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  87تا  62صفحات   دنفسا 23 نومزآ یعامتجاسؤاالت 

 

  :الؤس

  

 کدام گزینه نادرست است؟ -1

  . آید به گردش زمین به دور خود، حرکت چرخشی گویند که بر اثر آن، شب و روز پدید می) 1

  .آید ها پدید می خورشید، حرکت انتقالی گویند که بر اثر آن، فصلبه گردش زمین به دور ) 2

  . اند بطور واقعی در روي زمین وجود ندارد ها ترسیم کرده جغرافیایی و نقشه يها هرخط هایی را که جغرافیدانان روي ک ) 3

  . کند ي شمالی و جنوبی تقسیم می نصف النّهار مبدأ، زمین را به دو نیمه) 4

  
ترین مسجد دنیا چه نام  ترین و مهم به سرزمینی که از سه طرف به آب و از یک طرف به خشکی راه داشته باشد چه می گویند و بزرگ -2

 دارد؟ 

  جزیره ـ مسجد الحرام ) 2        شبه جزیره ـ مسجد الحرام   )1

 جزیره ـ مسجد النبی  )4        شبه جزیره ـ مسجد النبی) 3

  
 ترین شهر بوده است؟  ترین شهر عربستان چه نام داشت و چرا مهم در زمان ظهور اسالم، مهم -3

  . هاي بازرگانی قرار داشت سر راه کاروان بر مکه ـ زیرا  )1

  . ي کعبه ر آن جا قرار داشت مدینه ـ زیرا خانه) 2

  . نیز در آن جا قرار داشتي کعبه  هاي بازرگانی قرار داشت و خانه مکه ـ زیرا بر سر راه کاروان) 3

  . ي کعبه نیز در آن جا قرار داشت هاي بازرگانی قرار داشت و خانه مدینه ـ زیرا بر سر راه کاروان) 4

  
 کدام گزینه نادرست است؟  -4

  . به دین اسالم دعوت کند ی، پس از بعثت، مأموریت یافت مردم را پنهان)ص( حضرت محمد )1

  . و در نزدیکی شهر مدینه به پیامبري مبعوث شدند ، در غار حرا)ص(حضرت محمد ) 2

  . کرد د را به صورت مخفیانه به دین اسالم دعوت میوبه مدت سه سال، خویشاوندان و آشنایان خ) ص(حضرت محمد ) 3

ایشان ) ص(کافران و ثروتمندان بعد از پیچیدن خبر ظهور اسالم در مکه، ابتدا تصمیم گرفتند با دادن پول و مقام به حضرت محمد ) 4

  . را از راه خدا باز دارند

 
 منظور از هجرت چیست و چه کسی داوطلب شد تا براي حفظ جان پیامبر، شب در بستر ایشان بخوابد؟  -5

  )ص(بر از مدینه به مکه ـ ابوطالب عموي پیامبر یامسفر پ) 2    )ع(حضرت علی  به مدینه ـسفر پیامبر از مکه ) 1

  )ص(سفر پیامبر از مکه به مدینه ـ ابوطالب عموي پیامبر ) 4    ) ع(سفر پیامبر از مدینه به مکه ـ حضرت علی ) 3
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  87تا  62صفحات   دنفسا 23 نومزآ یعامتجاسؤاالت 

 

 گویید نخستین کار پیامبر در شهر مدینه چه بود؟ قرار گرفته است و بکدام رویداد مهم تاریخی به عنوان مبدأ تاریخ مسلمانان  - 6

  از مکه به مدینه ـ تشکیل حکومت اسالمی ) ص(هجرت پیامبر ) 1

  ـ تشکیل حکومت اسالمی ) ص(والدت پیامبر ) 2

  هجرت پیامبر از مکه به مدینه ـ ساختن مسجد ) 3

  ـ ساختن مسجد ) ص(والدت پیامبر ) 4

  
 بوده است؟ ) ص(دیگر کدام جنگ پیامبر نام ي مخالفان پیامبر در مکه چه کسی بود و احزاب  سر دسته - 7

