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 به وسیله موریانه توسط چه کسی به کافران داده شد . خبر خورده شدن عهد نامه   -1

 الف ( ابوطالب                 ب ( عبدالمطلب                      ج ( حضرت علی              د( جعفر 

 وقتی آزار و اذیت کافران زیاد شد پیامبر به مسلمانان دستور داد به کدام کشور هجرت کنند.  -2

 ب( مدینه                    ج ( مکه                   د( حبشه       الف ( مصر               

 کشور عربستان در کنار کدام دریا قرار گرفته است .  -3

 الف ( دریاچه ارومیه            ب ( دریای عمان                 ج( دریای خزر             د( دریای سرخ  

 آرامگاه پیامبر اسالم کجاست .  -4

 الحرام           ب( مسجد قبا                      ج( مسجد النبی              د( مسجد االقصی  الف ( مسجد 

 سردسته مخالفان پیامبر در مکه چه کسی بود .  -5

 الف ( معاویه               ب( یزید                                 ج( ابوسفیان                 د( ابوطالب 

 ام یک از جنگ ها حضور نداشتند . حضرت محمد در کد  -6

 الف ( بدر                 ب( احد                            ج( صفین                         د( خندق  

 نام قدیم مدینه چه بود.  -7

 الف ( جده                  ب( یثرب                          ج( مدینه النبی               د( بغداد 

 ال در کدام کشور قرار دارد .کرب -8

 الف ( ترکمنستان         ب( ترکیه                            ج( عراق                  د( ارمنستان  

 کشور عراق در کدام طرف ایران واقع شده است .  -9

 الف ( غرب                  ب ( شمال                        ج( شرق                   د ( جنوب  

 در زمان امامت حسین چه کسی حاکم بود.  -10

 الف ( ابوسفیان              ب ( مامون                      ج( یزید                     د( متوکل  

 امام حسین دلیل قیام خود را چه چیز اعالم کردند.  -11

 الف( زنده نگه داشتن دین اسالم                                ب ( امر به معروف 



   
 

 د( همه موارد                                   ج( نهی از منکر                    

 واقعه عاشورا کدام خاندان را رسوا کرد .   - 12

 الف( بنی عباس                                       ب( آل بویه 

 ج( علویان                                               د( بنی امیه 

 پایتخت سامانیان کدام شهر بود.  -  13

 الف( زرنج                    ب ( اصفهان                   ج( بخارا                     د( نیشابور  

 

 ابومسلم خراسانی سپاهیان چه کسانی را شکست داد. - 14

 الف ( بنی امیه             ب( آل بویه                 ج( بنی عباس                  د( اعراب  

 نا دانشمند بزرگ ایرانی وزیر یکی از شاهزادگان حکومت ........................... بود ابوعلی سی - 15
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 در کدام یک از سلسله های زیر قلمرو ایران گسترش بیشتری داشت .  - 16

 ب( سلجوقیان                ج( خوارزمشاهیان           د( طاهریان               الف ( غزنویان   

 در زمان حکومت های ترکان شغل بیشتر مردم چه بود.  - 17

 الف ( کشاورزی و بافندگی                      ب ( تجارت و دامپروری  

 پروی  ج( آهنگری و سفالگری                          د( کشاورزی و دام

 خواجه نظام الملک وزیر مشهور کدام دوره بود.  - 18

 الف ( خوارزمشاهیان                  ب( سلجوقیان                 ج( غزنویان          د( سامانیان  

 سلسله سلجوقیان را چه کسی تاسیس کرد .  - 19

 سلطان ملک شاه           د( طغرل الف ( سلطان محمود                ب( نظام الملک                ج(  

 هالکو خان کدام حکومت را تاسیس کرد .  - 20 

 الف ( تیموریان                     ب( مغوالن                      ج( ایلخانیان                       د( ترکان  
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