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 آن در........................ حکومیت  و زیسیتند  میی .............  صورت به عربستان جزیره شبه عرب هایقبیله اسالم، از پیش دوران در -31

 .نداشت وجود جزیره شبه

 قدرتمندی و فراگیر - هم از جدا و پراکنده

 بیا  آن از قیرآن  که بود شاخصی ویژگی دارای رسید، پیامبری مقام به آن میان در محمد حضرت که اجتماعی و زمانه کلی، طور به -32

 .است کرده ............................یاد صفت

 «جاهلی»

 در کیوهی  بلنیدی  بیر  در....................... را میاه................  وییژه  به سال از اوقاتی بعثت، از پیش آله و علیهاهللصلی محمد حضرت -33

 .پرداختمی خداوند درگاه به نیاز و راز و عبادت به و گذراندمی تنهایی به مکه، نزدیکی
 حِرا غار -رمضان 

.کرد .........................دعوت .................. و به را افراد پنهانی، حدودی تا و محدود صورت به آغاز در پیامبر -34
 رستاخیز روز به ایمان -یگانه  خدای پرستش

 .کرد عمومی و آشکار را خود دعوت خداوند فرمان به بعثت، از پ  ....................... سال اکرم پیامبر -35

 سه

.شد بیشتر خدا رسول به نسبت قریش سران آزار و جسارت ......................، رحلت با -36

ابوطالب

مدینه در نبوی حکومت و امت                                     درس چهارم

 یثرب چه بود؟ به پیامبر ترین نتیده هدرتمهم -1

 از یکیی  یثیرب  بیه  مکیه  از پییروانش  و خیدا  رسول هدرت. داشت نام یثرب شهر، آن به پیامبر هدرت از پیش النبیمدینه یا مدینه

 حکومیت  و امیت  برپیایی  بیرای  مناسبی شرایط و زمینه رویداد، این نتیده در. رودمی شمار به اسالم تاریخ تساز سرنوش رویدادهای

 .آمد فراهم اسالمی

 های شهر یثرب را بنویسید.ویژگی  -2

ها بیشیتر  ها میان آنها فاصله انداخته بود. این محلهدادند که کشتزارها و نخلستانیثرب را تعدادی محله مسکونی تشیکل میشهر  -1

.کردندهایی شباهت داشتند که در هر یک از آ نها اعضای یک قبیله یا طایفه زندگی میبه دهکده

 دوران جاهلیت، شامل دو گروه یهود و عرب بودند. ساکنان شهر یثرب در  -2

 های یهودی و عربِ ساکن یثرب نیز ازنظر سیاسی پراکنده و مستقل از یکدیگر بودند. ها و طایفهقبیله -3

 گیری عمومی مانند دارالنَُدوِه در مکه بود.این شهر فاقد یک مرکز و مکان مشورت و تصمیم -4

ها رسیدگی و مانع دشمنی و نزاع شود، هرگاه جنگیی  قدرتمندی در یثرب وجود نداشت تا به اختالف از آ ندایی که مرجع سیاسی -5

 یافت.  آمد، برای مدت طوالنی ادامه میمیان دو یا چند قبیله پیش می

 ت. جزیره عربستان نداشای در اقتصاد شبهرفت و جایگاه برجستهیثرب از نظر اقتصادی شهر ثروتمندی به شمار نمی -6

 های مردم یثرب در آستانه هدرت پیامبر را شرح دهید؟شغل -3

تدیاری   هیای فعالییت  همچنین. نبودند برخوردار باالیی اقتصادی رفاه و درآمد از و داشتند اشتغال کشاورزی به شهر ن آ مردم اغلب

 و عربستان مناطق و شهرها دیگر ساکنان و قبایل با های گسترد سیاسی و تداری روابط مکیان، برخالف و نبود گسترده خیلی یثربیان

 .نداشتند همسایه کشورهای

 را بیان نمایید؟ مردم دینی و اعتقادی اوضاع -4

 سبب شهر، آن در یهودیان حضور. بودند پرستیبت آیین پیرو یثرب شهر ساکن عرب هایقبیله اعضای اکثر دینی، و اعتقادی لحاظ به