  معاویه ـ خندق ) 2        ابوسفیان ـ اُحد ) 1

  ابوسفیان ـ خندق ) 4        معاویه ـ اُحد ) 3

  
 کدام گزینه صحیح است؟  -8

  . مأموریت یافت که مردم را آشکارا به دین اسالم دعوت کند) ص(پس از بعثت، حضرت محمد ) 1

  . همراه ایشان بود) ع(از مکه به مدینه، حضرت علی ) ص(در شب هجرت پیامبر  )2

  . پیامبر به جمعی از مسلمانان دستور داد که به حبشه هجرت کنند زیرا، پادشاه آن جا مردي عادل بود) 3

  . ه اسالم دعوت کندي مردم را آشکارا ب ت داد تا همهبعد از دو سال، خداوند به پیامبر مأموری) 4

  
 . قرار دارد............. و آرامگاه ایشان در  نددر مدینه رحلت فرمود..............  در) ص(پیامبر اسالم  -9

  سالگی ـ مسجد الحرام  64) 2      سالگی ـ مسجد النبی  63) 1

  سالگی ـ مسجد النبی  64) 4      سالگی ـ مسجد الحرام  63) 3

  
 نام دیگر کدام شهر عربستان بوده است؟  یثربکشور عربستان در کدام سمت جغرافیایی ایران قرار دارد و  -10

  جنوب شرقی ـ مکه ) 2        شمال غربی ـ مدینه ) 1

  جنوب غربی ـ مدینه ) 4        شمال شرقی ـ مکه ) 3
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  87تا  62صفحات   دنفسا 23 نومزآ یعامتجاسؤاالت 

 

  

 :پاسخ

 ) 70ي  صفحه. (کند ي شرقی و غربی تقسیم می النّهار مبدأ، زمین را به دو نیمه نصف -»4«ي  گزینه -1

 
 مسجدالحرامگویند و شبه جزیره به سرزمینی که از سه طرف به آب و از یک طرف به خشکی راه داشته باشد را  -»1«ي  گزینه -2

  ) 82و  81ي  صفحه. (ترین مسجد دنیا است بزرگ

  
ي کعبه نیز  هاي بازرگانی قرار داشت و خانه ترین شهر عربستان مکه بود زیرا بر سر راه کاروان در زمان ظهور اسالم، مهم -»3«ي  گزینه -3

 ) 82ي  صفحه. (در آن جا قرار داشت

 
 ) 83ي  صفحه. (به پیامبر مبعوث شدند مکه، در غار حرا و در نزدیکی )ص(حضرت محمد  -»3«ي  گزینه -4

 
 سفر پیامبر از مکه به مدینه : هجرت  -»1«ي  گزینه -5

  ) 86و  85ي  صفحه. (داوطلب شد تا براي حفظ جاِن پیامبر، شب در بستر ایشان بخوابد )ع(حضرت علی 

 
و نخستین کار پیامبر، در شهر مدینه،  به عنوان مبدأ تاریخ مسلمانان قرار گرفته است مدینهمکه به هجرت پیامبر از  -»3«ي  گزینه - 6

 ) 86ي  صفحه. (ساختن مسجد بوده است

 
   )86ي  صفحه. (نام دارد خندقبود و نام دیگر جنگ احزاب،  ابوسفیاني مخالفان پیامبر در مکه،  سر دسته -»4«ي  گزینه -7

 
 »3«ي  گزینه -8

  :ها گزینهتشریح سایر 

  . دین اسالم دعوت کند به پنهانیمأموریت یافت که مردم را ) ص(پس از بعثت پیامبر : »1«ي  گزینه

  . بود بستر ایشاندر ) ع(از مکه به مدینه حضرت علی ) ص(در شب هجرت پیامبر : »2«ي  گزینه

 ) 85و  83هاي   صفحه(به اسالم دعوت کنند  آشکارامأموریت داد تا همان مردم را ) ص(، خداوند به پیامبر سه سالبعد از : »4«ي  گزینه

 
 . قرار دارد مسجدالنبیآرامگاه ایشان در  د و دنسالگی در شهر مدینه رحلت فرمو 63در ) ص(پیامبر اسالم  -9

 
 ) 82ي  صفحه. (ایران قرار دارد و نام دیگر شهر مدینه، یثرب نام داشت جنوب غربیکشور عربستان در  -10


