
 

 

 

 است؟ موضوع کدام با رابطه در{..رِسالَتَهُ  يَجعَلُ حَيثُ أَعلَمُ اللَّهُ ..} قرآنی عبارت -1

 نبوت ختم علل الف(

 متعدد پيامبران آمدن علل ب(

 تحريف از کريم قرآن ج( حفظ

 پيامبران ويژگی د(

 است؟ بوده( ص)پيامبر هجرت اصلی داليل از يک، کدام -2

 مکه مردم طرف از اسالم پذيرفتن الف(

 مدينه مردم طرف از اسالم پذيرفتنن ب(

 حبشه پادشاه آوردن اسالم ج(

 مشرکان واذيت آزار د(

 است؟ واقعه کدام با مقارن( ص)حضرت محمد توسط اسالم مبنای بر حکمرانی بناکردن -3

 بعثت الف(

 ب( هجرت

 ج( غدير

 مکه فتح د(

 

 

 

 



 است؟ رويداد کدام با مرتبط زير یآيه -4

 ..... عَائِدُونَ إِنَّکُمْ قَلِيالً الْعَذَابِ کَاشِفُو إِنَّا ....

 مکه در بعثت يازدهم سال در خشکسالی الف(

 مکه در وبا ب( شيوع

 مکه در سهمناک باد گرد ج(

 ابرهه ی د( حمله

 موضوعی چه با ارتباط در است آمده فتحسوره  22 یآيه در که پيامبر یصادقهخواب   -5

 باشد؟می

 معراج به رفتن الف(

 پيروزی با مکه ب( فتح

 اميه بنی آمدن کار ج( روی

 ص()پيامبر  د( بعثت

 مکه چه بود؟ فتح زمان در مسلمين شعار -6

 اقتَرِبْ اقتَرِبِْ  اللّه نَصرَ يا الف(

 اللّه إلّا إله ال ب(

 ارِحْ الْقُدُسِرُوحَ ياج( 

 حَقّاً حَقّاً عِبادُاللَّهِ نَحْنُد( 

 دادند؟ را آن خراب کردن دستور( ص)رسول خدا که مسجدی  -2

 ذوالجيفه مسجد الف(

 ضيعه ب( مسجد

 بتراء مسجد ج(

 ضرار مسجد د(

 



 است؟ آمده نآقر در مرتبه چند( ص)اکرم پيامبر اسم مبارک -8

 بار11الف( 

 بار5ب( 

 بار2 ج(

 بار4د( 

 چيست؟ در قرآن (ص)محمد یسوره ديگر نام -9

 النبی ايها يا الف(

 الباسقات ب(

 الظهار ج(

 قتال د(

 ؟گزينه می باشد کدام( ص)پيامبر با واقعی دوستی ینشانه از -11

 اهلل عصی منالف( 

 اهلل اطاع منب( 

 قرابته قربت انج( 

 موارد یهمه د(

 است؟ شده خطاب ...{للعالمين رحمه )ص( }... پيامبر کريم قرآن یسوره از يک کدام در -11

 مائدهسوره  16آيه الف(

 احزابسوره  41 آيهب(

 انبياسوره  112آيهج( 

 زخرف سوره 29آيه د(

 

 

 



 است؟ آمده کريم قرآن یسوره کدام در حسنه یاسوه لقب -12

 محمد سوره 2آيه الف(

 فتح سوره 29آيهب( 

 صفسوره  6آيهج( 

 احزابسوره  21آيه د( 

 ؟می کند (ص)محمد حضرت رسالت بودن جهانی به اشاره زير هایازآيه يک کدام -13

 المُشرِکونَ کَرِهَ وَلَو کُلِّهِ الدّينِ عَلَى لِيُظهِرَهُ الحَقِّ وَدينِ ٰ  بِالهُدى رَسولَهُ أَرسَلَ الَّذی هُوَ الف(

 يَعْلَمُونَ لَا النَّاسِ أَکْثَرَ کِنَّٰ  وَلَ وَنَذِيرًا بَشِيرًا لِلنَّاسِ کَافَّةً إِلَّا أَرْسَلْنَاکَ وَمَا ب(

 عَلِيمًا شَیْءٍ بِکُلِّ اللَّهُ وَکَانَ ٰ   النَّبِيِّينَ وَخَاتَمَ اللَّهِ رَسُولَ کِنْٰ  وَلَ رِجَالِکُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَا مُحَمَّدٌ کَانَ مَا (ج

 رَحِيمٌ رَءُوفٌ بِالْمُؤْمِنِينَ عَلَيْکُمْ حَرِيصٌ عَنِتُّمْ مَا عَلَيْهِ عَزِيزٌ أَنْفُسِکُمْ مِنْ رَسُولٌ جَاءَکُمْ لَقَدْد( 

 داند؟می چه را خود رسالت پاداش( ص)رسول خدا ( 14

 اللَّهَ أَطَاعَ الف(

  وَ اَلْفَرَائِضِ أَدَاءِ اَلْوَاجِبَاتِب( 

 الْقُرْبَى فِی الْمَوَدَّةَج( 

 الشَّيْطَانِ خُطُوَاتِ تَتَّبِعُوا لَا د(

 از ( فارسی يا عربی)  روايت يا حديث يک معتبر منابع به توجه با و خود سليقه با متناسب-15

 به یپاسخگوي عدم و است مسابقه جزء سوال اين که باشيد داشته توجه ، کنيد نقل اسالم پيامبر

 .شد خواهد مسابقه در شما امتياز کسر موجب آن
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