 .نمایند کسب الهی پیامبران تاریخ درباره مختلفی آگاهی و اخبار پرستان،بت که بود شده

 اختالفات چه راه حلی در پیش گرفتند؟ بردن ازبین برای یثرب مردم -5
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 ریاست به را ابُیّبن عبداهلل نام به شخصی برآمدند درصدد هدرت، از پیش اندکی بودند، آمده ستوه به جنگ و تفرقه از که یثرب مردم

 .نشد عملی هرگز تصمیم، این اما دهد؛ سامان و نظم را شهرشان امور و برداشته میان از را آنان پراکندگی تا برگزینند خویش

 مردم یثرب ابتدا چگونه با پیامبر خدا آشنا شدند؟ -6

بیه اسیالم    بعثت، شش نفر از مردم یثرب را که برای اندام مراسم حج به مکه رفته بودند، 11علی هوآله در سال اهللحضرت محمد صلی

 دعوت کرد. آنان مسلمان شدند و پ  از بازگشت به شهر خود به تبلیغ اسالم پرداختند.

 های عقبه اول و دوم را توضیح دهید.پیمان -7

، هنگام مراسم حج در مکانی موسوم به عقبه در مِنا، با پیامبر بیعت کردند که در تاریخ بیه پیمیا ن عقبیة اول    مرد یثربی 12سال بعد، 

را بستند کیه  با رسول خدا پیمانی  عقبهمرد و دو زن از اهالی یثرب در  73وف شد ه است. در مراسم حج سال سیزدهم بعثت نیز، معر

 به عقبة دوم مشهور است.

 دهد؟می نشان یثرب در را اسالم گسترش و نفوذ عمق دوم، عقبه چرا پیمان -8

 عیده  نماینیده  آنان فراوان احتمال به و داشتند حضور آن در خَُزرَج و اوس ویژه به مختلف هایقبیله اعضای از توجهی قابل شمار زیرا

 تنهیا  نییز  آنان نمایندگان و نداشتند پیامبر شخص با چندانی ارتباط زمان آن تا یثرب ساکنان که بود درحالی این. اندبوده نیز دیگری

 .داشتند حضرت آن با کوتاهی مالقات

 کرد؟ ایداد یثرب در مسلمانان و اسالم برای را مطمئنی و امن کدام پیمان پایگاه -3

 دوم عقبه پیمان

 بعد از کدام پیمان رسول خدا به مسلمانان فرمان داد که به یثرب هدرت کنند؟ -17

 عقبه دوم

 چگونگی هدرت پیامبر به مدینه را توضیح دهید؟ -11

السالم مخفیانه از مکه خیارج و  خود آگاه شد، با فداکاری علی علیه پیامبر نیز پ  از آنکه از دسیسه مشرکان در دارلندوه برای کشتن

 به سوی یثرب حرکت کرد.

 جا ساکن شدند؟پیامبر و مهاجران پ  از هدرت به مدینه چگونه در آن -12

شیدند. پییامبر   انصار )مسلمانان اهل مدینه( به گرمی از رسول خدا و دیگر مهاجران استقبال کردند و در منازل خویش پذیرای آنیان  

خریداری کرد. مسلمانان همگی با اشتیاق فیراوان   اندکی پ  از ورود به مدینه، قطعه زمینی را که از آنِ دو یتیم بود برای بنای مسدد

های کوچکی را درکنیار  در ساخت مسدد مشارکت ورزیدند. این مسدد بسیار ساده و از سنگ و گل ساخته شده بود. رسول خدا، اتاق

هایی را که صاحب نداشت، به مهاجران داد که برای خود خانه بسازند زمینسکونت خویش درنظر گرفت. آن حضرت همچنین آن برای 

در مسدد اقامت گزیدنید و بیه اهیل    بضاعت نیز . برخی از مهاجران بیهایی بود که انصار به مهاجران بخشیده بودندو این غیر از زمین

