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 پیامبر اسالم از نسل کدام نژاد عرب است؟  .8
  د( آرامی بطی ج( ن ب( عدنانی حطانیالف( ق 

 کدام گزینه درباره وضع اجتماعی جزیرة العرب در دوره جاهلی صحیح نیست.  .2
 نده به گور کردن دختران یک رسم اشرافی در قبیله بنی تمیم بود.الف( ز  

 ب( مهمان نوازی و سخاوت از صفات پسندیده عرب جاهلی بود.
 ج( منفعت قبیله و دفاع از مظلوم عامل اصلی جنگهای جاهلی بود.

  وابط ناشروع زنان شوهردار در میان برخی اشراف رائج بود.د( ر 
 عوامل مهاجرت یهودیان به عربستان کدام است؟  .0
 ب( فراز از دشمنان رومی و بابلی شاورزی و تجارتالف( ک 

  د( ب و ج  ج( حضور در منطقه آخرین پیامبر
 پیمان امنیت اقتصادی عربستان اولین بار توسط چه کسی منعقد شد؟  .4
  د( هاشم ج(  نوفل ب( مطلب بد شمسالف( ع 

 .نیستکدام گزینه درباره عبدالمطلب صحیح   .5
 ب( چاه مسدود شده زمزم را حفر کرد. س از وفات هاشم از مدینه به مکه هجرت کرد.الف( پ 

  د( صد شتر را فدیه قربانی فرزندش عبدالله قرار داد. ج( مردم را از ازدواج با محارم و طواف عریان منع کرد.
 گزارش معجزات رخ داده هنگام والدت پیامبر را می توان پذیرفت؟ چرا؟  .0
 له ـ به جهت نقل در منابع تاریخی مشهور مانند تاریخ یعقوبیالف( ب 

 ب( خیر ـ به جهت آنکه بازتاب این وقایع در میان مردم گزارش نشده است. 
 اسالم را پذیرفتند.له ـ ایرانیان به جهت همین معجزات در اولین مواجهه ج( ب
  یر ـ این معجزات از نظر علمی اثبات ناپذیر است.د( خ

 کدام حوادث درباره دوره کودکی و جوانی پیامبر صحیح است.  .9
 ب( شبانی ـ حضور در جنگ فجار ـ سفر تجاری شام استان شق الصدر ـ شبانی ـ شرکت در حلف الفضولالف( د 

  د( داستان شق الصدر ـ حضور در جنگ فجار ـ نصب حجر االسود ـ سفر تجاری شام ـ نصب حجر االسود ج( شرکت در حلف الفضول
 مراحل رویارویی مشرکان با پیامبر به ترتیب ...  .1
 پیامبر طمیع ـ یاری گرفتن از یهود ـ شکنجه اصحابب( ت الف( مدارا ـ تطمیع ـ مقابله با قرآن  

  د( مدارا ـ یاری گرفتن از یهود ـ مقابله با قرآن قرآن ـ شکنجه اصحاب پیامبرج( تطمیع ـ مقابله با 
 علت انتخاب حبشه به عنوان مقصد هجرت چیست؟  .3
 جود مرز دریاییب( و جود آیین توحیدی در حبشهالف( و 

  د( همه موارد ج( شهرت حاکم حبشه به عدالت ورزی
 نخستین بار در کدام منبع تاریخی آمده است؟ افسانه غرانیق  .83

  بقات ابن سعدد( ط اریخ ابن اثیرج( ت ب( تاریخ طبری  اریخ یعقوبیالف( ت 
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 ؟هجرت مسلمانان به مدینه از چه تاریخی آغاز شد  .88
  41بیع الثانی سال د( ر   41بیع االول سال ج( ر  41ب( ذی الحجه سال   41بیع االول سال الف( ر  

 از اقدامات پیامبر در سال اول هجرت ...  .82
 ب( بنای مسجد ـ تشریع اذان ـ پیمان برادری نای مسجد ـ پیمان همزیستی مردم مدینه ـ تشریع روزهالف( ب 

