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 مطالعه و بررسی تاریخ صدر اسالم بدون توجه به وضعیت ........... مطالعه دقیق و کامل نخواهد بود. .1

 د( مصر جزیره عربستانج( شبه  ب( عراق   الف( ایران

 . مرکز ظهور اسالم کدام شهر است؟2

 د( کربال   ج( نجف   ب( مکه  الف( مدینه

 جزیره است؟. چرا عربستان یک شبه3

 هایی که این کشور با سایر کشورهای همسایه خود از نظر جغرافیایی یا تاریخی و فرهنگی دارد.ه دلیل تفاوتالف(ب

 ب( زیرا از سه سمت شرقی، جنوبی و غربی به خلیج فارس، دریای عمان ، خلیج عدن و دریای سرخ محصور است.

مت جنوب که هنگام نزدیک شدن به هم مرز آبی را پدید ج( به علت وجود بعضی رودهای بزرگ و طویل همچون فرات و عاصی در س

 آورند.می

 د( ب و ج

 جزیره عربستان قرار ندارد؟. کدام منطقه آبی در اطراف شبه4

 د( دریای سرخ  ج( دریای عدن  ب( خلیج فارس     الف( اقیانوس هند

 العرب کنونی کدام کشور قرار ندارد؟. در واحد سیاسی جزیرة5

 د( مصر  ج( بحرین  عمان ب(  الف( یمن

 دهد؟العرب را کدام گزینه تشکیل می. مرزهای غیرآبی شمالی جزیرة6

 کویت –د( اردن  امارات –ج( عمان   اردن –ب( عراق   یمن –الف( قطر 

ان ر آن جری. این توضیحات مربوط به کدام گزینه است؟ این منطقه از سه طرف به دریا محدود است و دو رود بزرگ فرات و عاصی د7

 دارد و مناطق بیابانی سرتاسر مناطق شمال تا جنوب آن را فراگرفته است.

 د( یمن  ج( امارات  ب( خلیج اردن جزیره عربستانالف( شبه

 دهد؟جزیره عربستان را چه چیزی تشکیل می. بیشترین بخش شبه8

   ب( مناطق مرتفع زارهاالف( نواحی بیابانی و خشک پوشیده از شن

 های کوچک و بزرگد( مناطق مرتفع و دره   های کوچک و بزرگرهج( د

 

 شود؟. به کدام ناحیه بادیه گفته می9

 زار است.وزد و شنای که در آن باد زیاد میب( نواحی     الف( نواحی شنی

 های کوچک و بزرگد( نواحی مرتفع با دره     ج( نواحی بیابانی
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 دهند؟ن جهان را تشکیل می. کدام گزینه پهناورترین بیابا11

 الشام، تهامه، دهناء، تبوکب( بادیة  الخالیالشام، نفود، دهناء، ربعالف( بادیة

 الشام، تهامهد( دهناء، نفود، بادیة  الخالیج( دهناء، تبوک، حضرموت، ربع

 نامند؟می« وادی». چه چیز را در عربستان 11

 ر بین ارتفاعات عربستانهای موجود دب( دره    الف( نواحی بیابانی

 د( نواحی شنی و بیابانی  های کوچک و بزرگج( نواحی مرتفع با دره

 گویند؟. به مناطقی مانند حضرموت، دواسر، سرحان، رومه در عربستان چه می12

 ب( دره موجود بین ارتفاعات و مناطق مرتفع     الف( بیابان

 د( بادیه      ج( وادی

 ین متفاوت است؟. کدام گزینه با سایر13

 د( نفود   ج( رومه  ب( دواسر  الف( سرحان

 جزیره عربستان امکان کشاورزی دارد؟. کدام منطقه در شبه14

 د( تهامه  ج( تبوک  ب( طائف  الف( نفود

 . کدام مناطق در عربستان از بارش نسبتا منظم باران برخوردار است؟15

 د( مناطق غربی نوبیج( مناطق ج ب( مناطق مرکزی الف( مناطق شمالی

 ها بوده است؟ها و حکومتجزیره عربستان موجب پدید آمدن مناطق پرجمعیت و پیدایش تمدن. چه عاملی در مناطق جنوبی شبه16

 های تجاریب( مسیر کاروان   های دینیالف( علل و زمینه

 د( بارش نسبتا منظم باران    های روانج( ریگ

 جزیره عربستان(بدون کلمه شبه 3منطقه است؟ )صفحه . نقشه زیر مربوط به کدام 17

 د( امارات   ج( عراق جزیره عربستانب( شبه  الف(عربستان

 توان دید؟جزیره عربستان میمانده از قوم عاد را در کدام قسمت از شبهجای. آثار به18

 د( شرق   ج( غرب  ب( جنوب  الف( شمال

 م نژاد بوده و هست؟جزیره عربستان محل زندگی کدا. شبه19

 د( عرب و عجم   ج( عرب ب( عرب مستعربه  الف( عرب عاربه

 های ساکن مکه و اطراف آن به عرب .......... یا .......... معروف بودند.های .......... یا .......... و عربهای جنوب به عرب. عرب21

