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 ببرم  ردیف

 .گسیٌِ صحيح را اًتخبة ًوبیيذ  الف

. ٍالدت پيبهبر اسالم در زهبى ایي پبدضبُ سبسبًی صَرت گرفت  -1

 اردضير بببنبى (د یسدگرد سَم (    ج خسرٍ اًَضيرٍاى (ة خسرٍ پرٍیس  (الف

« ای جبهِ بِ خَد پيچيذُ بر خيس ٍ هردم را بين بذُ ٍ پرٍردگبرت را بسره ضوبر » ایي سخي مِ  -2

. هربَط بِ مذام سَرُ از سَرُ ّبی زیر مِ در ارتببط بب پيبهبر اسالم است هی ببضذ 

 آل عوراى (د   هذثر ( ج هبئذُ ( ة بقرُ (الف
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 (تَضيح مبهل  )ّریل از هَارد زیر را تَضيح دّيذ ة

 حلف الفضَل -1

 ليلِ الوبيت -2

 پيوبى عقبِ اٍل -3

 رًٍَاس -4

 هفبد پيوبى صلح حذیبيِ  -5
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 .از ّریل از هَارد زیر بِ دٍ هَرد آى اضبرُ ًوبیيذ  ج

 اّذاف رسَل خذا از عوليبت ًظبهی ٍ اعالعبتی چِ بَد ؟ -1

 .عَاهل ضنست هطرمبى در غسٍُ احساة را بر ضوبریذ  -2

 . آثبر ٍ پيبهذ ّبی غسٍُ تبَك را بر ضوبریذ  -3

 .چرا حبطِ بِ عٌَاى هنبى ّجرت اًتخبة ضذ  -4

 .ٍامٌص هطرمبى در برابر دعَت اسالهی بِ چِ ضنل ّبیی برٍز مرد  -5
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 .بِ سؤاالت زیر پبسخ دّيذ  د

 .ضرایظ اقتصبدی در عربستبى عصر جبّلی چگًَِ بَد تَضيح دّيذ  -1

 . هحتَای دعَت حضرت هسيح چِ بَد چِ مسبًی بِ اٍ گرٍیذًذ هخبلفبًص چِ مسبًی بَدًذ  -2

 .رسَل خذا برای ًجبت از تَعئِ هطرمبى در دارالٌذٍُ چِ تذابيری اًذیطيذ  -3

 .چرا هببرزُ رسَل خذابب هٌبفقيي دضَارتر از هببرزُ بب هطرمبى بَد -4

 . سَرُ تَبِ اّذاف هٌبفقبى از تأسيس هسجذ ضرار چِ بَد7بر اسبس آیِ  -5

 .زهيٌِ ّبی رضذ ٍ گسترش اسالم در یثرة را بيبى مٌيذ  -6

 .پيوبى برادری چٌذ ببر ٍ بب چِ اّذافی هيبى هسلوبًبى بر قرار ضذ  -7

 .هحتَای پيوبى هطرمبى بر ضذ بٌی ّبضن چِ بَد ٍ چِ سراًجبهی یبفت  -8

 .هفبد پيوبى برائت چِ بَد ٍ چرا بِ ٍسيلِ ی اهبم علی عليِ السالم ابالغ ضذ  -9
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  هَفق ببضيذ 

 


