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فرازهایي از زندگي پيامبر اسالم(صلی اهلل علیه و آهل و سلم) ،از از اول کتاب تا فصل 42

نام کتاب:

لطفاً به همه سؤاالت تستی و  8سوال تشریحی پاسخ دهید ،در صورت پاسخ به همه ،به سوال آخر نمره داده نمی شود (تستی  1و تشریحی  2نمره)
سؤاالت تستي:

 .1خذّ دٍم پ٘اهثش(صلی اهلل علیه و آهل و سلم) چِ کسٖ تَد؟

أ

39

أّ .اضن 

ب .ػثذ هٌاف 

ج .ػثذ الوطلة 

أ .چْاس سال 

ب .سِ سال 

ج .دٍ سال 

د .ػثذ الذاس 

 .2پ٘اهثش اسالم(صلی اهلل علیه و آهل و سلم) چٌذ سال تؼذ اص آغاص تؼثت ،دػَت ػوَهٖ خَد سا آغاص کشدًذ؟
ً .3خست٘ي ّدشت هسلواًاى ،تِ کذام سشصه٘ي تَد؟

د

105

ب

د .پٌح سال 

127

أ .هذٌِٗ 

بٗ .وي 

ج .ح٘شُ 

أ 30 .سال 

ب 35 .سال 

ج 40 .سال 

د .حثطِ 

 .4طثق ًظش هؼشٍف ،سي حضشت خذٗدِ ٌّگام اصدٍاج تا پ٘اهثش(صلی اهلل علیه و آهل و سلم) چقذس تَد؟

ج

85
د 38 .سال 

سؤاالت تشريحي:

 .1أ .چشا ػثذ الوطلة(علیه اساله) ) ًزس کشد فشصًذش سا دس ساُ خذا قشتاًٖ کٌذ؟ تَض٘ح دّ٘ذ .ب .قشػِ تِ ًاام چاِ کساٖ دس آهاذ ٍ ساشاًدام چاِ

ضذ؟44-45
أ .اٗطاى هَقغ حفش صهضم احساس کشد تخاطش ًذاضتي فشصًذ ت٘طتش دس ه٘اى قشٗص ضؼ٘ف ٍ ًاتَاى است (اص اٗي خْت ًزس کشد اگش ضواسٓ
فشصًذاى اٍ تِ دَُ تشسذ ٗکٖ اص آًْا سا دس پ٘طگاُ کؼثِ قشتاًٖ کٌذ) ب .قشػِ تِ ًام ػثذاهلل دس آهذ ،سشاًدام تدإ قشتاًٖ کشدى اٍٗ ،کصذ ضتش
سا قشتاًٖ کشد.

 .2چِ کسٖ ًام «هحوّذ» سا تش پ٘اهثش اکشم(صلی اهلل علیه و آهل و سلم) گزاضت ٍ سثة اٗي اًتخاب چِ تَد؟

60

ػثذ الوطلة_ اٗطاى فشهَدًذ :خَاستن کِ دس آسواى ٍ صه٘ي ستَدُ تاضذ.

ٗ .3ک ًوًَِ اص کشاهات پ٘اهثش(صلی اهلل علیه و آهل و سلم) سا ٌّگاهٖ کِ دس داهاى حل٘وِ تَدًذ تٌَٗس٘ذ.

65

 .1تا اٗي کِ پستاى ساست حل٘وِ ض٘ش ًذاضت ٍلٖ تا هک٘ذى ًَصاد آهٌِ پش اص ض٘ش ضذ  .2اص سٍصٕ کِ حضشت تِ خاًِ اٍ سفتٌذ تشکت خاًاِ اٍ
ت٘طتش ضذُ ٍ داساٖٗ ٍ گلِاش فضًٍٖ ٗافت.

ّ .4ذف ظاّشٕ ٍ ّذف ًْاٖٗ پ٘اهثش(صلی اهلل علیه و آهل و سلم) اص پزٗشش تشت٘ت ػلٖ(علیه اسال) ) چِ تَد؟

90

ّذف ظاّشٕ :کوک تِ اتَطالة کِ تِ سثة قحطٖ دچاس هطکل ضذُ تَدّ .ذف ًْاٖٗ :پشٍسش آى حضشت دس داهاى خَد.

