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 است؟ شده مطرح آیه کدام در پیامبر رسالت بودن جهانی .1

 مورد سه هر( د عمران آل سوره( ج یس سوره( ب انعام سوره( الف

 کرد؟ مدینه در اسالم تبلیغ مسئول را کسی چه پیامبر .2

 اسامه( د حارثه بن زید( ج مصعب( ب طیار جعفر( الف

 بود؟ چه مدینه در پیامبر اقدام اولین .3

 مورد سه هر( د مسجد ساختن( ج پرستی بت با مبارزه( ب شرک با مبارزه( الف

 بود؟ چه اسالم پیامبر به خداوند ویژه عنایات .4

 سه هر د( برداشت او از را روحی فشار( ج نمود برطرف اورا فقر( ب داد ماوا او به خداوند یتیمی در (الف

 مورد

 النبی؟ علی والصاله القران تالوت  اکثروا: فرمود کسی چه .5

 ( ع) مجتبی حسن امام( د(  ع) عسکری حسن امام( ج( ع) صادق جعفر امام( ب( ع) علی حضرت( الف

 بود؟ کسی چه آفریقا در اسالم بنیانگذار .6

 حارثه بن زید( د حبشی بالل( ج عمار( ب طیار جعفر( الف

 بود؟ او.......... بود دیگرش کماالت به رسیدن بستر که حضرت سیمای ترین برجسته .7

 ب و الف(  د اخالق( ج عبودیت( ب رافت( الف

 قرآن؟ در اکرم پیامبر سیمای .8

 مورد سه هر( د عبداهلل( ج نذیر و بشیر( ب احمد( الف

 شد؟ برگزار پیامبر اصحاب میان ای منطقه چه در اخوت و برادری طرح .9

 حجاز منطقه( د مدینه( ج مکه( ب نخیله( الف

 میکند؟ ثابت را اکرم پیامبر رسالت بودن جهانی زیر آیات از یک کدام .01

 ناکارسل وما( ج فاتبعوه مبارک انزلناه هذاکتاب( ب البیت اهل الرجس عنکم لیذهب  اهلل یرید انما( الف

 یعلنون ما و مایسرون نعلم انا( د للعالمین رحمه اال
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 در دشمن توطئه و تالش که مبادا که دهد می دلداری را پیامبرش خداوند آیات کدام در .00

 بگذارد؟ اثر تو اراده

 ونیسر ما نعلم انا( ج ممایمکرون ضیق فی التک و علیهم تحزن وال( ب اهلل علی توکل و اذاهم ودع( الف

 مورد سه هر( د یعلنون ما و

 ای نصف از کمتر مقداری یا شب از نیمی که داد پیامبر به دستورات خداوند سوره کدام در .02

 کند؟ عبادت را نصف از بیشتر

 مزمل سوره( د نجم سوره( ج اسرا سوره( ب طه سوره( الف

 باشد؟ می چه نیاز اولین مدیریت و رهبری در .03

 بصیرت( د صدر سعه( ج حاکمیت( ب قدرت( الف

 هستند؟ متفاوتی های گروه چه قالب در اسالم مخالفان .04

 نمی جلو پا و تردیدند و شک در گروهی( ب شدند اغفال سازی شایعه و تبلیغات اثر در گروهی( الف

 مورد سه هر( د شوند می ور حمله اسالم براندازی قصد به بسته رو از شمشیر گروهی( ج گذارند

 بود؟ کسی چه قرآن عملی الگوی .05

 عایشه( د خدیجه حضرت( ج( س) زهرا حضرت( ب( ع) علی حضرت( الف

 است؟ کدام اکرم پیامبر نظر از زن خوشقدمی عالمت .01

 خوبی همسرداری( د باشد اخالق با(  ج باشد پسر فرزندش اولین( ب باشد دختر فرزندش اولین( الف

 باشد

 است؟ آمده پیامبر کدام درباره اسوه کلمه .07

 ایوب حضرت( د   وب الف -ج ابراهیم حضرت( ب( ص)محمد حضرت( الف

 دهند؟ قرار خود الگوی را پیامبر توانند می کسانی چه .08

  ب و الف( د مردم عامه( ج حضرت آن پیروان( ب باشد خدا یاد و ایمان از سرشار قلبشان که کسانی( الف

 است؟ آورده پیامبرش برای است الهی اوصاف از که را....... و....... وصف دو خداوند. 09

 بصیر و عظیم( د  ب و الف( ج رحمت( ب رافت( الف

 است؟ آمده سوره کدام در اسالم پیامبر خداوند مقدس ذات به هستی فرد نزدیکترین .21

 اعلی سوره( د منافقین سوره( ج احزاب سوره( ب نجم سوره( لفا

 


