خودش او را در اتاق عایشه دفن کردند -ج 

 در شرح سیرت نبوى چه کسى است؟ «الرحیق المختوم»مؤلف کتاب  -322

 صفى الدین مبارکفورى هندى -أ 

 دمشقى اسماعیل ابن کثیر -ب 

 .بصرىعبدالملک ابن هشام  -ج 



 

 
 

 جوابات

  ؟عرب در لغت به چه معناست -5

  .آب و علف های بی صحرای خشک و بیابان

 .موقعیت جغرافیایی اعراب را بررسی کنید -2

 .شود می منتهیها  معروف قرار دارد و از راه خشکی و دریا به قارههای  وسط قاره

 .نام ببرید اند؟ م کردهمورخین اعراب را به چند دسته تقسی -5

اعراب مستعربه یا همان  ها( قحطانی)..( عرب عاربه .ثمود ،عاد)عرب بادئه  ،سه دسته

 .(نوادگان اسماعیل) ها عدنانی

  ؟اسماعیل علیه السالم در طول حیاتش رهبری کدام شهر را بر عهده داشت -4

  .مکه

  ؟قبل از بت پرستی بر چه دینی بودند اعراب -8

  .اعیلدین اسم

  ؟چه کسی اعراب مکه را به بت پرستی دعوت داد -3

  .عمرو بن لحی

 ؟اولین بتی که در کعبه گذاشته شد -7

  .هبل

 .سه بت معروف عرب را نام ببرید -5

  .عزی ،الت ،منات

 ؟منظور از نُصُب چیست ﴾نلُُّصبِ ٱَوَما ُذبَِح لََعَ ﴿ -5
 بر روی آن ذبح ها  ای تقرب به بتهایی در اطراف کعبه که حیوانات خود را بر سنگ

  .می کردند
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  ؟العرب هجرت کردند ةیهودیان برای اولین بار در چه سالی به جزیر -57

 .بعد از حمله بختنصر به فلسطین ،میالدی 875سال 

 ؟هنگام ظهور اسالم مشهورترین قبایل یهودی کدام بودند -55

  .هر دو مورد

 ؟شغلی مشغول بودندالعرب به چه  ةبیشتر مردم جزیر -52

  .تجارت

  ؟به چه خاندانی معروف استوسلم  پیامبر صلى اهلل علیهی  خانواده -55

  .هاشمی

  ؟برای اولین بار توسط چه کسانی پُرشد چاه زمزم -54

 .قبایل جرهم

  ؟توسط چه کسی حفر شد ،چاه زمزم قبل ازحادثه فیل -58

 .را حفر کندعبدالمطلب در عالم خواب فرمان یافت چاه زمزم 

 کرد؟ می حبشی بر کجا حکومتی  ابرهه -53

  .یمن

 ؟چرا ابرهه قصد ویران نمودن کعبه را نمود -57

  .برای انتقام از مردی از بنی کنانه که کلیسای ابرهه را نجس کرده بود

 پیامبر در چه سالی متولد شدند؟  -55

  .میالدی 875دوشنبه سال عام الفیل مصادف با سال 

روایت شده که من فرزند دو ذبیح هستم آن دو وسلم  پیامبر صلی اهلل علیهاز  -55

 ؟ذبیح چه کسانی هستند

  .عبداهلل ،اسماعیل

  ؟شدوسلم  کنیز عبداهلل که بعدها دایه رسول صلى اهلل علیه -27

 .(ام ایمن)برکه 
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 ؟شیر دادوسلم  اولین کسی که به پیامبر صلى اهلل علیه -25

  .ثویبه

 ؟که برادر شیری ایشان استوسلم  یامبر صلى اهلل علیهعموی پ -22

 .حمزه

 ؟کدام گزینه صحیح است -25

 .هر دو مورد

 ؟در چند سالگی مادرش را از دست دادوسلم  رسول اهلل صلى اهلل علیه -24

  .شش سالگی

در چند سالگی پدر بزرگ و سرپرستش را از وسلم  رسول اهلل صلى اهلل علیه -28

 ؟دست داد

  .الگیهشت س

  ؟قبل از بعثت در چه جنگی شرکت نمودوسلم  پیامبر صلى اهلل علیه -23

  .فجار

  ؟مقتضای پیمان حلف الفضول که پیامبر در آن شرکت نمود چه بود -27

  .گرفتن حق مظلوم از ظالم

 ؟پیامبر برای اولین بار در چند سالگی سفر نمودند -25

 .سالگی52

 ؟با سرمایه چه کسی برای تجارت به شام رفت وسلم پیامبر صلى اهلل علیه -25

  .خدیجه

  ؟در چند سالگی با خدیجه ازدواج نمودوسلم  پیامبر صلى اهلل علیه -57

  .بیست و پنج سالگی

  ؟چه نام داشتوسلم  اولین فرزند رسول اهلل صلى اهلل علیه -55

  .قاسم
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 ؟از ایشان وفات نمودبعد وسلم  یک از فرزندان رسول اهلل صلى اهلل علیه کدام -52

  .فاطمه

بین قریش حکمیت ی ها زمین قبل از بعثت در چه وسلم پیامبر صلى اهلل علیه -55

  ؟نمود

 .قرار دادن حجر االسود در مکانش

  ؟غار حرا در کجا واقع شده -54

 .میلی مکه قرار دارد 2در کوه نور در 

 ؟کرد می چگونه راهنمایی ،را قبل از نبوتوسلم  پیامبر صلى اهلل علیه ،خداوند -58

 .صادق یها خواب با

 چه بود؟ آغاز پیامبری قبل از وحیهای  نخستین نشانه -53

 .های صادق خواب

 ؟نازل شدوسلم  اولین آیاتی که بر پیامبر صلى اهلل علیه -57

  .آیاتی از سوره علق

 ؟اولین کسی که از نزول وحی خبردار شد چه کسی بود -55

  .خدیجه

  ؟انقطاع وحی شروع شدای  سوره ز نزول چهبعد ا -55

  .علق

  ؟انقطاع وحی چند مدت طول کشید -47

  .چند روزی

 ؟کدام گزینه در مورد نزول وحی صحیح است -45

 .هر دو مورد

 ؟کدام گزینه در مورد نزول وحی صحیح نیست -42

 .شد می گاهی در خواب بر پیامبر قرآن نازل
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  ؟دادند می چند سال در مکه دعوت وسلم پیامبر صلى اهلل علیه -45

 .سیزده سال

  ؟چند سال طول کشیدوسلم  دوران مدنی پیامبر صلى اهلل علیه -44

  .ده سال

  ؟دادند می چند سال بطور مخفیانه دعوتوسلم  پیامبر صلى اهلل علیه -48

  .سه سال

  ؟یافت در چه سالی به بیرون از مکه انتشاروسلم  دعوت پیامبر صلى اهلل علیه -43

  .سال دهم بعثت

  ؟کدام صحابه به امین امت معروف است -47

  .بن جراح ةعبیدابو 

  ؟کدام گزینه جزء سابقین اولینی که با دعوت ابوبکر ایمان آوردند نیستند -45

 .عمر بن خطاب

نِذۡر َعِشرَيتََك ﴿ -45
َ
ۡقَربِيَ ٱَوأ

َ
را به وسلم  پیامبر صلى اهلل علیه [212]الشعراء:  ﴾٢١٤ ۡۡل

 ؟کند می چه چیز امر
  .دعوت خویشاوندان

  ؟اولین جائیکه پیامبر قریش را بطور علنی دعوت داد -87

  .روی کوه صفا

ۡعرِۡض َعِن  ۡصَدعۡ ٱفَ ﴿ -85
َ
این آیه پیامبر را به  [42]احلجر:  ﴾٩٤ لُۡمۡۡشِكِيَ ٱبَِما تُۡؤَمُر َوأ

