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از فصل اول تا اول بخش 42

تستي
 .1با تالش چِ کسٖ بتپرستٖ در هکِ رٍاج ٗافت؟
ب .عبذ ضوس بي عبذ هٌاف 

أ .قصٖ بي کالب 

د .عذًاى 

ج .عورٍ بي قصٖ 

ً .2قطٔ ضرٍع هعراج پ٘اهبر اسالم کجا بَد؟
أ .سذرة الوٌتْٖ 
 .3با تَجِ بِ آٗٔ

ب .هٌسل حضرت خذٗجِ



َّ َّ َ َ ُ َ ن َ َّ ُ ُ َّ ْ َ َ ُ َ َ َ َّ ُ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ُ
هْي اْلَل ِئكة »...
«إن ال ِذيه قالوا رُّبا اَّلل ُث استقاموا َتنزل عل
ِ
ِ

أ .استقاهتً ،سٍل ٍحٖ الْٖ 

د .هسجذ الٌبٖ 

ج .هٌسل امّ ّاًٖ 
چِ اهَرٕ رهس هَفق٘ت پ٘اهبر

ضوردُ ضذُ است؟

ب .اٗواى بِ خذاً ،سٍل ٍحٖ  ج .تَح٘ذباٍرٕ ،استقاهت 

د .اٗواى بِ ّذف ،استقاهت 

 .4چِ قباٗلٖ تَسط ابَرر هسلواى ضذًذ؟
أ .أسلن ـ بٌٖ بکر 

ب .غفار ـ أسلن 

د .بٌٖ تو٘ن ـ بٌٖ بکر 

ج .غفار ـ بٌٖ تو٘ن 

تشریحي
« .1دار الٌذٍُ» تَسط چِ کسٖ ٍ برإ چِ ّذفٖ ساختِ ضذ؟
 .2ضرکت پ٘اهبر

در کارٍاى تجارٕ خذٗجِ بِ عٌَاى «اج٘ر» بَد ٗا هضاربِ؟ بِ چِ دل٘ل؟

 .3بْترٗي دل٘ل بر ٗکتاپرست بَدى حضرت هحوذ
 .4چرا پ٘اهبر اسالم

قبل از بعثت چ٘ست؟ کالم اه٘رالوؤهٌ٘ي

در اٗي هَرد را بٌَٗس٘ذ.

در اٍل٘ي دعَت عوَهٖ ،خَٗطاى خَد را دعَت کردًذ؟

 .5سراى قرٗص چگًَِ پ٘اهبر

را تطو٘ع کردًذ؟ رسَل اکرم

 .6سؤاالتٖ کِ َْٗدٗاى برإ آزهاٗص کردى پ٘اهبر

در پاسخ آًاى چِ فرهَدًذ؟

بِ قرٗص آهَختٌذ پ٘راهَى چِ چ٘سٕ بَد؟ (سِ سؤال)

 .7سَرٓ هبارکٔ کَثر ،در عکسالعول بِ کذام رفتار هطرک٘ي ًازل ضذ؟ تَض٘ح دّ٘ذ.
ً .8خست٘ي پ٘واى عقبِ ،ب٘ي چِ کساًٖ بستِ ضذ؟ هفاد آى چِ بَد؟
ٗ .9کٖ از دٍ فضل٘ت بسرگ اه٘رالوؤهٌ٘ي

کِ در اٍاٗل ٍرٍد بِ هذٌِٗ اتفاق افتاد را ًَضتِ ،آى را تَض٘ح دّ٘ذ.
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