
 

 

  پنجمدرس  – 2تاریخ ایران و جهان   نام و نام خانوادگی :

  گسترش اسالم در دوران خلفاي نخستین   ردیف 

  طراح خلیلیان                         2پرسش هاي نمونه درس تاریخ ایران و جهان 

  بارم 

  صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید .   1

هم آمدند تا مراسم تدفین پیامبر داز انصار و مهاجران در سقیفه بنی ساعده گری بعداز رحلت پیامبر گروه -الف

 ص                                                                                                                            .(ص) را برگزار کنند 

  غ

  غ صخالفت عمر رخ داد .                                                         جنگ هاي داخلی مسلمانان در دوران -ب

  غ ص                                                                      سرانجام عثمان به دستور معاویه به قتل رسید . -ج

  غ ص                                             . از قلمرو امپراتوري روم شرقی بود یمصر به هنگام ظهور اسالم بخش -د

1  

  گزینه صحیح را انتخاب کنید .   2

  علت اعتراض ابوذر غفاري و عمار یاسر به عثمان چه بود . 

همه ي موارد  -د        غصب خالفت  -ج      ادامه فتوحات  -ب       ي رفتار عثمان و منصوبان ر -الف

  
  قومی قبیله اي بار دیگر گسترش یافت . تعصباتاختالفات طبقاتی و  ادر زمان کدام یک از خلف

  امام علی (ع)  -د                     عثمان  -ج              عمر  -ب                  ابوبکر  -الف

  امعه اسالمی داشتند .چه کسانی نقش مهمی در بروز جنگ هاي داخلی در ج

  همه موارد  -د             ان حکم ومعاویه و مر -ج               لحه و زبیر ط -ب         معاویه  -الف

  عثمان و عمر چگونه به خالفت رسیدند .

               وصیت خلیفه پیش شورا  -ب                             شورا  –شورا  -الف

  بیعت مردم  –شورا  -د           وصیت خلیفه پیشین  –شورا  -ج 

  

  در جاهاي خالی عبارات مناسب بنویسید    3

معاویه پسر ابوسفیان که توسط علی (ع) از حکومت شام بر کنار شده بود به بهانه ................................. به سرکشی پرداخت 

.  

  فرمانده سپاه مسلمانان در فتح مصر ............................. بود . 

  لشکر کشی سرزمین شام در زمان خلیفه .................................. آغاز شد .

  مرکز خالفت حضرت علی (ع) در شهر ....................................... بود .

  

  پاسخ کوتاه بنویسید .    4

  سفر عمر به بیت المقدس چه بود ؟ علت

  سه جنگ دوران حضرت علی (ع) را نام ببرید ؟

  ویژگی جامعه اسالمی از نظر اقتصادي در دوران عثمان چه بود ؟

  لحه و زبیر به امام علی (ع) چه بود ؟طعلت اعتراض 

  



 

 

  با سواالت تشریحی  -و  5

  روش حکومتی عثمان با دو خلیفه قبل از خود را با یکدیگر مقایسه کنید . 

 ابوبکر بعد از رسیدن به خالفت با چه مشکالتی روبرو شد . 

  امام حسن (ع) در چه وقایع دوران پیامبر حضور داشتند نام ببرید . 

  ید . تالش هاي حضرت علی (ع) براي اجراي تعالیم اسالمی و سنت رسول خدا را بنویس

  توزیع درآمد سرزمین هاي فتح شده در زمان عمر و عثمان را با یکدیگر مقایسه کنید . 

  چه عواملی باعث ضعیف شدن پایه هاي حکومت امپراتوري روم شرقی در منطقه شام شده بود . 

  دالیل ناخشنودي مصریان نسبت به حاکمیت امپراتوري روم شرقی به سر زمین خویش را بنویسید . 

  حات نیرو هاي مسلمان در مصر نتیجه چه عواملی بود . فتو

  نخستین را بنویسید .  يار پیامدهاي فتوحات مسلمانان در زمان خلفاآث

  چه عواملی در پذیرش اسالم توسط مردم سرزمین هاي مختلف تاثیر است 

  

  

  درس سوم  – 2تاریخ ایران و جهان   نام و نام خانوادگی :

  بارم   درس سوم      اسالم در مکه              طراح : خلیلیان 2تاریخ ایران و جهان پرسش هاي نمونه   ردیف 

  صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید .   1

 ص                   حنفا کسانی بودند که از ادیان دیگر مانند یهودیت و مسیحیت پیروي می کردند .      -الف

  غ

  غ ص                    .                          رئیس طائفه ي بنی هاشم در دوران دعوت آشکار ابوطالب بود  -ب

 وفات ابوطالب و حضرت خدیجه  -ج

  غ ص                                                                                        .            در سال دهم بعثت بود 

 .             ص مردمان شهر نجران با بی احترامی و اهانت حضرت محمد (ص) را از شهرشان بیرون راندند -د

  غ

1  

  گزینه صحیح را انتخاب کنید .   2

  کدامیک از عوامل زیر نقش زیادي در جنگ هاي عربستان داشت .

نظام قبیله اي  -د         عصبیت قبیله اي  -ج        کمبود شدید آب  -ب          عصبیت جاهلی  -الف

  
  علت قدرتمندي قبیله قریش چه بود .

همه  -د  تجارت و اداره کعبه  -ج           اداره مکه  -ب         اتحاد و همبستگی بیشتر آنها  -الف

  موارد 

  کدام یک از ادیان در بین اعراب رواج نداشت .

