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 تشریحی

را ابتداء نزد چه کسانی آشکار کند و این فرمان با نزول کدام آیات  خودفرمان داد که دعوت  ملسو هيلع هللا ىلص خداوند به پیامبر .1

 ؟همراه بود

 را به عنوان آخرین پیامبر برگزید ؟ ملسو هيلع هللا ىلصسوره آل عمران با چه هدفی حضرت محمد  164خداوند بر اساس آیه  .2

 ؟پیامبر چگونه توانست اختالفی که بر سر نصب حجراالسود پیش آمد را حل و فصل کند  .3

 نتیجه تالش مشرکان برای بازگرداندن مهاجرین مسلمان از حبشه چه بود توضیح دهید . .4

 ؟با آن مقابله کردند یوچه کسان دندیگرو تیحیمس نییدر روم به آ ییچه گروه ها .5

 دعوت اسالمی چه اشکالی داشت؟واکنش های مشرکان در مقابل  .6

 چه بود ؟ امبری)س( با پجهیعلت ازدواج حضرت خد .7

 دوران کودکی و نوجوانی پیامبر را توضیح دهید. .8

 حیح و غلطص

 .دادند لیرا تشک شیقر لهیقب گریکدیدر کنار  دیرس یم شیاز نوادگانش به نام قر یکیکه نسب آن به  میاز نسل ابراه یمتعدد یها رهیت .9

 .آنان بود یپرست کتایل،یتا حضرت اسماع ملسو هيلع هللا ىلص امبریپ اکانیمهم ن یهایژگیاز و یکی .10

 است. لیاالول  عام الف عیهفدهم رب ملسو هيلع هللا ىلصوالدت حضرت محمد  انیعیبه اعتقاد ش .11

          است. ملسو هيلع هللا ىلص امبریآورنده به رسالت پ مانیزن ا نیاول(الم اهلل علیها)سحضرت فاطمه  .12

 .عربستان است رهیواقع در شبه جز نهیمرکز ظهور اسالم شهر مقدس مد .13

 سوره مدثر اعالم شد . نیآغاز اتیبا نزول آ امبریدعوت آشکار پ .14
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 اسخ کوتاهپ

 .دیکردند را نام ببر یکه مشرکان آنها را مسخره م ملسو هيلع هللا ىلص حضرت محمد رویتن از مومنان مستضعف پ چهار .15

 .دیدو مرحله کامال مشخص داشته است آنها را نام ببر ملسو هيلع هللا ىلصاکرم  امبریدعوت پ .16

 بودند ؟ یچه کسان ملسو هيلع هللا ىلص امبریآورندگان به پ مانیا نینخست .17

 آغاز نبوت بر او ابالغ شد؟ ملسو هيلع هللا ىلصامبریبر پ یاتیبا نزول چه آ .18

 چه بود؟ تا حضرت اسماعیل ملسو هيلع هللا ىلصویژگی مهم نیاکان پیامبر  .19

 .دیرا نام ببر ملسو هيلع هللا ىلص امبریپ یاخالق یها یژگیمورد از وسه  .20

 حضور مسلمانان در حبشه تا چه زمان ادامه یافت؟ .21

 حبشه که بود و چه خصوصیاتی داشت؟پادشاه  .22

 بودند؟ یاز نسل چه کس  ملسو هيلع هللا ىلص ربامیپ اکانین .23

 ستیت

 کدام قبیله بین اعراب از شهرت و نفوذ بیشتری برخوردار بود؟ .24

  مضر د(                          بنی کنانهج(                        عدنانب(                             قریشالف( 

 محسوب نمیشود؟ ملسو هيلع هللا ىلصچه کسی از نخستین ایمان آورندگان به پیامبر  .25

                 (لیه السالم)عحضرت علی( ب               (الم اهلل علیها)سحضرت خدیجه ( الف

 ابوبکر( د     زید بن حارثه              ( ج

 ند؟کدام سوره اعالم کرد اتیدعوت آشکار خود را با نزول آ ملسو هيلع هللا ىلص اکرم امبریپ .26

 د( آل عمران     ( مدثر                         ج         ب( ناس                              ( کوثر                الف

 ؟بعد از گذشت چه مدتی دعوت پنهانی را به دعوت آشکار تبدیل کردند ملسو هيلع هللا ىلص پیامبر .27
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 5 د(                                   4ج(                                  2ب(                               3( الف

  بر عهده داشت؟ یبه حبشه را چه کس نیمهاجر یسرپرست .28

        طالب   یب( جعفربن اب                     اسری( عمار الف

 رواحه ید( عبداهلل بن اب             حارثه     دبنیج( ز

 نازل شد؟  ملسو هيلع هللا ىلصاولین بار چه سوره ای بر پیامبر  .29

 سوره توحید( د     سوره علق                    ( سوره قلم                 ج( ب           سوره قدر       (الف

 وصل عبارت

 علق     .اسالم نازل شد امبریکه بر پ یسوره ا یاول .30

 رامبیپ تیدرا      .اعراب  نیدر ب لیقبا نیبا نفوذتر .31

 شیقر       .سرپرست حضرت محمد  .32

 سوره مدثر        .نصب حجر االسود  .33

 جبل النور        .لیعام الف 40سال  .34

 عبدالمطلب        .دعوت آشکار .35

 امبریبعثت پ         .نزول قرآن .36

 ای خالیج

......... به عبادت خدا ............ و برفراز .................هنگامی که رسول خدا طبق سنت هر ساله خود در ............ .37

 .حضرت نازل شدمشغول بود فرشته وحی از جانب خدا بر آن 
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با  و ....................... آنان یبود که همگ نی)ع(ا لی)ص( تا حضرت اسماع امبریپ اکانیمهم ن یها یژگیو از یکی .38

 .وجود نداشته است .............................

و  برسانند یاری دهیبستند که به افراد ستمد مانیبا هم پ گریبه همراه چند تن د امبریدر واقعه ................................ پ .39

 . حق آنان را از ستمگران باز ستانند

 بازگو شد. جهیغالم حضرت خد .......................... شام توسط ی)ص( در سفر تجار امبریپ یامانت دار .40

ها بر جهان اسالم حکومت  )ص(تا قرنامبریعرب وپس از پ انیدر م لیقبا نیاز با نفوذتر ............................... لهیقب .41

 کرده است.

 اند. دهی...................... نام............ ینبوت رسول خدا )ص( را دوره  نیسه سال آغاز .42

 ................ هستند .......از نسل حضرت .. امبریپ اکانین .43