  یمان برادری ـ تغییر قبله ـ تشریع اذاند( پ یمان همزیستی مردم مدینه ـ تغییر قبله ـ پیمان برادریج( پ
 غزوه بدر اولی در برابر چه کسانی بود؟  .80

  کی از کاروان های تجاری د( ی ج( یکی از اشرار و سارقان روهی از یهود مدینهب( گ شرکان قریشالف( م 
 شکست بدر در میان مشرکان قریش، چه تصمیماتی در پی داشت؟  .84

 سراانع اقدام برای آزادی ب( م نع گریه بر کشتگانالف( م 
  د( الف و ب غییر مسیر تجاری شمال ـ جنوبج( ت

 علت غزوه بنی قینقاع چه بود؟  .85
 یمان شکنی یهود مدینه ب( پ الف( بی حرمتی به یکی از زنان مسلمان در بازار 

  د(  ب و ج یطنت منافقینج( ش
 مبلغان اسالم در چه حادثه ای به شهادت رسیدند؟  .80

  د( الف و ب  ج( غزوه دومة الجندل ادثه بئر معونه ب( ح ادثه رجیع الف( ح 
 علت غزوه بنی نضیر چه بود؟  .89

 مکاری یهود با مشرکان قریشب( ه الف( توطئه قتل پیامبر 
  د( امتناع یهود از داد و ستد با مسلمانان ج( همکاری یهود با منافقان مدینه

 آخرین گروه یهودیان که مدینه را ترک کردند .... بودند.  .81
  نی قینقاع د( ب ج( بنی قریظه  ب( یهودیان خیبر نی نضیرالف( ب 

 فدک پس از ... و با ... به دست مسلمانان افتاد.  .83
  المصطلق ـ جنگ زوه بنی د( غ ج( غزوه خیبر ـ صلح  ب( غزوه وادی القری ـ جنگ  لح حدیبیه ـ صلح الف( ص 

 ؟در جریان غزوه تبوک چه کسی جانشین پیامبر در مدینه بود  .23
  د( ابوبکر ج( محمد بن مسلمه ب( علی بن ابی طالب باع بن عرفطهالف( س 

 .نیستکدامیک از حوادث سال نهم   .28
  د( ابالغ آیات برائت  ج( انهدام مسجد ضرار ب( غزوه تبوک الف( مباهله 

 آخرین اقدام پیامبر قبل از ارتحال تدارک جنگ ... به فرماندهی ... بود.  .22
  د( قادسیة ـ اسامة بن زید ج( موته ـ اسامة بن زید ب( قادسیه ـ زید بن حارثه  وته ـ زید بن حارثهالف( م 

 دو تیره قریش که در ابتدا از بیعت ابوبکر سر باز زدند.  .20
  د( بنی امیه ـ بنی زهره ج( بنی امیه ـ بنی تمیم ب( بنی مخزوم ـ بنی تمیم ـ بنی زهره نی مخزومالف( ب 
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   کدام روایت پیامبر مستند ابوبکر در سقیفه قرار گرفت؟  .24
 ب( امامان باید از قریش باشند. ا جماعت پیامبران از خود ارث باقی نمی گذاریم.الف( م 

  ارانم همچون ستارگانند؛ به هر یک اقتدا کنید هدایت شوید.د( ی اقتدا کنید.ه دو پیشوای پس از من ج( ب
 مهم ترین اقدامات دوره خالفت عمر کدام است؟  .25

  د( الف و ج  توحات گسترده ج( ف جمیع قرآن ب( ت نع تدوین حدیثالف( م 
 .نیستکدامیک از اعضای شورای شش نفرۀ تعیین خلیفه سوم   .20

  د( عبدالرحمن بن عوف ج( ابوعبیده جراح  ب( سعد بن ابی وقاص طلحهالف(  
 در جریان شورش علیه عثمان، مجاهدان از چه شهرهایی برای اعتراض به عملکرد او به مدینه آمدند؟  .29

