
 امتحان مطالعات اجتماعی نام ونام خانوادگی:

 فصل چهارم

 کالس پنجم

 تاریخ:

 .در مقابل عبارت صحیح)ص( و عبارت غلط)غ( قرار دهید.1

 دریای سرخ در کشور عربستان ساحل دارد.)      (

 مسجد النبی در شهر یثرب قراردارد.)        (

 (  آرامگاه اول در شهر کربال قرار دارد.)        

 یزید در ابتدای حکومت خود سعی کرد به زور از امام حسن بیعت بگیرد.)         (

 . جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.2

 در نزدیکی شهر مکه قراردارد و از مکان های مقدس است. ...........................

.  دومین مسجد مسلمانان جهان  قرار دارد. است و در شهر.......................................................

 قرار دارد. ........................ کربال در کشور همسایه ایران

  سرمشق خوبی برای قیام علیه ظالمان و ستمگران است. ....................................

 .به سواالت زیر پاسخ کوتاه بدهید.3

 ث شدن چه ماموریتی یافت؟حضرت محمد پس از مبعو

 

 مورد(3کاربرد های مسجد چه بود؟)

 

 

 ی مخالفان پیامبر در مکه چه بود؟نام سردسته 

 

 امام حسین )ع( ویارانش در چه روزی از چه سالی ودرچه مکانی در مقابل دشمن ایستادند؟

 

 

 دو شهرعراق که چاه نفت دارند؟

 

  

 نام جنگ های پیامبر را بنویسید؟

 

 سواالت زیر پاسخ کامل دهید..به 4

 شبه جزیره را تعریف کنید؟

 

 چه کسانی از گسترش اسالم در مکه احساس خطر کردند؟چرا؟

 

 

 جهاد در راه خدا را توضیح دهید؟

 



 امام حسین)ع( برای چه چیزی هایی قیام کردند؟

 

 

 

 پیامد های واقعه عاشورا چه بود؟

 

 

 بود؟اولین کاری که پیامبر در شهرمدینه انجام داد چه بود؟مهمترین رویداددر تاریخ اسالم چه 

 

 

  

 ارزیابی معلم:

 

 

 موفق و پیروز باشید



 

 Biamoz.com | بیاموز
 بزرگترین مرجع آموزشی و نمونه سواالت درسی تمامی مقاطع

 

| جزوه |  پایان ترم | فصل به فصل | نمونه سواالت   | شامل انواع
   و ... | طرح جابر |  طرح درس|  گام به گام  | ویدئوهای آموزشی

 
 

 

 کنید  کلیکآن اسم  روی   در سایت ما ورود به هر پایهبرای 

 دبستان

 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
 

 متوسطه اول

 نهم هشتم هفتم
 

 متوسطه دوم

 دوازدهم یازدهم دهم
 

 اینستاگرام گروه تلگرام کانال تلگرام
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