 ؟دهد می چه چیز دعوت
  .آشکار کردن دعوت

  ؟وقتی از مقاومت در مقابل پیامبر ناامید شدند چه کردندها  قریشی -82

 .ابو طالب را واسطه قرار دادند

 ؟دادند می قریش برای مبارزه با پیامبر به او چه لقبی -85
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  .هر دو مورد

ۡمُدوٗدا  ۥوََجَعۡلُت َلُ  ١١َوَمۡن َخلَۡقُت وَِحيٗدا  َذۡرِِن ﴿ یاتآ از منظور -84  َوَبنِيَ  ١٢َماٗٗل مَّ
دتُّ َلُ  ١٣ُشُهوٗدا  زِيَد  ١٤َتۡمِهيٗدا  ۥَوَمهَّ

َ
ۡن أ
َ
ۖٓ  ١٥ُثمَّ َيۡطَمُع أ ا  ١٦ََكَن ٓأِلَيَٰتَِنا َعنِيٗدا  ۥإِنَّهُ  لََكَّ

رۡهُِقهُ 
ُ
َر  ۥإِنَّهُ  ١٧َصُعوًدا  ۥَسأ َر َوقَدَّ َر  َفُقتَِل  ١٨فَكَّ َر  ١٩َكۡيَف قَدَّ ُثمَّ َنَظَر  ٢٠ُثمَّ ُقتَِل َكۡيَف قَدَّ
ۡدبََر وَ  ٢٢َعبََس َوبَََسَ  ُثمَّ  ٢١

َ
ا إِٗلَّ ِسۡحٞر يُۡؤثَُر  ٢٣ ۡسَتۡكَبَ ٱُثمَّ أ ا إِٗلَّ  إِنۡ  ٢٤َفَقاَل إِۡن َهََٰذا َهََٰذا

ۡصلِيهِ َسَقَر  ٢٥ ۡلبََۡشِ ٱقَۡوُل 
ُ
  ؟سوره مدثر چه کسی است [22-11]املدثر:  ﴾٢٦َسأ
  .ولید بن مغیره

ت با اسالم در ابتدای دعوت بکار بردند کدام های مختلفی که کفار برای مخالف روش

 ؟است

 تمسخر کردن و آزار و شکنجه مستضعفان مسلمین 

 ؟رقیه دختر پیامبر قبل از اسالم با چه کسی ازدواج نمود -83

 .عتبه پسر ابولهب

 ؟ام کلثوم دختر پیامبر قبل از اسالم با چه کسی ازدواج نمود -87

 .عتیبه پسر ابولهب

 ؟که در اذیت کردن پیامبر با شوهر خود همدست بود چه نام داشت زن ابوجهل -85

 .ام جمیل دختر حرب خواهر ابو سفیان

 ؟کدام یک از دشمنان پیامبر که همسایه ایشان بودند مسلمان شد -85

 .حکم بن ابی العاص

 ؟چه کسی شکمبه شتر رادر هنگام سجده بر روی پیامبر گذاشت -37

  .بن ابی معیط عقبة

 ؟کسی شکمبه شتر را از روی پیامبر بلند نمود چه -35

 .دختر پیامبر رضی اهلل عنها فاطمه
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َُّمَزٍة  َوۡيلٞ ﴿ آیات: -32 ِ ُهَمَزةٖ ل
ِيٱ ١للُِكل َدهُ  َّلَّ نَّ َماَلُ  ٢ ۥََجََع َماٗٗل وََعدَّ

َ
 ۥا ََيَۡسُب أ

هُ  ۡخََلَ
َ
ۖٓ ََلُۢنَبَذنَّ ِِف  ٣ ۥأ  ؟ر مورد چه کسی نازل شده استد [2-1]اهلمزة:  ﴾٤ ۡۡلَُطَمةِ ٱلََكَّ

 .بن خلف ميةا

ِهٍي  َوَٗل ﴿ های آیه -35 ٖف مَّ ِۢ بَِنِميٖم  ١٠تُِطۡع ُُكَّ َحَّلَّ اء ا شَّ ازٖ مَّ ِۡلَخرۡيِ ُمۡعَتٍد  ١١َهمَّ
نَّاٖع لل مَّ

ثِيٍم 
َ
ِۢ  ١٢أ

َٰلَِك َزنِيٍم  ُعُتلل ن ََكَن َذا َماٖل َوَبنَِي  ١٣َبۡعَد َذ
َ
َسَِٰطرُي ُتۡتََلَٰ َعلَ  إَِذا ١٤أ

َ
َُٰتَنا قَاَل أ ۡيهِ َءاَي

لِيَ ٱ وَّ
َ
  ؟در مورد چه کسی نازل شده است [11-11]القلم:  ﴾١٥ ۡۡل

 .ةولید ابن مغیر

گردن پیامبر را لگد مال کند و عاقبتش چه  ،چه کسی قصد نمود در هنگام سجده -34

 ؟شد

 .میان خود و پیامبر خندقی از آتش دید ،ابوجهل

 ؟شد می ابتدا توسط چه کسی و چگونه شکنجه عثمان بن عفان در -38

 .کرد می پیچید و زیر حصیردود می در حصیری او را ،توسط عمویش

 ؟نخستین زنی که در اسالم شهید شد چه کسی بود و بدست چه کسی -33

 .سمیه بدست ابوجهل

 ؟را آزاد نمودها  آن چه کسی بالل و عامر بن فهیره را خرید و -37

 .هلل عنهابوبکر صدیق رضی ا

 ؟اولین بار خون کافر بدست چه کسی ریخته شد -35

 .سعد بن ابی وقاص

 ؟در زمان سری بودن دعوت مرکز اجتماع صحابه کجا بود -35

  .خانه اقم بن ابی ارقم



 به صورت سؤال و جواب سیرت پیامبر   71

ِينَ ٱَيَٰعَِبادِ  قُۡل ﴿ آیه -77 ْ  َّلَّ ْ ٱَءاَمُنوا ِ  تَُّقوا ْ ِِف َهَِٰذه ۡحَسُنوا
َ
ِيَن أ نۡ ٱَربَُّكۡمۚۡ لَِّلَّ ۗٞ  َيادلُّ َحَسَنةٞ

ۡرُض 
َ
ِ ٱَوأ ۗٞ إِنََّما يَُوَّفَّ  ّللَّ ونَ ٱَوَِٰسَعة  َِٰبُ ۡجَرُهم بَِغرۡيِ ِحَساٖب  لصَّ

