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 اولین مبلغ اسالم که از سوی پیامبر)ص( به یثرب)مدینه( فرستاده شد، که بود؟  .8
  سوید بن صامت د( ذکوان بن عبد قیس ج( اسعد بن زراره ب( مصعب بن عمیر الف( 

 تن از آنان در عقبه اولی انجام شد در تاریخ به چه عنوانی مشهور شده است؟  ۲۱بیعت اول مردم یثرب با پیامبر)ص( که در سال دوازدهم بعثت و با حضور   .0
  بیعت االولی د( بیعت النقباء ج( بیعت النساء ب( بیعت الحرب الف( 

 بردن به حقانیت رسالت پیامبر)ص( در مقابل ایشان قرار گرفتند؟چرا یهودیان و به ویژه یهودیان یثرب)مدینه( با وجود پی  .9
 چون حضرت شرط آنان را که امتیاز خواهی بود، نپذیرفت. الف( 

 چون همه بزرگانشان به حقانیت حضرت پی نبرده بودند و در این مورد اتفاق نظر نداشتند. ب(
 خواستند.در صورت ایمان آوردن یهودیان یثرب، یهودیان سایر مناطق با آنها به مقابله برمی ج(
  همه موارد د(

 داد؟های زیر تشکیل میترین دشمنان پیامبر)ص( را کدام یک از گروهخطرناک  .4
  اعراب بادیه د( منافقان ج( یهودیان ب( مشرکان الف( 

های زیر به منزله آزمون و محکی برای اهل ایمان به شــمار آمد به روری که درباره آن، آیاتی از قرآن نازل چگونگی بســیش شــدن مردم در کـدام یـک از جن   .0
 شده است؟

  د( غزوه تبوک ج( غزوه بنی قریظه غزوه حنین ب( غزوه خیبر الف( 
 چرا پیامبر)ص( از حذیفة بن یمان خواست تا نام منافقینی که در تورئه ترور آن حضرت در عقبه شرکت داشتند را افشا نکند؟   .0
 برخی از آنان دارای موقعیت خاص و نفوذ زیادی در جامعه بودند و زیان افشای نامشان از سود آن بیشتر بود. (الف 

 شد.درستی چهره آنان را تشخیص نداده باشد و اشتباه در این مورد باعث تفرقه میممکن بود در تاریکی شب حذیفه به  (ب
  چون آنان از خواص جامعه بودند و نیاز بود تا به مرور زمان خود مسلمانان به چهره واقعی آنان پی ببرند. (ج
  احتمال کشته شدن حذیفه در صورت افشای نام آنان زیاد بود.  (د

 کدام گزینه ناظر به مهمترین حوادث سال دهم هجرت پیامبر)ص( است؟  .7
 تهدید مسلمانان توسط امپراتوری روم، جنگ موته و توطئه سقیفه  (الف 

 جنگ حنین، فتح مکه و نزول آیات برائت  ب(
  (به یمن، رحلت پیامبر)ص (ایمان آوردن مسیحیان نجران، اعزام حضرت علی )ع (ج
   مباهله، ورود اسالم به یمن، حجة الوداع و واقعه غدیر (د

 مهمترین عاملی که ابوبکر را برنده منازعه قدرت پس از رحلت پیامبر)ص( کرد، چه بود؟  .1
 ظاهرًا خاموش شده بود ولی در آن مقطع سرباز زد. (ای که در زمان پیامبر)صهای قبیلهبرداری از تعصبات و رقابتبهره (الف 

   در این مورد مؤثر واقع شد. (مخالفت جدی انصار با جانشینی حضرت علی)ع (ب
  ، زمان امور و خالفت در دست او باقی نخواهد ماند.(دانستند با اجرای عدالت توسط حضرت علی )عمردم می (ج
  زمینه ساز به قدرت رسیدن ابوبکر شد. (مخالفت جدی مهاجران با جانشینی حضرت علی )ع (د
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 نیست؟کدام گزینه جزو آخرین تدابیر پیامبر)ص( در دوره بیماری خود برای تثبیت جانشینی حضرت علی )ع(   .3
 بسیج سپاه اسامة به سرزمین َبلقاء از توابع امپراطوری روم  (الف 