تری با آن حضرت برقرار کردند و هماننید نگهبانیان   همدواری با محل سکونت پیامبر، ارتباط نزدیکصُفه مشهور شدند. اینان به دلیل 

 رفتند.ویژه ایشان به شمار می

علت اندام اقدامات پیامبر پ  از هدرت به مدینه چه بود؟ -13

هیا و  در پی سکونت پیامبر و مهاجران در مدینه، اجتماعی از مسلمانان در این شهر به وجود آمد. اعضای ایین اجتمیاع شیامل قبیلیه    

هیای  ها کینه و دشمنی طوالنی با هم داشتند. همچنین عالوه بیر مسیلمانان، پییروان آییین    های گوناگونی بودند که برخی از آنطایفه

 زیستند.  پرستان نیز در آ ندا میبتدیگری مانند یهودیان و 

تیأمین نظیم و    آمیز تمام ساکنان مدینیه و زیستی مسالمترو، رسول خدا، به منظور ایداد همبستگی میان مهاجران و انصار، همازاین

 های مهمی اندام داد.امنیت در آن شهر، اقدام

 مدینه را ذکر کنید؟ به هدرت از پ  پیامبر اقدامات ترینمهم -14

 دینی وحدت تحکیم برادری، پیوند -1

 مدینه عمومی نامةپیمان -2

 هدف پیامبر از پیوند برادری بین مسلمانان پ  از هدرت به مدینه چه بود؟ -15

دلی و وحدت دینی میان پیروانش به آنان دستور داد که هر فرد بدون های پ  از هدرت به هدف ایداد همپیامبر اکرم در نخستین ماه

 رگرفتن قبیله یا طایفه خود با فرد دیگری پیوند برادری برقرار نماید.در نظ
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 پیامبر پیوند برادری را بین چه کسانی برقرار کرده بود؟ -16

نویسان اسامی اشخاصیی را کیه   این پیوند گاه میان دو نفر از مهاجران و اغلب بین یکی از انصار و یکی از مهاجران برقرار گردید. سیره

السیالم را بیه عنیوان بیرادر     اند که پیامبر، علی علیهاند؛ از جمله نوشتهفرمان رسول خدا با یکدیگر برادر شدند، ثبت کردهدر نتیده 

 خویش برگزید.

چه بود؟ نامة عمومی مدینهپیماناز اهداف پیامبر  -17

های آکنده از اختالف و درگیری، همواره تهدیدی جیدی بیرای   های پراکنده با عقاید دینی گوناگون و پیشینها و طایفهوجود قبیله -1

از سوی دیگر، این شهر به عنوان پایگاه اسالم، با خطر جدی حمله دشمنان خیارجی و بیه    -2رفت. آرامش و امنیت مدینه به شمار می

رو، رسول خدا در صدد برآمد مدینه را از نظر سیاسی و نظامی متحد سازد و نظم و امنیت را در و بود. ازاینرخصوص مشرکان مکه روبه

 آ ندا برقرار نماید.

 ترین اقدام پیامبر برای تأسی  نظام اجتماعی و سیاسی منسدمی در چارچوب دین اسالم چه بود؟مهم -18

 ساسی مدینهها قانون انامه عمومی یا به قول امروزیپیمان

 نامة عمومی مدینه چه بود؟ پیمان محتوای  -13

 مشخص یکدیگر با را هاآن ارتباط چگونگی و غیرمسلمان و مسلمان هایگروه از یک هر هایمسئولیت و حقوق نامه،پیمان این

 .کردمی

 مهمترین مخالفان اقدامات پیامبر در مدینه چه کسانی بودند؟ -27

نیز از دستورات پیامبر سرپیچی کردند و مانع اسالم آوردن  پرستانیهودیان بودند. عالوه بر آن، برخی از بت سرآمد آنان، منافقان و

 اعضای قبیله و طایفه خود شدند.