 قحطانی -عدنانی، عرب عاربه -ستعربهب( عرب م     عدنانی -قحطانی، عرب مستعربه -الف( عرب عاربه

 قحطانی -عاربه، عرب عدنانی -د( عرب مستعربه      قحطانی -عدنانی، عرب مستعربه -ج( عرب عاربه
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 کردند؟جزیره عربستان زندگی میها در جنوب شبه. کدام عرب21

 یا قحطانیهای مستعربه د( عرب های عدنانیج( عرب های مستعربهب( عرب های عاربهالف( عرب

 . کدام نژاد عرب در مکه و اطراف آن ساکن بودند؟22

 های مستعربه یا قحطانید( عرب های عدنانیج( عرب های قحطانیب( عرب های عاربهالف( عرب

 جزیره عربستان مهاجرت کرده بودند؟جزیره عربستان از کدام مناطق به شبه. یهودیان شبه23

 شرق د(  ج( شمال  ب( غرب  الف( جنوب

 جزیره عربستان رواج داشت؟. شهرنشینی بیشتر در کدام مناطق شبه24

 د( شرق   ج( غرب  ب( جنوب  الف( شمال

 جزیره عربستان شهرهایی همچون مکه، یثرب و طائف پدید آمده بود؟. به چه علت در مناطق مرکزی شبه25

 ب( به دالیل اقتصادی و اجتماعی   الف( به دالیل دینی و مذهبی

 د( به دالیل سیاسی و طبیعی                      ( به دالیل دینی و طبیعیج

 باشد:. کدام عبارت صحیح نمی26

 های قحطانی بودند.دانستند موسوم به عرببن قحطان میهای ساکن جنوب )یمن( از آنجا که خود را نسل یعربالف( عرب

 دانستند.ربستان میجزیره عهای قحطانی خود را ساکنان اصلی شبهب( عرب

 ج( عرب عاربه به معنای اصیل و پیوسته است.

 د( قحطان نسل پنجم حضرت اسماعیل )ع( بود.

 شوند؟هایی که از میان رفته و دیگر اثری از آنها وجود ندارد چه نامیده می. عرب27

 د( قحطانی  ج( بائده    ب( عاربه  الف( عدنانی

 ده نیست؟. کدام گزینه از جمله اعراب بائ28

 د( یهود  ج( جُرهُم   ب( ثمود   الف( عاد

دور هم جمع  های نسبی یا سببی تحت چه عنوانیجزیره عربستان افرادی که پیوسته به دنبال آب در حرکت بودند و به دلیل رابطه. در شبه29

 شدند؟می

 الرئیسد( شیخ  ج( عصبه  ب( عشیره  الف( خویشاوند

 جزیره عربستان صحیح است بجز:های شیخ قبیله صحرانشینان شبهارتباط با خصلت های زیر در. همه گزینه31

 د( حلم  ج( خشونت  ب( سخاوت  الف( تواضع
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 . کدام جمله در ارتباط با شیخ عشیره صحیح نیست؟31

        شد.الف( شیخ از میان افراد یک عشیره انتخاب می

  کرد.ل عرب اداره میهای بزرگترین قبایب( شیخ قبیله را طبق سنت

 ج( پذیرفتن عضو جدید در قبیله به عهده شیخ عشیره بود.

 چون و چرا از شیخ بودند.د( افراد قبیله موظف به اطاعت بی

 داد؟جزیره عربستان را چه چیزی تشکیل می. اساس نظام اجتماعی شبه32

 د( قبیله    ج( اطاعت از شیخ قبیله   های موروثیب( سنت  الف( رئیس قبیله

ه رابطه داد و ارزش هر فرد وابسته بجزیره را تشکیل میرئیس قبیله اساس نظام اجتماعی شبه»رو چند اشتباه وجود دارد؟ . در عبارت روبه33

جایگاه بعدی را  هشد. باالترین جایگاه را در قبیله مردان داشتند و بعد از آنها زنان در قبیلنزدیک و خانوادگی با رئیس قبیله در نظر گرفته می

 «شد.آوردند، عشیره از ترکیب چند خانواده که روابط خویشاوندی نزدیکی داشتند تشکیل میبه دست می

 5د(    4ج(    3ب(    2الف( 

ره از د و عشیشعشیره از ترکیب چند خانواده که روابط دوستانه نزدیکی داشتند تشکیل می»رو چند اشتباه وجود دارد؟ . در عبارت روبه34

 «گروهی بزرگتر و متشکل از چندین قبیله بود.