َ
از سوره زمر  [11]الزمر:  ﴾١٠أ

 ؟اشاره به چه چیزی دارد
 .هجرت کردن از سرزمین کفر

  ؟مسلمین در اولین هجرتشان به حبشه چند وقت در آنجا ماندند -75

 .سه ماه

 ؟برای اولین بار با خانواده خود هجرت نمود چه کسی -72

 .عثمان بن عفان

 ؟نماینده گان قریش که به نزد نجاشی رفتند چه کسانی بودند -75

  .بيعةعمرو بن عاص و عبداهلل بن ابی ر

 ؟نجاشی چه کسی بود سخنگوی مسلمانان در دربار -74

 .جعفر بن ابی طالب

 ؟برای نجاشی تالوت کرد چه آیاتی از قرآن را نماینده مسلمین -78

 .آیات نخستین سوره مریم

چه کسی قصد نمود پیامبر را بکشد که جبرئیل بصورت شتری ظاهر شد و او را  -73

 ؟ترساند

  .ابوجهل

 «اهلل اتقتلون الرجل أن یقول ريب» ؟این جمله از چه کسی است -77

 .ابوبکر

  ؟حمزه در چه سالی مسلمان شد -75

  .ششم بعثت

 ؟داشتها  چه شخصیتی بین قریشیحمزه  -75

 .غیرتمندترین و رادمردترین آنان بود
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  ؟چه بودرضی اهلل عنه کنیه حمزه  -57

  .ابوعماره

  ؟در چه سالی مسلمان شدرضی اهلل عنه عمر بن خطاب  -55

  .ششم بعثت

 «.. عزت بده.اسالم را به مسلمانی» ؟پیامبر درمورد چه کسی این دعا را فرمود -52

  .عمر

 ؟قرآن را از چه کسی شنید و متاثر شد رضی اهلل عنهعمر  -55

  .خواهرش فاطمه

  ؟عمر را فاروق لقب دادوسلم  صلى اهلل علیه چرا پیامبر -54

 .داد می حق و باطل را خوب از هم تشخیص

اجباراً به شعب ابوطالب ها  آن مشرکین چه کسانی را تحریم اقتصادی کردند و -58

 ؟پناهنده شدند

  .له بنی هاشم و بنی مطلب اعم از کافر و مسلمان مگر ابولهبقبی

  ؟پیامبر و قومش چند سال در شعب ابی طالب ماندند -53

  .سه سال

  ؟صرف نظر نمودند (تحریم اقتصادی)از پیمان ظالمانه اشان ها  چگونه قریشی -57

 .موریانه خورده شده جز نام اهلل به پیامبر وحی شد که نامه بتوسط

از بین مشرکین اولین کسی که قصد نمود بر علیه پیمان تحریم اقتصادی قیام کند  -55

 ؟که بود

 .هشام بن عمر از بنی عامر بن لوئی

  ؟چند سال داشتوسلم  صلى اهلل علیههنگام وفات خدیجه پیامبر -55

  .پنجاه سال

  ؟سالی که خدیجه وفات نمود به چه سالی معروف شد -57
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  .عام الحزن

انیکه پیامبر از قومش غمگین بود خداوند جبرئیل را فرستاد تا اگر پیامبر زم -55

  ؟پیامبر در پاسخ به جبرئیل چه گفتند ،را هالک کندها  آن بخواهد

 .کسانی پدید آورد که به خدا هیچ شرکی نورزندها  این امیدوارم خداوند از نسل

 ؟در سفر طائف چه کسی همراه پیامبر بود -52

  .زیدبن حارثه

  ؟برای تبلیغ رسالتش چند روز در طائف ماندندوسلم  صلى اهلل علیهپیامبر  -55

 .ده روز

  ؟مردم طائف چگونه از پیامبر استقبال نمودند -54

 .اوباش و غالمان را بر علیه ایشان شوراندند

غالمی که در راه بازگشت از طائف از پیامبر استقبال نمود چه نام داشت و بر چه  -58

 ؟بوددینی 

 .نصرانی ،عداس

 ؟خداوند در کجا جنیان را بسوی پیامبر فرستاد -53

 .لنخلةدر راه برگشت از طائف در وادی ا

  ؟را پناه دادها  آن زمانیکه پیامبر و زید از طائف برگشتند چه کسی در مکه -57

  .مطعم بن عدی

  ؟ابوذر غفاری در چه سالی مسلمان شد -55

  .یازده بعثت

  ؟بوذر را مخفیانه نزد پیامبر بردچه کسی ا -55

  .علی

را نورانی اش  رئیس قبیله دوس که دعوت پیامبر را پذیرفت و خداوند تازیانه -577

 ؟گرداند چه نام داشت
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  .طفیل بن عمر دوسی

 ؟اسراء و معراج در چه سالی رخ داد -575

 .آخر بعثتهای  در سال

  ؟نمازهای پنجگانه در چه وقتی فرض شد -572

 .اء و معراجاسر

 ؟پیامبر در شب اسراء در چه مسجدی پیشنماز انبیاء شد -575

 .مسجداالقصی

  ؟پیامبر در شب اسراء و معراج چگونه به آسمان رفت -574

 .جسماً و روحاً

  ؟طبق تعبیر خداوند هدف از اسراء و معراج چه بود -578

اۚۡ  ۥلُُِنَِيهُ ﴿: آیاتش را به ایشان نشان دهد  [1]اإلرساء:  ﴾ِمۡن َءاَيَٰتَِنا
 ؟پیامبر کدام صحابه را برای دعوت به مدینه فرستاد -573

  .مصعب بن عمیر

 ؟سابقین اولین از مردان یثرب چه کسانی هستند -577

 .شش نفری که در سال یازده بعثت در موسم حج مسلمان شدند

 کدامیک از مسلمانان مدینه قبل از هجرت پیامبر با جدیت مردم را دعوت -575

  ؟داد می

 .ةاسعد بن زرار

  ؟خواست مصعب بن عمیر را بکشد اما با شنیدن قرآن مسلمان شد می چه کسی -575

  .اسید بن حضیر

  ؟سعد بن معاذ در چه سالی مسلمان شد -557

 .بعد از هجرت پیامبر

 ؟سعد بن معاذ و اسعد بن زرارة چه نسبتی با یکدیگر داشتند -555
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  .پسر خاله

  ؟دوم در چه سالی صورت گرفت بیعت عقبه -552

  .در موسم حج سال سیزده بعثت

  ؟در عقبه دوم چند نفر از مسلمانان یثرب حضور داشتند -555

  .هفتاد و پنج نفر

 ؟در عقبه دوم چه کسی همراه پیامبر بود -554

 .عمویش عباس

  ؟آیا مشرکین از پیمان عقبه خبردار شدند -558

 .صدا زد یکنفر بر فراز تپه رفت و ،بله

  ؟اولین کسی که به سوی مدینه هجرت نمود -553

  .ابوسلمه

  ؟پیامبر چند وقت در غار ثور ماندند -557

 .سه روز

 ؟آورد می چه کسی در غار ثور برای پیامبر و ابوبکر غذا -555

 .ةعامر بن فهیر

  ؟آیا برای هجرت به مدینه مسلمانان همه با هم از مکه خارج شدند -555

 .کردند می ه و مخفیانه هجرتگروه گرو

  ؟مشرکین در کجا نقشه قتل پیامبر را طراحی کردند -527

 .ةدارالندو

  ؟کردند می زندگیهایی  در مدینه چه قبیله -525

  .اوس و خزرج

  ؟چه کسانی مامور قتل پیامبر شدند -522

  .مردانی از قریش
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  ؟چه کسی در مسیر هجرت با پیامبر همسفر بود -525