 ی منافقان مدینه که بود؟ علت مخالف او با پیامبر چه بود؟سردسته -21

 در کیه  او. برگزینند شهرشان ریاست به را او داشتند قصد یثرب مردم از هاییگروه هدرت از پیش که بود ابُیَّ بنعبداهلل آنان سردسته

 هافتنه از بسیاری در او ردپای اما شد؛ مسلمان ظاهر به بدر جنگ در مسلمانان پیروزی از پ  داشت، رفیعی جایگاه خویش قوم میان

 .  است آشکار هاآشوب و

 آشوب پرداخت؟ابُیَّ در چه جریاناتی به فتنه و  بنعبداهلل -22

 وعیده  و نمیود  ترغییب  برابرمسیلمانان  در مقاومت به را آنان وی، کرد، حرکت نضیربنی یهودیان محاصره برای خدا رسول که هنگامی

 حتیی  او. نمایید  تحریک مهاجران علیه را انصار که کوشیدمی همچنین منافقان سردسته. نکرد عمل خود وعده به اما داد، آنها به یاری

 .نکرد شرکت نبرد در و شد جدا اسالم سساه از طرفدارانش همراه به تبوک، و احُد هایه غزو در

 اقدامات یهودیان در تقابل با مسلمانان و پیامبر چه بود؟ -22

اگرچه رسول خدا با قوم یهود در مدینه پیمان صلح و اتحاد بسته بود، اما برخی از سران یهودی به خصوص رؤسای سه قبیلیه بیزرگ   

ن پیمان شکستند و با پیامبر و مسلمانان همکاری نکردند. حتی تعدادی از مردان سرشناس آنان با رسیول خیدا درشیتی و جیدل     آنا

کردند. یکی از شاعران یهودی اشیعاری  نمودند. یهودیان از هیچ کوششی برای زنده کردن کینه و دشمنی میان مسلمانان دریغ نمیمی

شید. بیه هیر حیال، بیا      ای بزرگ میان اوس و خیزرج میی  کرد، تبدیل به فتنهچه پیامبر دخالت نمیدرباره جنگ بُعاث  سرود که چنان

 رفت.های یهودیان علیه مسلمانان، کانون خطری در برابر اسالم و حاکمیت آن در مدینه به شمار میگریدسیسه

 اقدامات پیامبر در مقابل دسیسه های یهود چه بود؟ -23

گر یهودی شد و طی سه لشکرکشی و محاصیره نظیامی بیه حضورشیان در     رد با قبیله های پیمان شکن و توطئهپیامبر ناگزیر از برخو

تغییر قبله مسلمانان از بیت المقدس به سوی مکه، یکی دیگر از اقداماتی بود که به فرمان الهی و درپیی  عالوه بر آن،  مدینه پایان داد.

 بهانه جویی یهودیان اندام گرفت.

 ر سال نخست هدری، رسول خدا تصمیم به تشیکل نیروی دفاعی گرفت؟چرا د -24

ترین دشمنان دعیوت اسیالمی بیاقی ماندنید.     پ  از هدرت پیامبر و یارانش به مدینه، مشرکان قریش همچنان بزرگترین و سرسخت

توانسیت  ی و تداری داشت و میهای شبه جزیره عربستان و به طور خاص منطقه حداز روابط سیاسقریش همچنین با بسیاری از قبیله

 آ نها را علیه مسلمانان تحریک کند.

چه بود؟های پیامبر در مقابل مشرکان ترین اهداف عملیاتمهم -25
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ها، تهدید مسیر تدارت مشرکان مکه به شام و کسب غنیمت بود؛ زییرا آنیان امیوال مهیاجران مسیلمان را      یکی از اهدف این عملیات

های تداری قریش توسط مسلمانان، سراندام در سیال دوم هدیرت جنیگ    تصرف کرده بودند. در نتیده تداوم سیاست تعقیب کاروان

رک در مکانی موسوم به بدر صورت گرفت. بزرگی میان سساه اسالم و لشکریان مش

 ی آن توضیح دهید؟در مورد جنگ بدر و نتیده-26

های تداری قریش توسط مسلمانان، سراندام در سال دوم هدرت جنیگ بزرگیی مییان سیساه     در نتیده تداوم سیاست تعقیب کاروان

اسالم و لشکریان مشرک در مکانی موسوم به بدر صورت گرفت. 

