
  سال مجاهدت کردند . -------(رسول خدا و اصحابش برای ترویج یکتا پرستی و گسترش ایمان دینی 1

1)02                   0)02                       3)03                     4)32 

 

 آسیا واقع شده است .  ------نامیده می شود ، در  ------شبه جزیره ی عربستان که  (0

       غربی  جنوب –(جزیرت العرب 0شمال غربی                               –( یثرب 1

 غرب  –حجاز (4                   شرقی  جنوب –(جزیرت العرب 3

   

 سالی که آن حضرت به   ----------نخستین کسانی بودند که به زسول خدا ایمان آوردند . در  ----و  ----(3

 سالگی رسیده بود ، فرشته ی وحی بر او نازل شد.  42

  رجب  12  –امام علی  –( حضرت خدیجه 0صفر                   02 –امام علی  –(حضرت زهرا 1

 رجب  02 –امام علی  –( حضرت خدیجه 4رجب                02 –امام علی  –( حضرت خدیجه 3

 

 کشاورزی نیز رونق محدودی داشت .  ------و ------( در شهرهای 4

 یثرب –( یمن 4یمن          –( طائف 3حجاز          –( یثرب 0یمن           –( حجاز 1

 

 ( کدام گزینه صحیح نیست ؟2

 ( حجاز از جمله مناطق کوهستانی واقع در جنوب جزیرت العرب است . 1

 دود سه میلیون کیلومتر مربع مساحت دارد. ح( شبه جزیره ی عربستان 0

 یاسر و سمیه اولین شهیدان راه اسالم بودند .  (3

 (حضرت محمد در شهر مکه به دنیا آمدند . 4

 

 دو ایستگاه مهم تجاری بر سر راه جنوب به شمال شبه جزیره ی عربستان به شمار می رفتند .  ----و  ----(6

 ( طائف و مکه0شام                    –( یمن 1

 (حجاز و طائف 4( مکه و مدینه                 3



 مردم را به  -----و از سال چهارم به صورت  ------پیامبر ماموریت داشت سه سال اول بعثت به صورت  (2

 دین اسالم دعوت کنند . 

 پنهانی –(پنهانی 4آشکار          –شکار آ (3آشکار          –( پنهانی 0پنهانی          –(آشکار 1

 

 ( کدام گزینه صحیح است ؟2

 به دلیل پاکدامنی و تقوای زیاد به پیامبر محمد امین می گفتند .  (1

 ابولهب و ابوسفیان و ابوطالب برمکه حکومت می کردند و از رواج اسالم بیم داشتند . ( 0

 ( شهرهای مکه ، یثرب و طائف در جزیرت العرب است . 3

 سالگی به پیامبری برگزیده شد.  32(حضرت محمد در سن 4

 

 اولین شهیدان راه اسالم بودند .  ------و  ------( 9

 ( حضرت خدیجه و امام علی 0( عمار و سمیه               1

 ( یاسر و سمیه 4(ابوطالب و یاسر             3

 

 تشکیل داده است .  ------( بخش وسیعی از سرزمین عربستان را  12

 ( جلگه 4زمین های کشاورزی           ( 3( بیابان ها           0(کوهستان         1

 

 