  .ابوبکر

  ؟پیامبر وابوبکر بعد ازخروج از مکه به کجا رفتند -524

  .غار ثور

 ؟آور د می اخبار قریش راچه کسی در غار ثور برای پیامبر و ابوبکر  -528

 .عبداهلل بن ابوبکر

  ؟پیامبر و ابوبکر چه کسی را به عنوان راهنمای راه اجیر کردند -523

 .عبداهلل بن اریقط

نزدیک ها  آن جرت پیامبر و همراهانش را دید اما نتوانست بهچه کسی در راه ه -527

  ؟شود

  .بن مالک قةسرا

  ؟اولین شهری که پیامبر در راه هجرت خود در آن توقف نمودند -525

  .قبا

  ؟اولین مسجدی که پیامبر بنا نمود -525

  .مسجد قبا

  ؟پیامبر چند روز در قبا ماندند -557

  .چهار روز

  ؟دختران پیامبر هجرت نکرد کدامیک از -555

  .زینب

  ؟پیامبر و یارانش با چه هدفی به مدینه هجرت کردند -552

 .جدیدای  جامعه ایجاد

 ؟کرد می بایست به چه مسایلی رسیدگی می پیامبر بعد از هجرت به مدینه -555

  .هر دو مورد
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 ؟پیامبر در کجا بود اولین خطبه روز جمعه -554

 .بن عوفدر بین قوم بنی سالم 

  ؟سردار منافقان مدینه چه کسی بود -558

  .عبداهلل بن ابی

 ؟یهودیان مدینه از چه سرزمینی بودند -553

  .عبرانی

  ؟داشتند یهودیان با اهالی مدینه چه برخوردی -557

 .دانستند می سواد وساده لوح بی ها را آن

  ؟عالم یهودی که مسلمان شد -555

  .عبداهلل بن سالم

  ؟مبر هنگام ورود به مدینه در کجا ساکن شدپیا -555

  .خانه ابو ایوب انصاری

  ؟پیامبر با چه ساختندهای  سقف مسجد النبی و خانه -547

  .تنه و چوب در خت خرما

 ؟صحابه الفاظ اذان را در خواب خود شنید و به پیامبر خبر داد اولین -545

 .عبداهلل بن زید انصاری

  ؟وع شداذان در چه سالی مشر -542

  .اول هجری

  ؟پیمان برادری که پیامبر بین مهاجرین و انصار بست به چه صورت بود -545

  .بین چند نفر از مهاجرین با چند نفر از انصار

  ؟یکی از اهداف پیمان برادری که پیامبر بین مهاجرین وانصار بست چه بود -544

 .نظیر بی احساس مسولیت و تشکیل یک جامعه

  ؟ه قریش در مدینه چه کسی بودنمایند -548
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  .عبداهلل بن ابی

 ؟جهاد در چه سالی مشروع شد -543

 .اول هجری

ذِنَ ﴿ سوره حج 55آیه  -547
ُ
ْۚۡ ِإَونَّ  أ نَُّهۡم ُظلُِموا

َ
ِيَن يَُقََٰتُلوَن بِأ َ ٱلَِّلَّ َٰ نَۡۡصِهِۡم لََقِدير   ّللَّ لََعَ

 ؟چه حکمی را در بر دارد ﴾٣٩
  .اجازه جهاد

  ؟غزوه پیامبر چه نام داشت اولین -545

  .ودان

 ؟اولین سریه چه نام داشت و سردار آن که بود -545

  .حمزه ،سیف البحر

 ؟پیامبر اولین خمس از چه جنگی بدست آورد -587

  .سریه نخله

  ؟اولین مشرکی که به دست مسلمانان کشته شد -585

  .عمرو بن حضرمی

 ؟در جنگ بدر هدف خروج قریش چه بود -582

 .جات اموالشان که با کاروان ابوسفیان بودن

  ؟در جنگ بدر تعداد مهاجرین بیشتر بود یا انصار -585

  .انصار

 ؟چرا در جنگ بدر مسلمانان از بارش باران خوشحال شدند بر عکس مشرکین -584

 .هر دو مورد

  ؟چاه بدر گرفته شدهای  به رای کدام صحابی دهانه -588

  .حباب بن منذر

 ؟را ببوسد میک از صحابه توانست شکم رسول اهللکدا -583



 به صورت سؤال و جواب سیرت پیامبر   81

  .سواد بن غزیه

  ؟کرد می در جنگ بدر چه کسی از پیامبر نگهبانی -587

  .سعد بن معاذ و چند تن از صحابه

  ؟شیطان در جنگ بدر خود را به شکل چه کسی در آورده بود -585

  .بن مالک جعشمی قةسرا

  ؟طرفین چند نفر بوددر جنگ بدر تعداد کشته شده گان  -585

  .چهارده نفر از صحابه هفتاد نفر از مشرکین

  ؟شد زخمى و سپس کشتهابوجهل بدست چه کسی  -537

زخمى و سپس بدست عبداهلل ابن  معوذ و معاذبنامهاى دو نوجوان انصار بدست 

 .شد مسعود کشته

 ؟تعداد اسرا در جنگ بدر چند نفر بود -535

  .هفتاد نفر

  ؟ا اسیران بدر چکار کردپیامبر ب -532

 .هر دو مورد

  ؟داستان جنگ بدر در کدام سوره آمده -535

  .انفال

  ؟مسلمانان اولین عید را در چه سالی جشن گرفتند -534

  .شوال سال دوم هجری

  ؟چه کسی با شمشیر زهر آلود برای ترور پیامبر به مدینه آمد -538

  .عمیر بن وهب جحمی

 ؟کردند می هودیان داخل مدینه زندگیکدام قبیله از ی -533

  .بنوقینقاع

 ؟اولین یهودیانی که پیمان شکنی کردند -537
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  .بنوقینقاع