ناپیذیری بیر قیریش    جنگدوی قریشی پیروز شدند. غزوه بدر ضربه سنگین و جبران 357رزمنده مسلمان بر  377در این جنگ، حدود 

وارد آورد و قدرت و موقعیت آنان را در منطقه حداز تضعیف کرد. پ  از آن، ساکنان آن منطقه گرایش بیشتری به رسول خدا و اسالم 

نشان دادند. 

 احد و خندق را بنویسید؟نتایج جنگ  -27

پیمان آن، به قصد جبیران شکسیت بیدر و    های همهای سوم و پندم هدرت، سساهی بزرگ از جنگدویان قبیله قریش و قبیلهدر سال

ها به عهده ابوسیفیان یکیی از سیران مشیرک مکیه بیود.       نابودی اسالم راهی مدینه شدند. فرماندهی سساه قریش در این لشکرکشی

وه اُحد به موفقیتی نسبی دست یافتند، اما در جنگ خندق یا احزاب با وجود اینکه تمام نیرو و امکانات مادی و معنیوی  مشرکان در غز

خود را بسیج کرده بودند، ناکام ماندند.

 خندق را بیان نمایید. جنگ ترین پیامدهایمهم-28

 کیه  آورد وجود به خدا رسول برای را مساعدی زمینه اسالم، علیه آنان نظامی هایفعالیت کاهش و خندق جنگ در قریش نشینیعقب

 بیه  اسیالم  مسلمانان، نظامی تحرکات و تبلیغی اقدامات نتیده در. دهد گسترش حداز منطقه و مدینه اطراف هایقبیله بر را خود نفوذ

.یافت بیشتری وسعت پیامبر حکومت محدوده و کرد نفوذ مدینه از خارج مناطق

حدیبیه چه بود و بین چه کسانی صورت گرفت؟علت صلح  -23

القعده سال ششم هدری، پیامبر به همراه جمعی از مسلمانان لباس احِرام پوشید و برای اندام مراسیم حیج راهیی مکیه شید.      در ذی

ده سال مییان   مشرکان قریش مانع ورود آن حضرت و پیروانش به مکه شدند، اما در حدیبیه با پیامبر پیمان صلحی بستند که به مدت

دو طرف جنگ و خونریزی نباشد.

ای به آن اشاره شده است؟قرآن از صلح حدیبیه به چه نام اشاره کرده و در چه سوره -37

قرآن این صلح را فتح و پیروزی آشکار برای اسالم معرفی کرده و گفته شده که سوره فتح در باره این رویداد تاریخی نزول یافته است.  

صلح حدیبیه را بنویسید.نتایج  -31

سرتاسر شبه جزیره عربستان به طور قابل توجهی افزایش یافت و و  پ  از پیمان صلح حدیبیه، نفوذ و گسترش اسالم در منطقه حداز

هیا و  سیران امسراتیوری  وآلیه،  ا هلل علیهقرار گرفتند. در چنین شرایط تاریخی بود که حضرت محمد صلی مسلمانان در موقعیت برتری

های بزرگ را به اسالم دعوت کرد.  دولت

 دعوت سران کشورها در چه سالی اتفاق افتاد و چه کسانی به دین اسالم دعوت شدند؟ -32

 گفتیه  جمله از. گردید آغاز حدیبیه صلح پیمان از پ  و هدری ششم سال از پیامبر جهانی دعوت که اندنوشته تاریخی منابع از برخی

 برخیی  رؤسیای  و حبشیه  و مصیر  غسّان، روم، ایران، پادشاهان به را حضرت آن های نامه خدا، رسول سفیران سال، همین در که شده

