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 رس پانزدهمد

 پاسخ درست را عالمت بزنید.

 بزرگ ترین و مهم ترین مسجد دنیا، کدام است؟ -1
 مسجدالنّبی -1
 مسجداالقصی -2
 مسجدالحرام -3
 مسجد قُبا -4

 جهان، کدام اند؟مهم ترین شهرهای مقّدس مسلمانان  -2
 مّکه –مشهد  -1
 مدینه –مکّه  -2
 مدینه –کربال  -3
 جنوب شرقی -4

 در کشور ما کدام جهت، قبله را نشان می دهد؟ -3
 شمال شرقی -1
 جنوب غربی -2
 شمال غربی -3
 جنوب شرقی -4

 کشور عربستان در کنار کدام دریا قرار گرفته است؟ -4

 دریای مدیترانه -1
 دریای عمان -2
 دریای خزر -3
 دریای سرخ -4

 )ص( چند سال خویشاوندان و آشنایان را به صورت مخفیانه به دین اسالم دعوت کرد؟حضرت محمد  -5



 

 

 سال 3 -1
 سال 10 -2
 سال 20 -3
 سال 23 -4

 اوّلین پیشنهاد کافران و ثروتمندان به پیامبر )ص( برای جلوگیری از پیشرفت اسالم چه بود؟ -6

 نوشتن عهدنامه -1
 دادن پول و مقام -2
 شکنجه و آزار -3
 قطع رابطه با مسلمانان -4

وقتی آزار و اذیّت کافران زیاد شد، پیامبر )ص( به جمعی از مسلمانان دستور دادند، به کدام کشور هجرت  -7

 کنند؟

 مصر -1
 عربستان -2
 حبشه -3
 یمن -4

 خبر خورده شدن عهدنامه به وسیله ی موریانه توّسط چه کسی به کافران داده شد؟ -8

 ابوطالب -1
 عبدالمطلّب -2
 حضرت علی )ع( -3
 عبداهلل -4

 با کلمات مناسب کامل کنید.جاهای خالی را 

 خانه ی کعبه در ....................... قرار دارد که بزرگ ترین و مهم ترین مسجد دنیا است. -1



 

 

 به سرزمینی که از سه طرف به آب و از یک طرف به خشکی راه دارد، ........................... می گویند. -2
 ..................... بود.در زمان ظهور اسالم، مهم ترین شهر عربستان ... -3
 عقربه ی قبله نما سمت ............................. را نشان می دهد. -4
 حضرت محمد )ص( برای راز و نیاز با خدا به .......................... می رفتند. -5
دین اسالم حضرت محمد )ص( پس از .......................... ، مأموریت یافتند که مردم را پنهانی به  -6

 دعوت کنند.
آزار و اذیّت کافران آن قدر زیاد بود که پیامبر به جمعی از مسلمانان دستور داد که به حبشه  -7

 ......................... کنند.
پادشاه کشور حبشه، مردی ........................ بود و مسلمانان می توانستند در آن کشور،  -8

 ی کنند......................... زندگ
 پیامبر و یارانش سه سال در درّه ی ............................ در کمال سختی زندگی کردند. -9

 عبارت های درست و نادرست را مشخص کنید.

 خانه ی کعبه قبله ی مسلمانان جهان است. -1
 کشور عربستان در جنوب شرقی ایران قرار دارد. -2
 عموی پیامبر )ص( ابوطالب نام دارد. -3
 در نزدیکی شهر مدینه قرار دارد و از مکان های مقدّس است. غار حرا -4
 ما در هنگام حج، خانه ی کعبه را طواف می کنیم. -5
بعد از سه سال، خداوند به پیامبر )ص( مأموریت داد تا همه ی مردم را آشکارا به دین اسالم دعوت  -6

 کند.
 به سؤاالت زیر با دقّت و کامل پاسخ دهید.

 تعریف کنید.اصطالحات زیر را  -1
 طواف:

 شبه جزیره:

 مهم ترین شهرهای مقّدس مسلمانان جهان کدام اند و در کدام کشور قرار دارند؟ -2



 

 

 چرا شهر مکّه در زمان ظهور اسالم، مهم ترین شهر عربستان بود؟ -3
 ما چگونه و با چه وسیله ای می توانیم جهت قبله را پیدا کنیم؟ -4
 چرا غار حرا از مکان های مقدّس است؟ -5
 امبر اسالم )ص( چند سال و چه کسانی را به صورت پنهانی به دین اسالم دعوت کردند؟پی -6
 وقتی خبر ظهور اسالم در عربستان پیچید، کافران و ثروتمندان مکّه چه کردند؟ -7
وقتی کافران فهمیدند که حضرت محمد )ص( از مبارزه با بت پرستی دست برنمی دارد، به چه  -8

 فکری افتادند و چه کردند؟
 را پیامبر به جمعی از مسلمانان دستور دادند که به حبشه هجرت کنند؟چ -9

 دریاهای اطراف شبه جزیره ی عربستان را نام ببرید. -10
اسالم به وسیله ی پیامبر و یارانش با هم چه پیمانی  کافران برای جلوگیری از گسترش -11

 بستند؟
 ؟کافران عهدنامه را در کجا گذاشتند و چه اتّفاقی برای آن افتاد -12
 کافران بعد از شنیدن درستی خبر خورده شدن عهدنامه توسّط موریانه، چه کردند؟ -13
 رویدادهای زیر را به ترتیب روی خطّ زمان بنویسید. -14

 
 پیامبر )ص( در برابر آزار و اذیّت کافران چگونه رفتار می کردند؟ -15
 چرا کافران از گسترش دین اسالم احساس خطر می کردند؟ -16



 

 

 یم و به چه معنی است؟چه زمانی طواف می کن -17
 کافران بعد از شنیدن درستی خبر خورده شدن عهدنامه به وسیله ی موریانه، چه کردند؟ -18

 

 

 

 

  