 ؟پیامبر با یهودانی که پیمان شکنی کردند چه کرد -535

 .را از مدینه بیرون کردها  آن 

 ؟کعب بن اشرف از کدام گروه بود -535

  .یهود

  ؟قتل رساندکدام صحابه کعب بن اشرف را به  -577

 .محمد بن مسلمه با چند تن از صحابه

 ؟چه کسی خبر بیرون آمدن قریش برای جنگ احد را به پیامبر رساند -575

  .عباس بن عبدالمطلب

  ؟در جنگ احد چه کسی جانشین پیامبر در مدینه بود -572

  .عبداهلل بن ام مکتوم

  ؟وددفاعی پیامبر در جنگ احد چه بهای  یکی از برنامه -575

پنجاه نفر از تیر اندازان ماهر را بر جبل الرماة گماشت تا مشرکین از پشت حمله 

 .نکنند

  ؟پیامبر در جنگ احد شمشیرش را به چه کسی داد -574

  .ابودجانه

 ؟فرمانده لشکر مشرکین در جنگ احد که بود -578

  .ابو سفیان

مبری یاوری دارد و یاور هر پیا} ؟پیامبر این جمله را در مورد چه کسی فرمود -573

 .{.. است.من

  .زبیر بن عوام

 ؟چه کسی طلحه بن ابو طلحه معروف به قوچ گردان قریش را کشت -577

  .زبیر بن عوام



 به صورت سؤال و جواب سیرت پیامبر   81

 ؟وحشی بن حرب غالم چه کسی بود -575

  .جبیر بن مطعم

  ؟چه کسی به غسیل المالئکه لقب گرفت -575

  .حنظله

  ؟حنظله در چه جنگی شهید شد -557

  .حدا

  ؟شدها  آن در جنگ احد چه اشتباهی از مسلمانان سر زد که باعث خسارت -555

  .ةخالی کردن جبل الرما

  ؟چه کسی در جنگ احد از طرف جبل الرماة بر مسلمین یورش برد -552

  .خالد بن ولید

 ؟در چه جنگی شهید شدن پیامبر را شایع کردند -555

  .احد

 ؟ی مبارک پیامبر را زخمی کرددر جنگ احد چه کسی پیشان -554

  .عبداهلل بن شهاب زهری

خداوند تو را قطعه قطعه  ،اقماک اهلل»پیامبر این جمله را به چه کسی گفت  -558

 ؟«کند

  .ابن قمئه

چه کسی به صورت پیامبر ضربه زد و حلقه کاله خود در صورت مبارک ایشان  -553

 ؟فرو رفت

  .ابن قمئه

 ؟جنگ احد از پیامبر دفاع نمودبیشترین کسی که در  -557

  .بن عبیداهلل طلحة

 ؟چه کسی حلقه کالخود را از صورت مبارک پیامبر بیرون آورد -555
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  .بن جراح ةابو عبید

 ؟مصعب بن عمیر در چه جنگی شهید شد -555

  .احد

 ؟در جنگ احد پرچمدار مسلمین چه کسی بود -557

  .مصعب بن عمیر

 ؟مجروح نمود و بر اثر همان زخم به هالکت رسیدچه کسی ابی بن خلف را  -555

  .وسلم صلى اهلل علیهرسول اهلل 

 ؟چه کسی بودمخیریق  «مخیریق بهترین مرد قومش است»پیامبر فرموده  -552

 .یکی از یهودان بنی ثعلبه که در جنگ احد همراه لشکر مسلمین خارج و کشته شد

 در حالیکه یک رکعت نماز «ل اجلنةهأهو من »پیامبر در مورد چه کسی فرمود  -555

 نخوانده بود؟

  .اصیرم

در صورتیکه در جنگ احد  «هل النارأهو من »پیامبر در مورد چه کسی فرمود  -554

 ؟جنگید و هفت نفر از مشرکین را کشت

  .قزمان

 ؟در جنگ احد چند نفر شهید شدند -558

  .هفتاد نفر

باشد میان من وتو در ای  نشانه ینپیامبر به چه کسی عصایی داد و فرمود ا -553

 ؟قیامت

  .عبداهلل بن انیس

 ؟در مورد ماجرای رجیع کدام گزینه صحیح است -557

 پیامبر چند تن از صحابه را برای آموزش قرآن به طرف قبیله عضل و قاره فرستاد اما

 .خیانت کردند بعضی از صحابه را کشتند و بعضی را به قریش فروختندها  آن



 به صورت سؤال و جواب سیرت پیامبر   84

  ؟م گزینه در مورد حادثه بئر معونه صحیح استکدا -555

پیامبر هفتاد نفر از نخبگان صحابه را برای آموزش قرآن به طرف قوم نجد فرستاد اما 

را به شهادت رساندند جز ها  آن عامر بن طفیل و طایفه بنی سلیم در مکانی بنام بئر معونه

 .کعب بن زید

 ؟را ترور کنندیهود بنی نضیر چگونه خواستند پیامبر  -555

خواستند سنگ آسیاب را از روی دیواری که پیامبر به تکیه زده بود بر سر ایشان 

 .بیاندازند

  ؟باخبر شد (ترور کردن)پیامبر چگونه از نقشه شوم یهودیان بنی نضیر  -277

 .خداوند توسط جبرئیل به ایشان خبر داد

ل اهلل و جنگیدن با ایشان چه کسی یهودان بنی نضیر را بر سرپیچی از امر رسو -275

 ؟تشویق کرد

  .عبداهلل بن ابی

  ؟داستان جنگ احد در کدام سوره آمده است -272

  .آل عمران

  ؟در کدام غزوه پیامبر دستور داد نخلستانها را قطع و بسوزانند -275

  .غزوه بنی نضیر

  ؟کدام سوره در مورد غزوه بنی نضیر نازل شد -274

  .حشر

 ؟ام صحابه در جنگ احزاب برای مقابله با دشمن خندق حفر کردندبه رای کد -278

  .سلمان فارسی

در جنگ خندق کدام صحابه پیامبر و چند تن از یارانش را برای غذا دعوت  -273

 ؟کرد و چه اتفاقی افتاد
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جابر بن عبداهلل گوسفندی را ذبح کرد و پیامبر و چند تن دیگر را دعوت نمود اما 

ر صحابه که مشغول حفر خندق بودند به میهمانی رفتند و همه از غذا پیامبر با یکهزا

 .پختند می خوردند در حالیکه دیگ همچنان پر بود و خمیر همسان قبل از آن نان

 ؟در کدام قسمت مدینه خندق حفر نمودند -277

  .قسمت شمال مدینه

  ؟در جنگ احزاب یا خندق چند نفر کشته و شهید شدند -275

  .مانان ده نفر مشرکانشش نفر مسل

  ؟ای یهودی را به قتل رساند کدام صحابیه -275

  .صفیه بنت عبدالمطلب

در جنگ خندق نیرنگ کدامیک از صحابه تازه مسلمان عزم دشمن را سست  -257

 ؟نمود

  .نعیم بن مسعود

 ؟«عرش رحمان بخاطر مرگ او لرزید»پیامبر در مورد چه کسی فرمود  -255

  .سعد بن معاذ

 ؟سردار قوم بنی قریظه چه کسی بود -252

  .کعب بن اسد

 ؟پیامبر چه کسی را مامور نمود تا در مورد بنی قریظه قضاوت کند -255

  .سعد بن معاذ

را اش  کدامیک از صحابه خود را به ستون مسجدالحرام بست تا خداوند توبه -254

 ؟قبول کند

  .ابولبابه

 ؟اجرا شد در مورد یهود بنی قریظه چه حکمی -258

 .را اسیر کردندها  مردان را کشتند و زنان و بچه
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یکی از بزرگترین جنایتکاران یهود را  (ابو رافع)چه کسی سالم بن ابی الحقیق  -253

 ؟کشت

  .عبداهلل بن عتیک

 ؟غزوه بنی مصطلق در چه سالی رخ داد -257

  .سال ششم هجری

اءَ  إَِذا﴿ از سورة منافقون 5تا  5آیات  -255 ِۗٞ ٱقَالُواْ نَۡشَهُد إِنََّك لَرَُسوُل  لُۡمَنَٰفُِقونَ ٱَك َجا  ّللَّ
ُ ٱوَ  ُ ٱوَ  ۥَيۡعلَُم إِنََّك لَرَُسوُلُ  ّللَّ َِٰذبُوَن  لُۡمَنَٰفِقِيَ ٱيَۡشَهُد إِنَّ  ّللَّ ْ ٱ ١لََك ا َُذوا واْ  َّتَّ يَۡمََٰنُهۡم ُجنَّٗة فََصدُّ