.رساندند عرب بزرگ هایقبیله

 دعوت سران کشورها چه نتایدی داشت؟   -33

بحرین، ندیران، یمین و   طی سالهای هفتم و هشتم هدری تعدادی از حاکمان محلی در گوشه و کنار شبه جزیره عربستان مانند عمان، 

های سیاسی و پرداخت جزیه، تابع حکومت مدینه شدند.از طریق پیمانو یا  ... یا به اسالم گرویده

 علت اقدام پیامبر برای فتح مکه چه بود؟ -34

ز افیراد  پیمانش، پیمیان صیلح حدیبییه را شکسیتند و تعیدادی ا     های همحدود دو سال پ  از پیمان حدیبیه، قریش و یکی از قبیله

 پیمان مسلمانان بود، به قتل رساندند.هایی را که همقبیله

رو، پیامبر به سرعت نیروی ده هزار نفری را برای فتح مکیه بسییج کیرد. در رمضیان سیال هشیتم هدیرت مکیه بیه صیورتازاین

ها پاکسازی شد. آمیزی، آغوش خود را به روی سساه اسالم گشود و کعبه از بتمسالمت



         14                                                                                           (tiranvjahan@کانال ارتباطی تلگرام  ) –تهیه کننده: بهرام شفیعی 

 های فتح مکه را بیان نمایید؟پیامد -35

مورخان سال نهم هدری را سیال وفیود ییا سیال اسیالم آوردن       های اطراف آن شهر نیز به تدریج اسالم را پذیرفتند.پ  از آن قبیله

های مختلف عرب از هر سیو بیه مدینیه آمدنید و ضیمن پیذیرش اسیالم،        های نمایندگی قبیلهاند. در این سال هیئتها نامیدهقبیله

 فرمانبرداری خود را از رسول خدا اعالم نمودند.

 سال وفود چه سالی است؟ -36

مورخان سال نهم هدری را سال وفود یا سال اسالم آوردن  های اطراف آن شهر نیز به تدریج اسالم را پذیرفتند.پ  از فتح مکه قبیله

عرب از هر سیو بیه مدینیه آمدنید و ضیمن پیذیرش اسیالم،         های مختلفهای نمایندگی قبیلهاند. در این سال هیئتها نامیدهقبیله

 فرمانبرداری خود را از رسول خدا اعالم نمودند.

 الوداع جانشین خود را انتخاب نمود؟ و چه کسی را به عنوان جانشین خود معرفی کرد؟چرا پیامبر در حده -37

رو، رسول خدا در پایان مراسم حج و پیش از آنکه حدیاج  ایندر آن زمان عمده نگرانی آن حضرت مربوط به آینده امت اسالمی بود. از

را ایراد کرد. آن حضرت در این خطبیه ضیمن    ترین وصیت خودای طوالنی، مهماز هم جدا شوند، در مکانی به نام غدیر خم، طی خطبه

 رد.السالم به جانشینی خویش، ختم نزول آیات قرآن و اتمام رسالت خود را اعالم کمعرفی علی علیه

 پیامبر در چه تاریخی و در کدا رحلت نمودند؟ -38

های منزلش بیه خیاک سیسرده    در مدینه از دنیا رفت و در یکی از اتاق 11صفر سال  28ا هلل علیه و آله، سراندام در حضرت محمد صلی

 شد.

 روش حکومتداری پیامبر را توضیح دهید؟-33

 حکومتی را که پیامبر در مدینه بر پایه امت اسالمی بنیان نهاد، بسیار ساده و فاقد تشکیالت و سلسله مراتب گسترده بود.  -1

داری او از تشریفات و تدمیالت مرسیوم در دربیار پادشیاهان و سیایر      رسول خدا، کاخ و نگهبان شخصی نداشت و در دوران زمام -2

 فرمانروایان خبری نبود. 

