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 ببرُ  ردیف

 . ىسیٖٚ صحيح را ّطخص مٖيذ  اٍف

. ّی ىفتٖذ............................ ّطرمبٓ ّنٚ مٚ بٚ ضرط ّسَْبٓ ضذٓ ّطًْ٘ عف٘ پيبّبر قرار ىرفتٖذ  -1

 عَقبء ( د ّرتذیٔ (ج إصبر ( ة ّٜبجریٔ  (اٍف

ّرب٘ط بٚ « ای جبّٚ بٚ خ٘د پيچيذٙ بر خيس ٗ ّردُ را بيِ دٙ ٗ پرٗردىبرت را بسره ضْبر » ایٔ مالُ مٚ  -2

.  ٕسًٗ آیبت چٚ س٘رٙ ای است 

 ٕ٘ر ( د آً عْرآ ( ج ُّذَّثِر  (ة   بقرٙ (اٍف
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 . ٛریل از ّ٘ارد زیر را ت٘ضيح دٛيذ  ة

 رٕٗ٘اس -1

 پيْبٓ عقبٚ اًٗ -2

 جٖو بذر -3

 بيعت رض٘آ -4

4 

 .از ٛریل از ّ٘ارد زیر بٚ دٗ ّ٘رد از آٓ اضبرٙ ْٕبیيذ  ج

 .دستبٗردٛبی رسً٘ خذا در بعذ اعتقبدی را رمر مٖيذ  -1

 .ّفبد ٗ ّ٘ارد صَح حذیبيٚ را ٕبُ ببریذ  -2

 .ع٘اٌّ ضنست ّطرمبٓ در ؼسٗٙ احساة را بر ضْبریذ  -3

 .اٛذاف رسً٘ خذا از عَْيبت اعالعبتی ٗ ٕظبّی چٚ ب٘د  -4

 .چرا حبطٚ بٚ عٖ٘آ ّنبٓ ٛجرت إتخبة ضذ  -5

 .آّثبر ٗ پيبّذٛبی ؼسٗٙ تب٘ك را بر ضْبریذ  -6
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 : بٚ پرسص ٛبی زیر پبسخ دٛيذ  د

 .  از س٘رٙ ت٘بٚ اٛذاف ّٖبفقبٓ از تأسيس ّسجذ ضرار چٚ ب٘د 7بر اسبس آیٚ  -1

 .ضرایظ اقتصبدی در عربستبٓ عصر جبَٛی چيٕ٘ٚ ب٘د ت٘ضيح دٛيذ  -2

 . ٗامٖص ّطرمبٓ در برابر دع٘ت اسالّی بٚ چٚ ضنٌ ٛبی برٗز ّی مرد  -3

 .ّحت٘ای دع٘ت حضرت ّسيح چٚ ب٘د چٚ مسبٕی بٚ اٗ ىرٗیذٕذ ٗ ّخبٍفبٕص چٚ مسبٕی ب٘دٕذ  -4

 .چرا ّردُ رؼبت  چٖذإی برای ضرمت در ؼسٗٙ تب٘ك ٕذاضتٖذ  -5

 .رسً٘ خذا برای ٕجبت از ت٘عئٚ ّطرمبٓ در دار اٍٖذٗٙ چٚ تذبيری إذیطيذٕذ  -6

 . ّفبدپيْبٓ برائت چٚ ب٘د ٗ چرا بٚ ٗسيَٚ اّبُ عَی عَيٚ اٍسالُ ابالغ ضذ  -7

 . ّعرٗف تریٔ سفر پيبّبر برای تبَيػ اسالُ چٚ ب٘د ٗ چٚ ٕتبیجی داضت  -8
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 ّ٘فق ببضيذ 

 

 

 

 


