
  4نکات و سؤاالت مهم درس                                      

 تهیه و تنظیم: حسن نظری                                          

 امت و حکومت نبوی در مدینه

 

 نام مدینه قبل از هجرت پیامبر)ص( چه بود؟

 ج( طائف                          د( حبشه   الف( حجاز                    ب( یثرب *                       

 

 یثرب در دوره جاهلیت شامل چه گروه هایی بود؟

 یثرب در آن دوران شامل دو گروه اعراب و یهودیان بود. آن ها نیز به دسته جات مختلف تقسیم می شدند

 اوس                                                

 اعراب                   خزرج                        

 ربنی نضی                         مردم یثرب          

 در جاهلیت           یهودیان                 بنی قینقاع

 هبنی قریظ                                              

 

 ر چگونه بود؟اوضاع سیاسی یثرب پیش از هجرت پیامب

مرجع سیاسی واحد و قدرتمندی وجود نداشت. بنابراین در نبود جایی برای حل اختالفات، گاهی جنگهای میان 

 دو قبیله ماه ها یا سال ها به طول می انجامید.

 اکثر قبایل عرب ساکن یثرب بت پرست بودند. قبایل اعراب ساکن یثرب چه دینی داشتند؟



 اقتصادی یثرب پیش از هجرت پیامبر صحیح است: کدام گزینه در مورد اوضاع

 * ب( به کشاورزی اشتغال و وضع درآمد مناسبی نداشتند             الف(به تجارت اشتغال و وضع مالی خوبی داشتند          

 د و درآمد خوبی نداشتندد( شتر و بز پرورش می دادن               ج( به راهزنی پرداخته و ثروتمند بودند                      

 مراحل آشنایی مردم یثرب با پیامبر)ص( چگونه بود؟

 نفر از مردم یثرب به اسالم و مسلمان شدن آنها 6بعثت: دعوت  11سال                                   

 مرد یثربی با پیامبر ) عقبه اول( 12بعثت: بیعت  12مراحل آشنایی                 سال 

 زن با پیامبر ) عقبه دوم( 2مرد و  73بعثت: بیعت  13یثربیان با پیامبر              سال 

 

 مسلمانان چگونه به مکه مهاجرت کردند؟

بعد از پیمان عقبه دوم، یثرب پایگاه امنی برای مسلمانان شد. پیامبر به مسلمانان دستور هجرت به ان شهر را داد. 

هجری قمری و فتح مکه، یکی از  8ای نیز تنها به آن شهر هجرت کردند. تا سال برخی به همراه خانواده و عده 

 شروط مسلمان شدن، هجرت به مدینه و عدم ترک آن بود.

 ماجرای دارالندوه را شرح دهید.

مشرکان مکه وقتی از تصمیم مهاجرت مسلمانان به مدینه آگاه شدند، در محلی به نام دارالندوه جمع شده و تصمیم 

ند پیامبر را به قتل برسانند. پیامبر از این توطئه آگاه شد و مخفیانه از مکه خارج و به سمت مدینه رهسپار گرفت

 شد. برای آن که مشرکان شک نکنند، حضرت علی در منزل پیامبر ماند و در جای ایشان خوابید.

 انصار چه کسانی بودند؟

 بانی می کردند، انصار می گفتند.به مسلمانان اهل مدینه که از مهاجران پذیرایی و میز

 منظور از اهل صفه چه گروهی است؟

 پیش از همه به مدینه هجرت کردند ب( مهاجرانی که                    *الف( مهاجران بی بضاعت که در جوار مسجد اقامت گزیدند 

 د( مسلمانان اهل مدینه که میزبان مهاجرین بودند ج( تعدادی از مردم مدینه که نخستین بار به پیامبر ایمان آوردند                



 ؟از هجرت پیامبر چگونه شد بافت اجتماعی مدینه پس

 اعراب بت پرست                                                              

 بافت اجتماعی            غیر مسلمانان                  یهودیان

 انصار                                  مدینه پس از  

 مهاجرین              هجرت پیامبر            مسلمانان 

 

 پیامبر برای تامین نظم و امنیت مدینه چه اقداماتی انجام داد؟

 تحکیم وحدت بین مهاجران و انصار –پیمان برادری: ایجاد همدلی  _1                                    

 اقدامات پیامبر     

 اقدام برای تأسیس نظام اجتماعی –پیمان نامه عمومی: قانون اساسی مدینه  _2جهت نظم و امنیت             

 

 مهم ترین دشمنان پیامبر چه کسانی بودند؟

 جنگهای بدر، احد و خندق  -مشرکان : بت پرستان مکه  _1                                     

 توطئه علیه پیامبر -کسانی که به ظاهر اسالم آورده بودندمنافقان:  _2مهمترین دشمنان                  

 اخراج از مدینه -: توطئه علیه پیامبر یهودیان _3پیامبر                           

 

 کسانی می شدند؟سرآمد گروه هایی که در مدینه علیه پیامبر و مسلمانان توطئه می کردند شامل چه 

 منافقان -یهودیان                                            ب( بت پرستان  -الف( مشرکان

 منافقان -منافقان*                                             د( مشرکان  -ج( یهودیان



 گرفت؟پیامبر در چه سالی و پس از چه واقعه ای تصمیم به تشکیل نیروی نظامی 

 تهدید مدینه توسط مشرکان -ب( سال دوم هجرت                                  *نزول آیات جهاد   -الف(سال نخست هجرت 