پرداخیت. مسیدد، مرکیز عبیادت،     جا به اداره امور میرت مسددالنبی در مدینه را مرکز حکومتی خویش قرار داد و از آنآن حض-3

 رفت.  آموزش و اندام امور سیاسی، اداری و نظامی به شمار می

کیرد و از  گیری میتصمیمپیامبر، در خیلی از مسائل حکومتی به ویژه جنگ و صلح، پ  از مشورت با اصحاب و بر پایه خردِ جمعی -4

ورزید. برای مثال، پیش از جنگ احد، با یارانش درباره چگیونگی مقابلیه بیا مشیرکان بیه مشیورت       خودکامگی و استبداد اجتناب می

در  خواستندپرداخت. با وجود آنکه نظر پیامبر بر آن بود که در مدینه با دشمن روبه رو شوند، اما تسلیم نظر اکثریتِ جوانی شد که می

 بیرون از شهر با سساه دشمن بدنگند.

 های سساه و مدیریت امور نظامی پیامبر را بنویسید؟ویژگی -47

در حکومت پیامبر، جهاد و دفاع وظیفه تمام مسلمانی بود که توانایی اندام آن را داشتند. مسلمانان بیه خیاطر حضیور در سیساه و      .1

 کردند.  جنگی سهم خود را دریافت می هایگرفتند، اما از غنیمتشرکت در جنگ حقوق نمی

 افزارهای نظامی مانند سالح، اسب و سایر تدهیزات جنگی نیز به عهده جنگاوران بود. هزینه تأمین جنگ .2

 . های نظامی سساه نظارت دقیق داشتداد و بر تمرینرسول خدا، همواره به نظم و آمادگی رزمی مسلمانان اهمیت می .3

بست و نیروهای نظامی را به پنج گروه: مقدمیه، قلیب، مَیمَنیه )سیمت     وه متعارف آن عصر را به کار میایشان در تنظیم لشکر، شی .4

 کرد.راست(، مَیسَرَُه )سمت چپ( و ساقه )عقبه( تقسیم می

 اقدامات پیامبر در زمینه تعلیم و تربیت را بنویسید. -41

توجه خاصی به تعلیم و تربیت داشت و آن را در اولویت امیور قیرار   اسالم تأکید فراوانی بر کسب علم و دانش دارد. رسول خدا نیز  .1

 .داده بود

 آن حضرت پ  از جنگ بدر، شرط آزادی هر یک از اسیرانِ باسواد را آموزش خواندن و نوشتن به ده تن از مسلمانان تعیین کرد.  .2

 فرستاد.  پیامبر مرتب معلمانی را برای تعلیم قرآن و احکام اسالم به سوی شهرها و قبایل مختلف می .3

 .همچنین احادیثی از رسو ل خدا درباره لزوم کسب و علم و دانش نقل شده است .4

 منابع مالی و شیوة گردآوری و توزیع آ نها  توسط پیامبر را بنویسید. -42
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زمان رسول خدا، ساده بود و پیامبر با منابع مالی محیدودی کیه در اختییار داشیت بیه اداره امیور        زندگی اقتصادی مسلمانان در .1

 پرداخت. از جمله این منابع، غنایم جنگی، زکات )صدقات( و جزیه بودند.می

شد و یک قسیم میگزید. چهار پندم غنایم جنگی میان جنگاوران تپیامبر برای گردآوری، حفظ و توزیع منابع فوق افرادی را برمی .2

 پندم آن )خم (، به خدا، رسول، خویشان او و یتیمان، فقیران و در راه ماندگان تعلق داشت.  

که به لحاظ مالی توانیایی پرداخیت آن را    ای بود که به مردان بالغ اهل کتاب )یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان(سرانهمالیات  جزیه، .3

 بایستی پرداخت نمایند.ان میگرفت. زکات را مسلمانداشتند، تعلق می

نشین خیبر، فدک و تیماء را به جنگ گشود، به یهودیان ساکن آن مناطق اجازه داد، همچنان بیر  پیامبر پ  از آنکه مناطق یهودی .4

آنِ هیا از  های آ ندا کشاورزی کنند و نیمی از محصول ساالنه را به حکومت اسالمی بسردازند؛ اما حیق تصیرف در آن زمیین   روی زمین

رسول خدا بود.