  تا از اقامه نماز توسط برخی ازافراد جلوگیری کرده باشد. حضور در مسجد با حال بیماری و اقامه نماز ب(
 درخواست آوردن وسایل نوشتاری برای ثبت وصیتی که پس از آن مردم گمراه نشوند. ج(
  وصیت به حضرت فاطمه زهرا )س( د(

 مدعیان جدی خالفت پس از پیامبر )ص( چه  کسانی بودند؟  .85
 حضرت علی )ع(، قبایل مطرح قریش و معاویه ب( طیفی از مهاجرین و بنی امیهقبیله خزرج از مدینه،  الف( 

  قبیله اوس از مدینه، طیفی از انصار و بنی امیه د(  حضرت علی )ع(، طیفی از مهاجرین و انصار ج(
 اولین اقدام غاصبان خالفت بعد از نومیدی از جلب رضایت حضرت علی )ع( چه بود؟  .88

  کردند عباس عموی پیامبر)ص( را با وعده سهیم شدن در خالفت از حضرت علی )ع( جدا کنند.سعی  الف( 
  در خانه عثمان بن عفان جمع شدند تا نظر بنی امیه را به جای آن نسبت به خود جلب کنند. (ب
  در خانه عبدالرحمن بن عوف جمع شدند تا حداقل از مخالفت بنی زهره جلوگیری کرده باشند. (ج
  مند شوند.به ابوسفیان مراجعه کردند تا در مقابل از حمایت بنی قریش بهره (د

 آمیز نیکان صحابه که مخالف خالفت ابوبکر و خواهان خالفت علی)ع( بودند چه بود و چرا صورت پذیرفت؟اولین اقدام اعتراض  .80
 چون در همانجا با ابوبکر بیعت عمومی صورت گرفته بود. -گرد آمدند (در مسجد پیامبر)ص (الف 

 به خاطر قداستی که داشت احتمال شکستن حرمت آن را محال می دانستند. -در خانه دختر رسول خدا)س( متحصن شدند ب(
 شده بود. (به خاطر تهدیدی که از جانب غاصبان متوجه جان حضرت علی)ع -گرد آمدند (در خانه دختر رسول خدا)س (ج
   گرفت.چون هر تجمعی در آنجا شکل رسمی به خود می -متحصن شدند  (در مسجد پیامبر)ص (د

 از میان موارد زیر، قول مشهور درباره بیعت اجباری حضرت علی )ع( با ابوبکر کدام است؟  .89
 وقتی ارتداد اعراب باال گرفت، بیعت کردند. ب( قبل از شهادت حضرت زهرا)س( با ابوبکر بیعت کردند.  الف( 

  تا حضرت زهرا)س( زنده بودند، با ابوبکر بیعت نکردند. د( وقتی اعتراض اعراب شروع شد، با ابوبکر بیعت کرد. ج(
ـاران حضــرت علی)ع( و محکومیت ابوبکر، هی  عکسصــحی   .84 ـات بـه ح  ی ـاج ـا وجود احتج ـاره این کـه چرا مردم ب آن  العملی در حمایت ازترین گزینـه درب

 حضرت انجام ندادند؟
 شبهه جوانی حضرت و کشتار بزرگان عرب توسط ایشان و قبیح شکستن بیعت با ابوبکر توسط عمر کارساز شده بود. (الف 

   کردند چون ابوبکر زودتر بیعت گرفته بود، کار تمام شده است.بیشترشان تصور می (ب
  شکستن بیعت با ابوبکر خالف است. (کردند با وجود حقانیت و برتری حضرت علی)عبیشترشان تصور می (ج
  مردم در این مورد متفرق و دارای اختالف نظر بودند. (د