  آیین یهود  -د             آیین مانوي  -ج           آیین بودایی  -ب             آیین زرتشتی  -الف

  



 

 

  در کدام مناطق عربستان کشاورزي وجود داشت . 

  طائف و یمن  -د         مکه و یمن  -ج             یثرب و طائف و یمن  -ب         مکه و مدینه  -الف

  در جاهاي خالی عبارات مناسب بنویسید    3

  مهمترین دستاورد فرهنگی اعراب دوران جاهلیت .................................. بود . 

  یهودیان عربستان بیشتر در شهر ................................... ساکن بودند . 

  پیامبري مبعوث شدند .حضرت محمد (ص) در ماه ............................... به 

   نخستین فرد خارج از خانواده پیامبر که به ایشان ایمان آورد ............................ بود . 

  

  پاسخ کوتاه بنویسید .    4

  هدف قریش از تحریم و مخاصره اقتصادي پیامبر (ص) و یارانش چه بود . 

  پیامبر (ص)) در دعوت خاص مردم را به چه چیزهایی دعوت می کرد . 

  چرا شهر مکه اهمیت تجاري بیشتري داشت . 

  وضعیت اقتصادي شبه جزیره عربستان تحت تاثیر چه عاملی بود . 

  

  با سواالت تشریحی    5

  مورد) 3ویژگی هاي نظام قبیله اي در عربستان را بنویسید (

  دوره جاهلیت چگونه بود . نقش زنان در عربستان 

  علل مخالفت سران مشرك با دعوت پیامبر چه بود . 

  هدف مشرکان مکه از تحریم و محاصره اقتصادي پیامبر چه بود . 

    در آستانه ظهور اسالم در عربستان چه دین هایی رواج داشت . 

  

  

   



 

 

  2تاریخ ایران و جهان   نام و نام خانوادگی :

امت و حکومت نبوي در مدینه    طراح         2درس چهارم تاریخ ایران و جهان  پرسش هاي نمونه  ردیف 

  خلیلیان

  بارم 

  صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید .   1

تغییر قبله مسلمانان از بیت المقدس به مکه یکی از اقدامات پیامبر (ص) در پی بهانه جویی یهودیان انجام  -الف

  گرفت .

  غ ص                                                                                                                                  

 شرط آزادي اسراي جنگ بدر پرداخت دیه کشته شدگان در جنگ بود  .                                       ص -ب

  غ

 بود پیش از هجرت پیامبر به مدینه به ریاست قبایل یثرب برگزیده شود .                صعبدا... بن ابی قرار  -ج

  غ

  غ ص                                                 فتح مکه در سال دهم هجرت صورت گرفت .                       -د

1  

  گزینه صحیح را انتخاب کنید .   2

  ی امت و حکومت اسالمی فراهم آورد . یزیر شرایط مناسب براي برپا کدام یک از رویدادهاي

  صلح حدیبیه  -د         فتح مکه  -ج       هجرت پیامبر از مکه به مدینه  -ب      بعثت پیامبر  -الف

  بر تاسیس امت و حکومت اسالمی بود . يکدام یک از موارد زیر سرآغاز

پیمان نامه ي  -ددوم  ي پیمان عقبه -ج پیمان عقبه ي اول  -ب نزول آیات خمس ، زکات  -الف

  عمومی 

  دشمنان پیامبر (ص) و حکومت اسالمی در درون مدینه چه گروه هایی بودند ؟

  همه ي موارد  -د  یهودیان و منافقان  -ج یهودیان و مسیحیان  -ب مشرکان  -الف

  مردم کدام یک از شهرهاي زیر به تجارت می پرداختند 

  طائف  -د           مدینه ( یثرب )  -ج                  مکه  -ب             مکه و یثرب  -الف

  

  در جاهاي خالی عبارات مناسب بنویسید   3

  سال .................................. یا سال اسالم آورد قبیله ها نامیده اند . را هجري  نهممورخان سال 

  کردند  چیهودیان از سرزمین ................................... به یثرب کو

  از زمان ....................... مسلمانان توانستند به یثرب مهاجرت کنند 

  ........................ به سران کشورها نامه نوشت از پیامبر (ص) بعد از ...........

  

  پاسخ کوتاه بنویسید .   4

  نتیجه پیمان عقیه ي دوم چه بود ؟

  دین اهالی یثرب بیش از اسالم چه بود ؟

  چه کسانی بودند ؟ صفهاهل 

  



 

 

  هدف پیامبر از بستن پیمان برادري چه بود ؟

  سواالت تشریحی   5

  در آستانه هجرت پیامبر چگونه بود ؟وضعیت اقتصاد ي شهر یثرب 

  علت هجرت پیامبر از مکه به مدینه چه بود ؟

  پیامد جنگ بدر چه بود ؟

  دالیل مخالفت یهودیان مدینه با پیامبر (ص) را بنویسید . 

  یکی از عواملی که باعث نشر اسالم در میان قبیله هاي منطقه حجاز شد را بنویسید 

  انی بود و چه پیامدي داشت بین چه کس حدیبیه پیمان صلح 

  نقش مسجد در آغاز حکومت اسالم چه بود 

  جزیه چیست .

  چند مورد از خصوصیات اخالقی پیامبر را بنویسید ؟ با ذکر یک مثال  

  

 