َ
أ

ِۚۡ ٱَعن َسبِيِل  ْ  ّللَّ اَء َما ََكنُوا َٰلَِك  ٢َيۡعَمُلوَن  إِنَُّهۡم َسا َٰ  َذ ْ َفُطبَِع لََعَ ْ ُثمَّ َكَفُروا نَُّهۡم َءاَمُنوا
َ
بِأ

ْ تَۡسَمۡع لَِقۡولِِهۡمۖٓ  ٣قُلُوبِِهۡم َفُهۡم َٗل َيۡفَقُهوَن  ۡجَساُمُهۡمۖٓ ِإَون َيُقولُوا
َ
ۡيَتُهۡم ُتۡعِجُبَك أ

َ
۞ِإَوَذا َرأ
ۖٞٓ ََيَۡسُبوَن ُُكَّ َص  َسنََّدة نَُّهۡم ُخُشٞب مُّ

َ
ََٰتلَُهُم  ۡحَذرُۡهۡمۚۡ ٱفَ  ۡلَعُدوُّ ٱۡيَحٍة َعلَۡيِهۡمۚۡ ُهُم َكأ ۖٓ ٱَق ُ َٰ  ّللَّ َّنَّ

َ
أ

ْ يَۡسَتۡغفِۡر لَُكۡم رَُسوُل  ِإَوَذا ٤يُۡؤفَُكوَن  ِ ٱقِيَل لَُهۡم َتَعالَۡوا وَن  ّللَّ ۡيَتُهۡم يَُصدُّ
َ
ْ رُُءوَسُهۡم َوَرأ ۡوا لَوَّ

وَن  ۡسَتۡكِبُ اء   ٥وَُهم مُّ   َسَوا
َ
ۡم لَۡم تَۡسَتۡغفِۡر لَُهۡم َلن َيۡغفَِر َعلَۡيِهۡم أ

َ
ُ ٱۡسَتۡغَفۡرَت لَُهۡم أ َ ٱلَُهۡمۚۡ إِنَّ  ّللَّ  ّللَّ

ِينَ ٱ ُهمُ  ٦ ۡلَفَِٰسقِيَ ٱ ۡلَقۡومَ ٱَٗل َيۡهِدي  َٰ َمۡن ِعنَد رَُسوِل  َّلَّ ْ لََعَ ِ ٱَيُقولُوَن َٗل تُنِفُقوا َٰ  ّللَّ َحَّتَّ
ائُِن  ِ َخَزا ْۗٞ َوّلِلَّ وا َمَٰ ٱيَنَفضُّ ۡرِض ٱوَ  َوَٰتِ لسَّ

َ
ا  َيُقولُونَ  ٧َٗل َيۡفَقُهوَن  لُۡمَنَٰفِقِيَ ٱَوَلَِٰكنَّ  ۡۡل لَئِن رََّجۡعَنا

َعزُّ ٱََلُۡخرَِجنَّ  لَۡمِديَنةِ ٱإََِل 
َ
ۚۡ ٱِمۡنَها  ۡۡل َذلَّ

َ
ِ  ۡۡل ةُ ٱَوّلِلَّ  لُۡمَنَٰفِقِيَ ٱَولِۡلُمۡؤِمنَِي َوَلَِٰكنَّ  ۦَولَِرُسوِلِ  ۡلعِزَّ

  ؟برای تصدیق کدام صحابه نازل شد ﴾٨َٗل َيۡعلَُموَن 
  .زید بن ارقم

  ؟رخ دادای  غزوه ماجرای افک در چه -255

  .بنی مصطلق

را سوار بر مرکبش نمود و  کدام صحابی ام المومنین عایشه رضی اهلل عنها -227

  رساند؟ ایشان را به سپاه

  .صفوان بن معطل
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 ؟نمودچه کسی قضیه دروغین افک را بین مردم شایع  -225

  .عبداهلل بن ابی

 ؟ام المومنین عایشه بعد از چند مدت از قضیه افک خبر دار شد -222

  .بعد از یک ماه

 ؟خداوند در کدامین آیات برائت عایشه رضی اهلل عنها را ثابت نمود -225

  .آیه از سوره نور 57

 ؟آن حد چه بود ،حد اجرا شدها  آن چه کسانی بخاطر قضیه افک بر -224

  .ضربه شالق 57 .حمنة بنت جحش ،حسان بن ثابت ،ح بن اثاثهمسط

 ؟ای پیامبر را بر آن داشت تا برای بجا آوردن عمره رهسپار مکه شود چه انگیزه -228

 .آورند می خواب دید که با یارانش عمره بجا

 ؟رسول اهلل قبل از بیعت رضوان چه کسی را بعنوان سفیر نزد قریش فرستاد -223

  .فانعثمان بن ع

ُ ٱ۞لََّقۡد رَِِضَ ﴿ این آیه -227 َجَرةِ ٱإِۡذ ُيَبايُِعونََك ََتَۡت  لُۡمۡؤِمنِيَ ٱَعِن  ّللَّ َفَعلَِم َما ِِف  لشَّ
نَزَل 

َ
ِكيَنةَ ٱقُلُوبِِهۡم فَأ َثََٰبُهۡم َفۡتٗحا قَرِيٗبا  لسَّ

َ
در مورد چه کسانی  [11]الفتح:  ﴾١٨َعلَۡيِهۡم َوأ

 ؟نازل شد
 .الرضوان شرکت نمودندکسانی که در بیعت 

 ؟چند نفر از صحابه در بیعت الرضوان شرکت داشتند -225

 .تقریبا هزار و چهار صد نفر

  ؟صلح حدیبیه در چه سالی اتفاق افتاد -225

  .سال ششم هجری

 ؟اولین کسی که بعد از صلح حدیبیه به مشرکین برگردانده شد -257

  .ابو جندل

 ؟را به اسالم دعوت نمودها  آن اهان نامه نوشت وپیامبر در چه سالی به پادش -255
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  .سال ششم هجری

 ؟چه کسی نامه پیامبر را به نجاشی رساند -252

  .عمرو بن امیه ضمری

  ؟چه کسی نامه پیامبر را به مقوقس پادشاه مصر رساند -255

  .حاطب بن ابی بلتعه

 ؟ساندپیامبر را به خسرو پرویز پادشاه ایران ری  چه کسی نامه -254

  .عبداهلل بن حذافه

  ؟چه کسی نامه پیامبر را قیصر روم رساند -258

  .دحیة بن خلیفه

 ؟پیامبر به کدامین پادشاهان نامه نوشت -253

 .هر دو گزینه

 ؟کدام پادشاه نامه پیامبر را پاره کرد -257

  .پادشاه فارس

 ؟غزوه غابه یا ذی قرد با چه قومی صورت گرفت -255

 .نی فزاره که شتران پیامبر را غارت کرده بودندبا گروهی از ب

  ؟فتح خیبر در چه سالی رخ داد -255

  .سال هشتم

 ؟خیبر که رسول اهلل آن را فتح نمود چگونه جایی بود -247

 .محکم و کشتزارهای فراوان بودهای  شهری بزرگ و دارای قلعه

 ؟قرار داده بود هنگام جنگ خیبر پیامبر چه کسی را جانشین خود در مدینه -245

  .سباع بن عرطفه

 ؟کردند می چه کسانی در خیبر زندگی -242

  .ها یهودی
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 ؟ابوهریره در چه سالی مسلمان شد -245