 شعار چه کسی بود و با چه هدفی بیان شد؟« حسبنا کتاُب الله»   .80
  با هدف جلوگیری از ثبت و ضبط احادیث نبوی -عمر الف( 

 با هدف جلوگیری از اختالف میان مردم درباره احادیث نبوی -عباس عمومی پیامبر)ص( ب(
 با هدف توجیه جنگ با حضرت علی)ع( -معاویه ج(
  توجه دادن جامعه به اهمیت قرآن با هدف -ابوبکر د(
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 کدام یک از فتوحات دوره خلیفه دوم به فت  الفتوح معروف شد؟  .80
 ب( جنگ با آفریقائیان در طرابلس الف( جنگ با ایرانیان در قادسیه 

  د( جنگ با رومیان در مصر ج( جنگ با ساسانیان در نهاوند 
 علت اصلی توفی  غاصبان خالفت در انزوای اصحاب برگزیده و مخالف آنان چه بود؟  .87

 تعداد اندک صحابه مخالف و مورد حمایت نبودن آنان از سوی قبایلشان  (الف 
 ای بر سوابق هجرت، جهاد و ایمان و منتسب نبودن صحابه مخالف به قبایل معتبرغلبه افتخارات قبیله (ب
  اندک صحابه مخالف و خطرناک بودن حمایت از آنانتعداد  (ج
  تبعید آنان به مناطق دوردست و غیر قابل دسترسی برای مردم (د

 شیعیان و یاران نزدیک حضرت علی )ع( در دوره خلیفه دوم از چه راهی از انزوا خارج شدند؟  .81
  نمودند.های پراکنده مبادرت های مخالف به شورشبا تشکیل گروه (الف 

 به مناطق دور از مرکزیت اسالم مهاجرت کرده و به تربیت شاگردان شیعی پرداختند. (ب
  ها را پذیرفتند.فرمانداری سیاسی برخی شهرها و فرماندهی نظامی برخی جنگ (ج
  گیریهای زیاد، هرگز از انزوا خارج نشدنددر آن دوره به خاطر سخت (د

 علت حضور شیعیان و یاران نزدیک حضرت علی )ع( در دستگاه خالفت عمر چه بود؟  .83
 تبلیغ جانشین بر حق پیامبر)ص( و جذب بیشتر افراد الف( 

 تنها برای افشای چهره واقعی غاصبان ب(
 سازی برای قیامزمینه ج(
  آورده بود.به دلیل اجبار و تنگنایی که دستگاه خالفت برای آنان به وجود  د(

 چرا عمر حضرت علی)ع( را در شورای شش نفره خالفت وارد کرد؟  .05
 خواست در هنگامه مرگ، جبران کرده باشد. متوجه اشتباه خود شده بود و می(الف (الف 

 رسد ولی در عین حال جلوی هر گونه انتقادی را گرفتیقین داشت حضرت در آن ترکیب شش نفره به خالفت نمی( (ب
  توانست اتحاد مسلمانان را حفظ کند. داد نمیاگر این اقدام را انجام نمی ج(

  مه مواردد( ه
 های اشتباه او چه بود؟مهمترین پیامد روی کار آمدن عثمان و نتیجه سیاست  .08

 رواج تن پروری ب( کاهش اقتدار مسلمانان در برابر دشمنان و رقبای خارجی الف( 
  سقوط ارزشهای معنوی در جامعه اسالمی د( رفتن قبح زراندوزیاز بین  ج(

 علت قیام فراگیر بر ضد عثمان در مراکز مهم آن روز عالم اسالم چه بود؟  .00
 کوتاهی در عمل به کتاب خدا و سنت پیامبر)ص( ب(  سوء رفتار عثمان به ویژه با بزرگان صحابه الف( 

  همه موارد د( شیخین)ابوبکر و عمر(عمل نکردن به روش  ج(
 موضع حضرت علی)ع( در برابر شورشیان علیه عثمان چه بود؟  .09