 5د(    4ج(    3ب(    2الف( 

 کدام گروه از اعراب زیر به عرب غیراصیل معروف بودند؟ -35

 د( نوادگان حضرت نوح )ع(  ج( عرب عدنانی ب( عرب قحطانی  الف( عرب عاربه

 باشد؟صحیح نمی جزیره عربستان. کدام گزینه در ارتباط با کشاورزی در شبه36

 الف( وضعیت اقتصادی در یک منطقه تا حد زیادی به نوع آب و هوا و امکانات طبیعی بستگی دارد.

 های مناسب برای کشاورزی دارد.آب است اما زمینای کمجزیره عربستان منطقهب( شبه

 العرب امکانات کشاورزی به خوبی فراهم است.ج( در جنوب جزیرة

 امکانات زراعت برخوردار است.د( منطقه خیبر از 

 .داشتنشین سازگاری بیابان، و تنها حیوانی بود که با زندگی سخت و خشن عرب های . ..........رمز بَدَوی بودن و صحرانوردی37

 د( شتر   ج( االغ   ب( فیل  الف( اسب

 نامند؟جزیره عربستان انسان صحرانشین را چه می. در شبه38

 د( بدوی  ج( اهل حضر  ل بدرب( اه  الف( اهل وبر
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 جزیره عربستان بر اساس گزارشات به دست آمده صحیح نیست؟. کدام عبارت در ارتباط با صنعت در شبه39

 جزیره عربستان گزارش شده است.الف( وجود برخی معادن همچون طال، نقره، آهن و مس در سرزمین شبه

 ساختند.ات نظامی میب( اعراب جاهلی از آهن شمشیر، خنجر و دیگر ادو

 شد.جزیره عربستان فراهم میج( آهن مورد نیاز اعراب جاهلی از داخل و خارج شبه

 د( اعراب جاهلی تنها امکان استخراج طال و آهن را از معادن خود داشت.

 . مبدأ تاریخ عصر جاهلی در کدام گزینه به درستی بیان شده است؟41

 )ص( از مدینه به مکه ب( هجرت پیامبر     الفیلالف( عام

 د( بازسازی خانه خدا با کشتی رومی   ج( هجرت پیامبر از مکه به مدینه

 جزیره عربستان چگونه بود؟. صنعت چوب در شبه41

 ب( تنها در طائف و غرب رونق داشت   الف( تنها در مکه رونق داشت

 د( رونقی نداشت  های جنوبی رونق داشتج( در قسمت

 الفیل خانه کعبه چگونه بازسازی شد؟معا 35. در سال 42

 جزیره عربستانهای جنوبی شبههای سرزمینالف( با استفاده از چوب

 جزیره عربستانب( با استفاده از آهن داخل و خارج شبه

 های یک کشتی شکسته رومی موجود در دریای سرخج( با استفاده از چوب

 الفیلگ عامد( با استفاده از آهن موجود در ادوات نظامی جن

 های یک کشتی شکسته رومی موجود در ساحل دریای سرخ بازسازی شد؟. در چه سالی خانه کعبه به وسیله چوب43

 الفیلعام 25د(   الفیلعام 15ج(   الفیلعام 35ب(  الفیلعام 52الف( 

 کسته خانه کعبه را بازسازی کردند؟های یک کشتی شالفیل با استفاده از چوبعام 35. کدام گروه از اعراب جاهی در سال 44

 د( قریش ج( اعراب مستعربه  ب( اعراب بائده الف( اعراب عدنانی

 . در کدام قسمت مکه در دوران جاهلی امکان زراعت وجود داشت؟45

 د( امکان زراعت در آن وجود نداشت ج( قسمت شرقی    ب( قسمت جنوبی الف( قسمت شمالی

 فرهای منظم زمستانی و تابستانی تجارت را دایر کرد؟. چه کسی در دوران جاهلی س46

 بن اسحاقد( یعرب بن عبد منافج( هاشم بن قحطانب( یعرب  الف( ابوطالب

 کرد؟بن مناف در تابستان و زمستان به کدام شهرها سفر می. در سفرهای منظم هاشم47

 بحرین -د( یمن  یمن-ج( بحرین  یمن-ب( شام  شام-الف( یمن
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 بن عبدمناف به منظور تسهیل تجارت و تأمین امنیت چه کرد؟شم. ها48

 الف( سفرهای تجاری منظمی در زمستان به یمن و در تابستان به شام دایر کرد.

 ب( سفرهای تجاری منظمی در زمستان به شام و در تابستان به یمن دایر کرد.

 ج( سفرهای منظمی به طائف و یثرب دایر کرد.

