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 درس شانزدهم

 پاسخ درست را عالمت بزنید.

 نام قدیم شهر مدینه چه بوده است؟ -1
 جدّه -1
 یثرب -2
 مدینةالنّبی -3
 ریاض -4

داوطلب شد برای حفظ جان پیامبر وقتی کافران تصمیم به قتل پیامبر )ص( گرفتند، چه کسی  -2

 )ص(، در بستر ایشان بخوابد؟
 ابوطالب -1
 عبدالمطلّب -2
 ابوسفیان -3
 حضرت علی )ع( -4

 حضرت محمد )ص( در کدام یک از جنگ های زیر شرکت نداشتند؟ -3
 بدر -1
 احد -2
 صفّین -3
 خندق -4

 مبدأ تاریخ مسلمانان جهان، کدام مورد است؟ -4

 بعثت پیامبر )ص( -1
 مدینههجرت پیامبر از مکّه به  -2
 رحلت پیامبر)ص( -3
 هجرت پیامبر از مدینه به مکّه -4



 

 

 نخستین کار پیامبر در شهر مدینه چه بود؟ -5

 ساختن مسجد و تشکیل حکومت اسالمی -1
 آموزش و تربیت -2
 داوری و حلّ اختالف -3
 مشورت و تصمیم گیری -4

 سردسته ی مخالفان پیامبر )ص( در مکّه، چه کسی بود؟ -6

 معاویه  -1
 یزید -2
 ابوسفیان -3
 ابوطالب -4

 پیامبر )ص( در چه سنّی و در کدام شهر رحلت فرمودند؟ -7

 مکّه –سالگی  63 -1
 مدینه –سالگی  63 -2
 مکّه –سالگی  65 -3
 مدینه –سالگی  65 -4

 آرامگاه پیامبر اسالم )ص( در کجاست؟ -8

 مسجدالحرام -1
 مسجد قبا -2
 مسجدالنّبی -3
 مسجداالقصی -4

 جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.

 مسجد مهمّ مسلمانان ........................... است و در شهر ....................... قرار دارد.دومین  -1



 

 

زمانی که پیامبر اکرم )ص( از مکّه به مدینه هجرت کردند، نام شهر یثرب به .................... تغییر  -2

 یافت.
 گویند.به سفر پیامبر از مکّه به مدینه ....................... می  -3
 نخستین کار پیامبر در شهر ........................ ، ساختن مسجد و سپس ........................ بود. -4
 ابوسفیان سردسته س مخالفان پیامبر در ........................... بود. -5
 رفتار و کردار ........................ بهترین سرمشق و الگو برای ماست. -6
 )ص( نسبت به ............................ مهربان و نسبت به ......................... سرسخت بودند. پیامبر اکرم -7

 عبارت های درست و نادرست را مشخص کنید.

 حضرت محمد )ص( به اراده ی خداوند از تصمیم قتل خود توسّط کافران باخبر شد. -1

 ها را شکست. پس از فتح مکّه، ابوطالب وارد خانه ی کعبه شد و بت -2
 پیامبر اکرم )ص( کودکان را بسیار دوست داشتند. -3

 به سؤاالت زیر با دقّت و کامل پاسخ دهید.

 اصطالحات زیر را تعریف کنید. -1
 هجرت:

 جهاد در راه خدا:

 وقتی پیامبر )ص( به وسیله ی خداوند از تصمیم قتل خود توسّط کافران آگاه شدند، چه کردند؟ -2
 شهر مدینه چه بود؟نخستین کار پیامبر در  -3
 مسجد در زمان پیامبر )ص( محلّ چه کارهایی بوده است؟ )چهار مورد( -4
 مهم ترین جنگ هایی که پیامبر در آن شرکت داشتند را نام ببرید. -5
 پس از فتح مکّه، حضرت محمّد )ص( چه کردند؟ -6
 مکّه چگونه به دست مسلمانان فتح شد؟ )توضیح دهید( -7
 را نام ببرید.دو مسجد مهمّ مسلمانان جهان  -8
 چهار ویژگی اخالقی پیامبر )ص( را بنویسید. -9