1
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 .5کذام ػاهل خاسخٖ ،دس هقاتل آصاس قشٗص ػْذُ داس حفاظت اص پ٘اهثش(صلی اهلل علیه و آهل و سلم) تَد؟ تَض٘ح دّ٘ذ.

112

حواٗت تٌٖ ّاضن ٍ دس سأس آًْا اتَطالةٍ .قتٖ اتَطالة اص تصو٘ن خذٕ ٍ قاطغ قشٗص هثٌٖ تشارّٗت تشادس صادٓ خَد آگاُ ضاذ ػواَم تٌاٖ
ّاضن سا دػَت کشد ٍ ّوِ سا تشإ دفاع تس٘ح کشد.

ّ

 .6هدَّص ٍ دل٘ل حولٔ هسلواًاى تِ کاسٍاى قشٗص دس سال دٍم ّدشت چِ تَد؟ پ٘اهثش اکشم (صلی اهلل علیه و اهل و سلم) د ساٗي حولِ چِ ًَٗذٕ تِ هسلواًاى
دادًذ؟

223

هدَ ص اٗي هسألِ آى تَد کِ قشٗص کلِ٘ داسائٖ هْاخشٗي سا دس هکِ ضثط کشدُ تَد ٍ تِ آًاى اخاصٓ سفت ٍ آهذ تِ هحل صًذگٖ سا ًوٖداد ٍ
ّ
کلِّ٘ اهَال آًاى دس هکِ هتشٍک هاًذُ تَد .پ٘اهثش گشاهٖ (صلی اهلل علیه و اهل و سلم) تِ آًاى ًَٗذ گطاٗص دس صًذگٖ دادًذ.

 .7أ .دٍ دل٘ل تش اٗواى حضشت اتَطالة(علیه اسال) ) تٌَٗس٘ذ .ب .دل٘ل اهام سداد ٗا اهام تاقش(علیهما اسال) ) تش اٗواى حضشت اتَ طالة(علیه اسال) ) چ٘ست؟ 162
أ . 1 .تشسسٖ آثاس ػلوٖ ٍ ادتٖ تِ ٗادگاس هاًذُ اص اٍ .2طشص سفتاس ٍ کشداس اٍ دس ه٘اى خاهؼِ  .3ػق٘ذُ دٍستاى ٍ ًضدٗکاى تٖ غشض اٍ دس

حقص .ب .اهام سداد(علیه اسال) ) تقاء «فاطوِ تٌت اسذس) اهلل علیها» (کِ اص ساتقات دس اسالم تَد) دس ًکاح حضشت اتَطالة(علیه اسال) ) سا دل٘ل تش اٗواى

اٗطاى رکش فشهَدًذ .اهام تاقش(علیه اسال) ) اهش ػلٖ(علیه اسال) ) تِ حح ً٘اتٖ اص طشف حضشت اتَطالة(علیه اسال) ) سا دل٘ل تش اٗواى اٗطاى رکش فشهَدًذ.

 .8پ٘اهثش(صلی اهلل علیه و آهل و سلم) اص سشاى قث٘لٔ ثق٘ف دس طائف چِ قَلٖ گشفتٌذ؟ چشا؟

174

قَل گشفتٌذ سخٌاى اٗطاى سا تا افشاد دٗگش دس ه٘اى ًگزاسًذ صٗشا هوکي تَد افشاد پست قث٘لِ ثق٘ف تْاًِإ تِ دست آٍسًذ ٍ اص تٌْااٖٗ اٗطااى
سَء استفادُ ًواٌٗذ.

ٍ .9اقؼٔ «لیلۀ المبیت» سا تِ طَس اخوالٖ ت٘اى کٌ٘ذ.

194

خَات٘ذى حضشت ػلٖ(علیه اسال) ) دس تستش پ٘اهثش(صلی اهلل علیه و آهل و سلم) تؼذ اص ًقطٔ دضوي تشإ اص ت٘ي تشدى ٍ قتل حضشت سسَل(صلی اهلل علیه و آهل و سلم).
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