
 

 

                                  4مطالعات اجتماعی/ فصل                  پایه پنجم ابتدایی                                                     نام و نام خانوادگی :                                

 در جای خالی کلماتمناسب بگذارید . -1

 به سرزمینی که از سه طرف به آب و از یک طرف به خشکی راه دارد ....................... می گویند . -

 مهم ترین بندر عراق ................... نام دارد . -

 ....................... در عراق قرار دارد .دو شهر نفتی ...................... و  -

 دومین مسجد مهم مسلمانان .......................... است . -

 

 مشخص کنید .× گزینه درست را با عالمت  -2

 بزرگترین ومهم ترین مسجد دنیا کدام است ؟  -

 مسجد قبا                        مسجد الحرام                      مسجد االقصی                   مسجد النبی          

 در کشور ما کدام جهت قبله را نشان می دهد ؟ -

 جنوب شرقی                 شمال شرقی                         جنوب غربی                   غربیشمال                          

 مبدأ تاریخ مسلمانان جهان کدام مورد است ؟  -

   هجرت پیامبر از مکه به مدینه                                                       )ص(بعثت پیامبر          

 از مدینه به مکه هجرت پیامبر                                                      )ص(رحلت پیامبر           

 آرامگاه پیامبر اسالم در کجا قرار دارد ؟  -

 مسجد االقصی                 مسجد النبی                 مسجد قبا                 مسجد الحرام             

 کربال در کدام کشور همسایه قرار دارد ؟  -

 ارمنستان                              عراق                           ترکیه                          ترکمستان                 

 چرا کافران از گسترش دین اسالم احساس خطر کردند ؟  -3

 

 

 

 

 نخستین کار پیامبر در شهر مدینه چه بود ؟  -4

 

 

 

 کافران عهد نامه را در کجا گذاشتند و چه اتفاقی برای آن افتاد ؟  -5

 

 

 

 

 

 



 

 

 وصل کنید . آنهر کلمه را به جمله مربوط به  -6

 

 اولین زنی که دعوت پیامبر اسالم )ص( را پذیرفت و مسلمان شد                                             ابوسفیان 

 به جای پیامبر در بستر خوابید تا ایشان را از حمله دشمنان حفظ کند .                         حضرت خدیجه )س(  

 سر دسته مشرکان که با پیامبر ) ص( مخالفت می کرد                                         عمرو عاص 

 هیان امام علی )ع( تفرقه انداخت .فردی حیله گر که در جنگ صفین میان سپا                                       امام علی )ع(

 

 چرا کشور عراق آثار باستانی زیادی دارد ؟  -7

 

 

 

 ) چهار مورد (مهم ترین جنگ های پیامبر را نام ببرید ؟  -8

 

 

 جهاد در راه خدا چیست ؟  -9

 

 

 

 با توجه به خط زمان به سواالت پاسخ دهید ؟  -11

 فتح مکه چند سال پس از هجرت اتفاق افتاد؟  -

 عاشورا چند سال پس از هجرت اتفاق افتاد ؟واقعه  -

 امام علی )ع( چند سال پس از رحلت پیامبر )ص( به خالفت رسیدند ؟  -

 ؟  مناسب قرار دهید  جای خالی بعثت پیامبر را در  -

 

 
 

 

 