های اخالقی رسول خدا را بیان نمایید.خلق و خوی و ویژگی-43

 گاه ادعای رفتارهای خارق عادت و برخالف سیر طبیعی جهان را نداشت. پیامبر در زندگی همدم و معاشر دیگران بود و هیچ .1

دگار او را برگزیده و وحیی خیویش را بیر قلیب آن     ساخت و آن این بود که پرورتنها یک ویژگی ایشان را از دیگر مردم متمایز می .2

 .حضرت نازل گردانیده بود

گشیود.  گفت و زبان به نفرین و دشنام و بیدگویی نمیی  رو و قلبی مهربان داشت. زیاد سخن نمیای گشاده و خندهرسول خدا چهره .3

 شنیده نشد که مسلمانی را لعن و نفرین کند. 

 .پذیرفتترین بهانه را در عذرخواهی برای گذشت از خطا و گناه دیگران مینیازرد و کمهرگز همسر یا اعضای خانواده خود را  .4

 جویی بر نیامد.  او بر دشمنان اسالم تاخت، اما پ  از تسلیم شدن، با آنان به مالیمت رفتار کرد و در صدد انتقام .5

 .زندگی پیامبر از جمله خوراک، پوشاک و مسکن او بسیار ساده بود .6

 کرد و عالقه و رغبتی فراوان به پاکیزگی و نظافت داشت.در کارهای خانه کمک میرسول خدا  .7

ی نخستیناسالم در دوران خلفاتثبیت و گسترش          درس پندم

 را شرح  دهید؟ خالفت گیریشکل و ابوبکر انتخاب چگونگی  -1

 بودنید،  پییامبر  تیدفین  مراسیم  برگزاری مشغول هاشمبنی و السالم علیه علی که هنگامی: خالفت به ابوبکر انتخاب و سقیفه ماجرای

. بگیرنید  تصیمیم  خدا رسول جانشین تعیین باره در تا آمدند هم گرد مدینه در ساعدهبنی سقیفه به موسوم مکانی در انصار از گروهی

 آن در که هایی بحث و وگوگفت از پ  سراندام،. رساندند جمع آن به را خود سرعت به مهاجران گروه از جراح ابوعبیده و عمر ابوبکر،

 پییامبر  جانشیین  و خلیفیه  عنیوان  به ابوبکر با سقیفه در حاضر انصار از تعدادی سس  و ابوعبیده و عمر نخست گرفت، صورت جلسه

 .کردند بیعت

 گفتند؟مرتدان)از دین برگشتگان( به چه کسانی می -2

نشین عربستان، دین اسالم را ترک کردند و و سر به شورش پ  از رحلت پیامبر و آغاز خالفت ابوبکر، تعداد زیادی از قبیله های بادیه

 برداشتند. این گروه به مُرتَُدان یا از دین برگشتگان معروف شدند. 

 برگشتگان( پ  از رحلت پیامبر را ذکر کنید؟مرتدان)از دینهای گروه -3

 بیا  و بودنید  آورده اسیالم  مسیلمانان،  قدرت گسترش علت به صرفاً و خدا رسول زندگانی پایانی های سال در ها قبیله این عضایا -1

 . نداشتند آشنایی و اُن  آن تعالیم

   .برخاستند مخالفت به مدینه حکومت با خود، دور به افرادی آوردن گرد با و  کردند پیامبری ادعای دروغ به نیز تن چند مُرتَُدان، بر عالوه -2

 عنیوان  بیه  را ایشان و بودند معترض ابوبکر خالفت به نسبت که دادند می تشکیل هایی قبیله و افراد را شورشیان از دیگری گروه -3

 .کردند خودداری وی نمایندگان به زکات پرداخت از و شناختندنمی رسمیت به پیامبر خلیفه

 مرتدان )از دین برگشتگان( را توضیح دهید؟اقدام ابوبکر برای مقابله با  -4