  تبیین د( تحریک ج( سکوت ب( الف( میانجیگری 
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 چرا پس از هجوم مردم برای بیعت با حضرت علی)ع( ایشان از قبول اولیه خالفت امتناع کردند؟  .04
  بسیار دشوار شده بود. (خالفت عثمان، دنیا زده شده بودند و تغییر آنان به تعالیم پیامبر)ص مردم در دوره طوالنی (الف 

 تر از دعوت مشرکان زمان بعثت بود.فاصله گرفته بودند، سخت (کار بر روی مسلمانانی که از روح بلند تعالیم پیامبر)ص (ب
 حضرت به خوبی واقف بوند که اگر مردم یاریش نکنند، حکومت مورد نظر ایشان تحقق نخواهد یافت.  (ج
  همه موارد (د

 موضع حضرت علی)ع( در برابر کسانی که با ایشان بیعت نکردند چه بود؟  .00
 همه را تبعید کرد. الف( 

 با همه آنان جنگید. ب(
 نکردند، هیچ گاه متعرض آنان نشد.تا زمانی که اقدام مسلحانه  ج(
  مزاحمت ظاهری برایشان نداشت ولی همه را در انزوای سیاسی قرار داده بود. د(

 چه بود؟ در مدینهمهمترین اقدامات حضرت علی)ع( در ابتدای حکومت خود   .00
  افزایش حقوق رزمندگانبازگرداندن اموال، تقسیم برابر حقوق مسلمانان، عزل فرمانروایان عثمان و  (الف 

  مجموعه اقداماتی برای جلوگیری از اختالف مسلمانان و بسیج آنان برای مقابله با سپاه روم و ایران (ب
  گفتگو با مخالفان خود که از بزرگان و خواص جامعه بودند و نیز فراهم آوردن لشکر برای مقابله با اصحاب جمل (ج
  اسالم و به کارگیری شایستگانی که در دوره خلفای قبلی کنار گذاشته شده بودند.تقویت مرزهای غربی جهان  (د

 از میان دشمنان حضرت علی)ع(، ناکثین چه کسانی بودند؟  .07
 با آنان همراه شدند. (طلحه و زبیر و همه کسانی که در مخالفت حضرت علی)ع (الف 

 با آنان همراه شدند. (حضرت علی)ع معاویه و عمرو عاص و همه کسانی که در مخالفت (ب
 خوارج (ج
  اهل شام (د

 کرد و علت آن چه بود؟از میان افراد زیر چه کسی بیشتر از همه، مردم را علیه حضرت علی)ع( تحریک می  .01
  جوییانتقام -زبیر د(  جاه طلبی -ج( طلحه کینه توزی -عایشه ب( قدرت طلبی -معاویه الف( 

 های حضرت علی)ع( پس از جن  جمل چه بود؟علت سست شدن اراعت مردم کوفه از فرمان  .03
   تبلیغات مسموم معاویه (الف 

  کشته شدن افراد زیادی از مردم کوفه در آن جنگ و نارضایتی بازماندگان آنها (ب
  و فرزندان آنانمانع شدن حضرت از به غنیمت بردن اموال مردم بصره و به اسارت بردن زنان  (ج
  (پشیمانی آنها از مواجهه با عایشه همسر پیامبر)ص (د

 معاویه چه شرری را برای بیعت با حضرت علی)ع( بیان کرده بود؟  .95
  ب( ابقا در فرمانداری دمشق  تحویل دادن قاتالن عثمان الف( 

  د( الحاق فرمانداری مصر به فرمانداری خود در شام  ج( عدم پیگیری مجازات او از سوی حضرت
 شهرت یافت؟« یوم الهریر»چرا سخت ترین روز مبارزه در جن  صفین به   .98

 های جنگ پس از آنبه خاطرفروکش شدن شعله (الف 
 به دلیل شدت درگیری و سروصدای زیاد برخورود شمشمیرها  (ب
  آن به تنگنا افتاد و بعد از آن معاویه به فکر مصالحه افتادبه دلیل اینکه لشکر شام در (ج (ج
  به دلیل کشته شدن افراد زیادی از هر دو لشکر (د
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 العمل حضرت علی)ع( نسبت به نتیجه حکمیت چه بود؟عکس  .90
 جنگیدن با معاویه نداشت. نتیجه آن را پذیرفت اما تصمیم به (ب  نتیجه آن را نپذیرفت وتصمیم به جنگ با معاویه گرفت. (الف 