  .سال هفتم هجری

پرچم را به کسی خواهم داد که خدا و »رسول اهلل در جنگ خیبر فرمود  -244

 ؟خص که بودآن ش «را دوست داردها  آن رسولش او را دوست دارند و او هم

  .علی

جعفر بن ابی طالب و ابوموسی اشعری و دیگر مسلمانان در چه سالی از حبشه  -248

 ؟برگشتند

  .سال هفتم بعد از فتح خیبر

 ؟چه کسی در خیبر گوسفند زهر آلود را به پیامبر هدیه داد -243

  .زینب بنت حارث همسر سالم بن مشکم

 ؟اه خیبر ازدواج نمودپیامبر با کدامیک از همسرانش در ر -247

  .صفیه بنت حیی

 ؟خیبر را به چه کسانی سپرد ،پیامبر بعد از فتح خیبر -245

  .یهودیان

کدامیک از صحابه همراه پیامبر بود و آن گوسفند زهر آلود را خورد و شهید  -245

 شد؟

 .بشر بن براء بن معرور

 ؟چه زمانی فدک ملک پیامبر شد -287

  .ک خودشان تقاضای صلح نمودندبعد از فتح خیبر اهل فد

 ؟پیامبر چه زمانی با ام المومنین میمونه ازدواج نمود -285

  .بعد ازعمره القضاء در مکه

 ؟جنگ مؤته در چه سالی رخ داد -282

  .هشتم هجری
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 ؟انگیزه جنگ مؤته چه بود -285

 .حاکم بلقاء از جانب قیصر روم حارث بن عمیر سفیر پیامبر را کشت

 ؟د مسلمانان در جنگ مؤته چند نفر بودتعدا -284

  .سه هزار

 ؟درجنگ مؤته پیامبر چند نفر را امیر کرد و چه کسانی بودند -288

 .عبدااهلل بن رواحه،جعفر بن ابی طالب ،نفر،زید بن حارثه 5

 ؟چرا جعفر بن ابی طالب به جعفر طیار معروف است -283

اوند در مقابل در بهشت دو بال به زیرا در جنگ مؤته دو دستش را از دست داد و خد

  .او بخشید

 ؟گرفت (شمشیر خدا)چه کسی لقب سیف اهلل  -287

  .خالد بن ولید

 ؟در جنگ مؤته چه کسانی مقابل مسلمانان بودند -285

  .رومیان

 ؟در جنگ مؤته چند نفر شهید شدند -285

 .نفر 52

برای قریش  واستزمانیکه پیامبر برای فتح مکه آهنگ سفر کرد چه کسی خ -237

 جاسوسی کند؟

 .حاطب بن ابی بلتعه

خواست جاسوسی قریش کند چکار  می پیامبر با حاطب بن ابی بلتعه کسی که -235

 ؟کرد

 .او را بخشید چون در جنگ بدر حاضر شده و خداوند بدریان را آمرزیده است

 ؟مکه در چه سالی فتح شد -232

 .سال هشتم هجری
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 ؟اذان گفتچه کسی بر بام کعبه  -235

  .بالل بن رباح

 ؟پیامبر بعد از فتح مکه چند شب در آنجا اقامت کردند -234

 .شب 55

 ؟بت عزی در کدام منطقه قرار داشت -238

  .در منطقه نخله

 ؟بت عزی بدست چه کسی از بین رفت -233

  .خالد بن ولید

 ؟سواع به دست چه کسی نابود شد -237

 .عمرو بن عاص

 ؟چه کسی نابود شدبت منات بدست  -235

  .سعد بن زید اشهلی

 ؟اولین جنگی که بعد از فتح مکه صورت گرفت -235

 .حنین

 ؟پیامبر هنگام جنگ حنین چه کسی را جانشین در مکه قرار داد -277

 .عتاب بن اسید

 ؟در جنگ حنین چه گروهی مقابل مسلمانان بودند -275

  .قبیله هوازن و ثقیف

 ؟ا کدام یک از بستگانش روبرو شد و با او چه کردپیامبر در جنگ حنین ب -272

 .شیما خواهر شیریش او را آزاد نمود

 ؟قوم هوازن و ثقیف از حنین به کجا پناهنده شدند -275

 .طائف

 ؟پیامبر با غنایمی که از غزوه حنین جمع کرده بود چکار کرد -274
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 .همه را بین قریش و بقیه اعراب تقسیم نمود

 ؟ز تقسیم غنائم در جعرانه به کجا رفتندپیامبر بعد ا -278

 .برای ادای عمره به مکه بازگشتند

 ؟به دست چه کسی به شهادت رسید (سفیر پیامبر)حارث بن عمیر  -273

  .شرحبیل بن عمرو غسانی

 ؟اسم شتر رسول اهلل چه بود -277

 .قصواء

 ؟جاسوس رومیان در بین مسلمانان چه کسی بود -275

  .ابو عامر فاسق

 ؟سپاهیان روم چند نفر بودند -275

  .چهل هزار نفر

 اسب در راه انفاق 577شتر و  577عثمان هنگامی که ی  رسول خدا درباره -257

 ؟نمود چه فرمودند می

  .زیان نخواهد دید ،عثمان هر عملی که انجام دهد ،از امروز به بعد

 ؟کرد حرکت (غزوه تبوک)رسول خدا با چه تعداد لشکر به سوی شام  -255

  .سی هزار

 ؟نام دیگر سپاه تبوک چه بود -252

  .جیش العسره

 ؟در غزوه تبوک استفاده از آب کدام چاه را ممنوع اعالم نمود -255

 .چاه تبوک

 ؟کدام صحابه صاحب سر رسوا خدا لقب گرفت -254

  .بن یمان یفةحذ

 ؟که پیامبر در آن شرکت کرد چه نام داشتای  غزوه آخرین -258
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  .تبوک

 ؟تعداد شهدای تبوک چند نفر بود -253

 .جنگی صورت نگرفت و شهیدی نبود

ِينَ ٱ ثلََّلََٰثةِ ٱ َولََعَ ﴿ این آیه -257 ٰٓ إَِذا َضاقَۡت َعلَۡيِهُم  َّلَّ ْ َحَّتَّ ۡرُض ٱُخللُِفوا
َ
بَِما رَُحَبۡت  ۡۡل

 ِمَن 
َ
ن ٗلَّ َمۡلَجأ

َ
نُفُسُهۡم َوَظنُّوااْ أ

َ
ِ ٱَوَضاقَۡت َعلَۡيِهۡم أ ْۚۡ إِنَّ  ّللَّ ا إََِلۡهِ ُثمَّ تَاَب َعلَۡيِهۡم َِلَُتوُبواا َ ٱإِٗلَّ  ّللَّ

اُب ٱُهَو    در مورد چه کسانی نازل شد؟ [111]التوبة:  ﴾١١٨ لرَِّحيمُ ٱ تلَّوَّ
 .هالل بن امیه چون از جنگ تبوک تخلف نمودند ،بن ربیع ةمرار ،کعب بن مالک