  صره ـ مکه ـ شامد( ب ج( مصر ـ یمن ـ مکه وفه ـ یمن ـ مکهب( ک الف( کوفه ـ بصره ـ مصر 
 .  نیستکدام گزینه از پیامدهای جنگ جمل   .21

 ب( سوء استفاده معاویه و تبلیغ ضد امام علی الف( از بین رفتن قبح بیعت شکنی 
  د( تغییر مرکز خالفت از مدینه به کوفه ج( سست شدن مردم کوفه پس از منع از غنیمت

 کدام گزینه امام علی را از رفتن به شام منصرف و به نبرد با خوارج واداشت.  .23
 ب( یارگیری گسترده خوارج از کوفه و بصره و اجتماع در حروراء  الف( قتل فجیع خباب ارت و همسرش 

  د( همه موارد ج( شکست مذاکره ابن عباس با خوارج
 سردار سپاه امام حسن که با تطمیع معاویه خیانت کرد.  .03

  د( مغیرة بن نوفل ج( عبیدالله بن عباس ب( قیس بن سعد  دی بن حاتمالف( ع 
 .نیستکدام گزینه از فعالیت های امام سجاد   .08

 ب( تشکیل حوزه درسی در مسجد النبی یان معارف دین در قالب دعاالف( ب 
  د( ب و ج ج( تشویق به انتقام عاشوراء 

 در مورد موضع امام سجاد درباره قیام مختار، کدام گزینه مطابق تحقیق است.  .02
 مام به جهت تقیه از اعالم موضع اجتناب کرده ب( ا یام کاماًل مورد تأیید امام بوده الف( ق 

  د( آنچه مسلم است مختار مورد حمایت محمد بن حنفیه بوده  به مختار رسانده ج( امام تأیید خود را از طریق محمد بن حنفیه
 سال شهادت امام سجاد چه نام گرفت؟  .00

  د( عام الرحیل ج( عام الحزن ناثر النجومب( ت الف( سنة الفقهاء  
 قیاس یعنی چه؟  .04

 یک حکم بدون استناد به کتاب و سنت ب( بیان یان حکم مسأله ای به جهت شباهت با مسأله دیگرالف( ب 
  د( الف و ب  ج( مقایسه دو حکم با یکدیگر

 غصب دوباره فدک در زمان کدام خلیفه رخ داد؟  .05
  د( ولید بن عبدالملک  ج( یزید بن عبدالملک ب( عمر بن عبدالعزیز لیمان بن عبدالملکالف( س 
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 ابوسلمه را نپذیرفت؟چرا امام صادق پیشنهاد خالفت از سوی   .00
 ب( لزوم وامداری امام به ایشان پس از خالفت ز سر اعتقاد نبودن پیشنهادالف( ا 

  د( همه موارد ج( عدم آشنایی و معرفت سپاهیان ایشان به امام 
 عمر فرقه فطحیه چقدر بود؟  .09

  ماه 0د(  روز  07ج(  ماه  0ب(  روز  07الف(  
 کدام قیام در زمان امامت امام کاظم رخ داد؟  .01

  د( همه موارد ج( ابراهیم بن عبدالله  ب( شهید فخ  حمد نفس زکیهالف( م 
 عوامل انحراف واقفیه ...   .03

 ب( طمع اموال ـ توطئه عباسیان وطئه عباسیان ـ زندانی بودن امام کاظمالف( ت 
  د( اعتقاد به مهدویت ـ زندانی بودن امام ج( طمع اموال ـ اعتقاد به مهدویت

 نصیریه کیانند؟  .43
  د( از واقفیان دوره امام عسکری ج( از غالیان دوره امام هادی  ب( از واقفیان دوره امام رضا  ز غالیان دوره امام صادقالف( ا 
 

 .            یدباش یروزموفق و پ