 اعالم جنگ با یهودیان   -د( سال چهارم هجرت                   تهدید مسلمانان از سوی رومیان       -ج( سال سوم هجرت 

 

 با مشرکان مکه را نام برده و نتایج آن ها را بیان کنید. مهمترین جنگ های مسلمانان

 گرایش مردم به مسلمانان -تضعیف مشرکان  -پیروزی مسلمانان بر مشرکان  بدر:          جنگ های

  شکست مسلمانان از مشرکان احد:             مسلمانان

 پیروزی مسلمانان خندق:           بامشرکان

 

 در جنگ های احد و خندق چه کسی بود؟ فرمانده سپاه قریش

 الف( خالدبن ولید                ب( ابولهب                       ج( ابوجهل                   د( ابوسفیان *

 

 منافقان چه گروهی بودند؟

هایی بر ضد منافقان به گروهی گفته می شد که در ظاهر اسالم آورده و مسلمان شده بودند ولی در باطن فعالیت 

 پیامبر و مسلمانان انجام می دادند. سر دسته آنان عبداهلل بن اُبَی نام داشت.

 

 به چه دالیلی پیامبر، یهودیان را از مدینه اخراج کرد؟

با این که پیامبر با یهودیان مدینه پیمان صلح بسته بود اما آنان از هیچ فرصتی برای ضربه زدن به مسلمانان دریغ 

ر جنگ بین مسلمانان و مشرکان، یهودیان مخفیانه با مشرکان همکاری می کردند. سرانجام طی چند دنمی کردند. 

 برخورد نظامی و شکست یهودیان، پیامبر آنان را از مدینه اخراج کرد.



 صلح حُدیبیه بین چه کسانی بسته شد؟

ه شدند.مشرکان مانع ورود آنان در سال ششم هجری، پیامبر با تعدادی از مسلمانان به قصد زیارت کعبه عازم مک

شدند. سرانجام طی مذاکراتی بین دو طرف، پیمان صلحی بسته شد. این واقعه در مکانی به نام حدیبیه به وقوع 

 پیوست و این صلح به نام صلح حدیبیه معروف شد.

 

 پس از کدام واقعه، پیامبر سران امپراتوری ها و دولت های بزرگ را به اسالم دعوت کرد؟

 ف( جنگ خندق              ب( اخراج یهودیان از مدینه          ج( صلح حدیبیه*            د( هجرت به مدینهال

 

 مکه چگونه توسط مسلمانان فتح شد؟ چه پیامدهایی داشت؟

دو سال پس از صلح حدیبیه، مشرکان این پیمان نامه را نقض کردند. به همین دلیل پیامبر سپاهی را جهت فتح 

بسیج کرد. سرانجام این شهر به صورت مسالمت آمیز و بدون خونریزی فتح شد. پس از این واقعه قبایل  مکه

 مختلف اسالم را پذیرفتند.

 

 منظور از سال وُفود چیست؟

وفود در لغت به معنای هیئت نمایندگی است. سال نهم هجری را سال وفود نامیده اند؛ زیرا در این سال هیئت 

 قبایل نزد پیامبر می آمدند و ضمن پذیرش اسالم، فرمانبرداری و اطاعت خود را اعالم می کردند.های مختلفی از 

 

 و توسط چه کسی به آنان ابالغ شد؟اعالن برائت از مشرکان پس از نزول کدام سوره 

 علی )ع( * -پیامبر )ص(                                     ب( سوره توبه  -الف( سوره فتح 

 زیدبن حارثه  -ابوبکر                                               د( سوره کوثر  -وره نصر ج( س

 



 مهم ترین واقعه در حَجۀ الوداع چه بود؟  

حجۀ الوداع به مراسم حجی گفته می شود که پیامبر برای آخرین بار به همراه تعداد زیادی از مسلمانان انجام 

 ج، پیامبر در مکانی به نام غدیر خم، حضرت علی را به جانشینی خود انتخاب کرد.دادند. در برگشت از این ح

 

 پیامبر برای مقابله با تهدید رومیان چه کسی را به فرماندهی سپاه برگزید؟ سرانجام آن چه شد؟

 * به دلیل مخالفت برخی صحابه اجرا نشد -الف( اسامۀ بن زید 

 را شکست دهند مسلمانان توانستند رومیان -ب( ابوبکر 

 رومیان عقب نشینی کردند -ج( علی )ع( 

 مسلمانان از رومیان شکست خوردند -د( عمر 

 

 روش حکومت داری پیامبر چگونه بود؟

نظام حکومتی و زندگی پیامبر بسیار ساده بود. ایشان دربار و تجمالت درباری نداشت. در موارد مهم با مسلمانان 

ه مذهبی، سیاسی و نظامی مسلمانان بود. سپاه مسلمانان شامل همه کسانی بود مشورت می کرد. مسجدالنبی پایگا

که توانایی جنگیدن داشتند و به عزم جهاد در جنگ حاضر می شدند. پیامبر برای  تعلیم و تربیت اهمیت فراوانی 

 می داد و مسلمانان را به یادگیری و یاددهی تشویق می نمود.

 

 پیامبر از چه طریقی تأمین می شد؟منابع مالی مسلمانان در زمان 

 غنایم جنگی: چهارپنجم آن به جنگاوران و یک پنجم به پیامبر و نیازمندان تعلق داشت. -1منابع مالی            

 جزیه : مالیاتی که از مردان بالغ اهل کتاب )یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان( می گرفتند.  -2مسلمین و            

 زکات : از مسلمانان گرفته می شد. _3         شیوه تأمین 