  پس از آن، مسئله شام را رها کرد و به غائله خوارج پرداخت. (د   برای حفظ مصلحت اسالم در عین نارضایتی سکوت کرد. (ج
 عوارض جن  نهروان برای حضرت علی)ع( چه بود؟  .99

 ب( شهادت یاران نزدیک حضرت شورش اهل بصره الف( 
  د( همه موارد های نظامی حضرت در بسیج نیروهاکوفه به فرمانتوجهی اهل ج( بی

 عالوه بر عدم همراهی مردم، چه حوادثی در تزلزل حکومت حضرت علی)ع( نقش داشت؟  .94
  خیانت و فرار برخی رجال حکومت، شورش خّریت بن راشد و حمالت غافلگیرانه معاویه به قلمرو حضرت (الف 

 برخی رجال حکومت، شهادت مالک اشتر و تبلیغات و تهدیدات معاویهخیانت و فرار  (ب
 و نفوذ عوامل دشمن شورش خّریت بن راشد، عدم حمایت قبایل مهم و اثرگذار (ج
  حمالت غافلگیرانه معاویه به قلمرو حضرت، شهادت یاران نزدیک و اثرگذار، مخالفت برخی از صحابه (د

 دادند؟کدام گروه بیشترین تعداد سپاه امام حسن مجتبی)ع( را تشکیل می  .90
 افراد مرّدد و سست عنصر قبایل -ب(  بیعت کنندگان کوفی گروهی از خوارج -الف( گروهی از شیعیان 

  خواهد( گروهی فرصت طلب و غنیمت افراد مرّدد و سست عنصر قبایل -ج( گروهی از خوارج
 خیانتکار و وفادار سپاه امام حسن مجتبی)ع( که بودند؟به ترتیب، دو فرمانده  .90

 عدی بن حاتم -عبدالله بن عباس ب( قیس بن سعد -عبیدالله بن عباس الف( 
  عدی بن حاتم-مغیرة بن نوفل د( قیس بن سعد -مغیرة بن نوفل ج(

 علت قیام ُحجر بن عدی در برابر معاویه چه بود؟  .97
 ب( موروثی شدن خالفت در خانواده معاویه الف( نقض صلحنامه از سوی معاویه 

   د( رواج سب و لعن امام علی )ع( توسط معاویه ج( حمایت از امام حسن مجتبی)ع(
 امام سجاد)ع( در تنگنایی که بنی امیه بوجود آورده بودند، چه راهی را برای بیان معارف دینی انتخاب کردند؟  .91

 ب( تشکیل حوزه های درسی در مسجدالنبی)ص( و تربیت شاگرد الف( بیان معارف دین در قالب دعا  
  د( همه موارد ج( بیان حقیقت اسالم درقالب مناجات

 دو واقعه هولناک دوره امامت امام سجاد)ع( کدامند؟  .93
  بیت)ع( اسارت خاندان اهل -ب( قیام عاشورا  هتک حرکت کعبه-الف( واقعه حّرة 

  شکست قیام توابین -د( واقعه حّرة  شهادت مختار ثقفی -ج( خالفت یزید
 گزینه صحی  در مورد قیام مختار و موضع امام سجاد)ع( نسبت به آن کدام است؟  .45

  حاضر به تأیید آن نشدند. (امام)ع (الف 
 اند.به خاطر دفع خطر عبداله بن زبیر از آنان تقیه کرده (برخی معتقدند امام )ع (ب
 کرده است.حمایت خود را از طریق محمد حنفیه اعمال می (برخی معتقدند امام)ع (ج
  اند.همه موارد درباره قیام مختار مطرح شده (د

 
 .            یدباش یروزموفق و پ