 نگام اجرا شد؟نخستین بار حکم لعان بر چه کسانی و چه ه -255

 .میان عویمرعجالنی و همسرش 

 ؟نام نجاشی کیست -255

 .اصحمه

 ؟در سال نهم هجری پیامبر چه کسی را بعنوان امیر حجاج به مکه فرستاد -257

 .ابوبکر

 ؟در مر حله اول شکست خوردندها  از میان غزوات پیامبر در کدام غزوه -255

 .احد، حنین

  ؟زه شرکت در مراسم حج را ندادنددر چه سالی به مشرکین اجا -252

  .از سال دهم

 ؟هدف پیامبر از جهاد چه بود -255

  .برای رهایی انسان از نظام خشونت و دشمنی و برقرار کردن عدل و انصاف

 ؟پیامبر چه کسی را برای دعوت به یمن فرستاد -254

  .معاذ بن جبل

اسالم را ها  آن یاآ و پیامبر چه کسی را برای دعوت به سوی همدان فرستاد -258

 ؟پذیرفتند
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  .بله ،علی بن ابی طالب

 ؟چه کسی در زمان حیات پیامبر ادعای پیامبری کرد -253

 .مسیلمه کذاب

ۡرَض ٱإِنَّ ﴿ ؟پیامبر این آیه را در جواب چه کسی تالوت نمود -257
َ
ِ يُورُِثَها َمن  ۡۡل ّلِلَّ

 ِ اُء ِمۡن ِعَباِده   .[121]األعراف:  ﴾١٢٨تَّقَِي لِۡلمُ  ۡلَعَٰقَِبةُ ٱوَ  ۖۦٓ يََشا
 .مسیلمه کذاب

 ؟چه کسی برای بار دوم و در حیات پیامبر ادعای نبوت نمود -255

 .أسود عنسی

 ؟چه کسانی بعد از فتح مکه و در سال نهم خواستند پیامبر را ترور کنند -255

  .عامر بن طفیل و اربد بن قیس

 ؟مسیلمه به دست چه کسی کشته شد -577

  .حرب وحشی بن

 ؟أسود عنسی را چه کسی کشت -575

  .فردی به نام فیروز یک شبانه روز قبل از وفات پیامبر

 ؟الوداع از کجا احرام بست حجةپیامبر در  -572

  .ذوالحلیفه

 قبل از وفات پیامبر هنگام بیماری رسول اهلل چه کسی به جای ایشان امام -575

 ؟شد می

  .ابوبکر

 ؟مبر چند نماز را با جماعت بجای رسول اهلل خواندابوبکر در حیات پیا -574

 .نماز 57

 ؟پیامبر در خانه کدام یک از زنانش وفات نمود -578

  .عائشه
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 ؟پیامبر در چه سالی وفات نمود -573

  .هجری 55

 ؟چرا پیامبر را در خانه عائشه دفن کردند -577

  .شوند می کنند دفن می زیرا پیامبران در همان جائیکه

 ؟های پیامبر در زمان حیاتش وفات نمودند کدام زن -575

  .زینب بنت خزیمه ،خدیجه

 ؟دومین همسر پیامبر چه نام داشت -575

  .سوده بنت زمعه

 ؟که بعد از پیامبر وفات نمود اولین زن پیامبر -557

  .زینب بنت جحش

 ؟هفتمین همسر پیامبر که بود -555

  .زینب بنت جحش

ۡنَعَم  ِإَوذۡ ﴿ با نزول آیه -552
َ
ِيا أ ُ ٱَتُقوُل لَِّلَّ ۡمِسۡك َعلَۡيَك  ّللَّ

َ
ۡنَعۡمَت َعلَۡيهِ أ

َ
َعلَۡيهِ َوأ

َ ٱ تَّقِ ٱَزوَۡجَك وَ  ُ ٱَوَُّتِِۡف ِِف َنۡفِسَك َما  ّللَّ ُ ٱوَ  نلَّاَس ٱُمۡبِديهِ َوََّتََۡش  ّللَّ ا  ّللَّ َُٰهۖٓ فَلَمَّ ن ََّتَۡشى
َ
َحقُّ أ

َ
أ

ِۡنَها َوَطٗرا ائِِهۡم إَِذا  لُۡمۡؤِمنِيَ ٱلََِكۡ َٗل يَُكوَن لََعَ  َنََٰكَهاَزوَّجۡ  قَََضَٰ َزۡيٞد مل ۡدِعَيا
َ
ۡزَوَِٰج أ

َ
َحَرٞج ِِفا أ

ۡمُر 
َ
ِ ٱقََضۡواْ ِمۡنُهنَّ َوَطٗراۚۡ َوََكَن أ  ؟چه نوع عملی باطل شد [73]األحزاب:  ﴾٣٧َمۡفُعوٗٗل  ّللَّ

  .فرزند خواندگی

 ؟بر او واجب گرداندخداوند ازدواج کدامیک از زنان پیامبر را  -555

  .زینب بنت جحش

ها سرباز زدند پیامبر با  در صلح حدیبیه موقعی که صحابه از ذبح کردن قربانی -554

 کدام یک از زنان مشورت نمود؟

  .ام سلمه

 ؟فهمیدند که پیامبر از یک مکانی عبور کرده است می صحابه چگونه -558



 به صورت سؤال و جواب سیرت پیامبر   96

  .از بوی خوش عرقش

 ؟الغت چگونه بودپیامبر در فصاحت و ب -553

 .جوامع الکلم بود

 کدامیک از اسماء پیامبر است؟ -557

 .هر دو مورد

 شرح:

 .یعنى: خداوند کفر را توسط پیامبر پاک کرد ماحى

 ى نیست.پیامبر، کسى که بعد از او یعنى: آخر، و یا خاتم االنبیاء عاقب

 آن ذکر شده؟در قر «محمد»چند مرتبه اسم  -555

 .مرتبه 4

 نماز خواندند؟ نه صحابه بر پیامبرچگو -555

 .نماز خواندندو بدون امام  گروه گروه ولى بصورت جداگانه و فرادا

 را شستند؟ چه کسانى پیامبر -527

 .بن زید مةعلى بن أبى طالب و فضل بن عباس و قُثَم بن عباس و أسا

 چگونه بود؟وسلم  طریقه کفن و دفن پیامبر صلى اهلل علیه -525

 .ولى با لباس خودش او را در اتاق عایشه دفن کردندبدون کفن، 

 چه کسى است؟ «الرحیق المختوم»مؤلف کتاب  -522

 اهلل علیه محةر -صفى الدین مبارکفورى هندى 
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 تذکر:

 ى از این کتاب  جائز  است. تى و غیر تجارتتجار ى چاپ، پخش، توزیع، و استفاده

لذا چه از طریق تجارى و چه غیرر   هدف از پخش این کتاب فقط دعوى است ال غیر،

 توانید این کتاب را پخش کنید. تجارى شما می

براى هر گونه استفسار و توضیح، و همچنین عیب و نقرص موجرود در کتراب ماننرد     

 :ن را به ایمیل زیر ارسال فرماییدى خودتا هاى امالئى و غیره، لطفا مالحظه غلط

 
islamtape@hotmail.com 
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