 های در مسیر تجارت اهل مکه منعقد کرد.ا قبایل و دولتهایی را بد( پیمان

 بن عبد مناف چه بود؟های در مسیر تجارت اهل مکه در زمان هاشمهایی با قبایل دولت. علت انعقاد پیمان49

 ب( تحصیل تجارت و تأمین امنیت   الف( تحصیل تجارت و سودآوری

 دآوری و تأمین امنیتد( سو ج( تأمین امنیت و کاهش خطرات موجود بین راه

 شود؟. چه زمانی اصطالحا عصر جاهلی نامیده می51

        جزیره عربستانالف( ابتدای ظهور اسالم در شبه

 جزیره عربستانب( قبل از هجرت پیامبر )ص( به شبه

     جزیره عربستانج( قبل از بعثت پیامبر )ص( و ابتدای ظهور اسالم در شبه

 جزیره عربستانسالم در شبهد( دوره قبل از ظهور ا

 جزیره عربستان گفته شد؟. اصطالح عصر جاهلی برای اولین بار از جانب چه کسی به دوران قبل از ظهور اسالم در شبه51

 بن قحطاند( یعرب   ج( قرآن بن عبد منافب( هاشم  الف( پیامبر )ص(

 باشد؟نمیهای آشکار عصر جاهلی یک از موارد زیر از جمله جلوه. کدام52

 ب( فقدان یک قانون حاکم های حرامالف( اعتماد راسخ به عدم جنگ در ماه

 د( جنگ     ج( غارت

 . کدام مورد در ارتباط با خلف جاهلی صحیح نیست؟53

 بستند.ها تنها نباشند با یکدیگر میهایی است که اعراب جاهلی برای آن که در جنگالف( خلف پیمان

 اری بود.ب( هدف خلف حمایت و ی

 کرد.پیمان خلف قبیله دیگر از کمک به او خودداری میج( در صورت ظالم و مقصر بودن هم

 د( خلف پیمانی بود که تنها در زمان بروز جنگ کارایی داشت.

 . کدام گزینه در ارتباط با اعراب جاهلی صحیح نیست؟54

 ره بود.بهجزیره عربستان از نعمت سواد کامال بیالف( در این دوره شبه

 شده اعراب جاهلی بود.کشی فسادآلود از کنیزان جزء رسوم پذیرفتهداری ظالمانه و بهرهب( برده

 ج( خوراک اعراب جاهلی غذاهای خشن، خون و مردار بود.
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 د( دختران در زمان جاهلی از ارث محروم بودند.

 . سنت نفی و لحاق در دوران جاهلی چه بود؟55

 ب( نفی فرزند حقیقی و پذیرش فرزندی دیگر    الف( کشتن فرزند دختر

 د( قربانی فرزند دختر برای خدایان  ج( قربانی فرزند دختر و پسر برای خدایان

 اند؟نویسان تعداد باسوادان مکه در آستانه ظهور اسالم را چند نفر شمرده. تاریخ56

 نفر7د(   نفر11ج(       نفر 17ب(  الف( هیچ باسوادی در مکه نبود

 . وضعیت سواد کدام گزینه در آستانه ظهور اسالم بهتر از سایرین بود؟57

 د( یهود  دائلج( بکربن  ب( خزرج  الف( اوس

 هایی در دوران جاهلی وجود داشت؟جزیره عربستان شهرها و آبادی. در کدام قسمت شبه58

 د( شرق   ج( غرب  ب( جنوب  الف( شمال

 باشد؟جزیره عربستان نمیهای جاهلی شبهلوم و فنون در میان عربیک از علوم زیر از جمله ع. کدام59

 د( کهانت  ج( طبابت علمی  االیامب( علم  االنسابالف( علم

 . .......... یعنی شناخت روابط نسبی و خویشاوندی بین افراد.61

 االدیاند( علم  ج( کهانت  االیامب( علم  االنسابالف( علم

 باشد.داد میهایی که در قبایل رخ میشناخت حوادث و رویدادهای مهم گذشته به ویژه جنگ . این علم به معنای61

 االیامد( علم  االنسابج( علم  ب( کهانت  االدیانالف( علم

 باشد؟جزیره عربستان نمیگزینه از جمله علوم و فنون عرب جاهلی شبه . کدام62

 االدیانلمد( ع  االیامج( علم  ب( کهانت  الف( طبابت

 باشد؟جزیره عربستان صحیح نمی. کدام گزینه در ارتباط با دین و عقاید عرب جاهلی شبه63

 پرستی بود.الف( گرایش رایج اعتقادی تمایل به شرک و بت

 گفتند.ب( به آنهایی که اساس خدا را قبول نداشتند و دهریون می

 .ج( مشرکان اهلل را به عنوان خالق هستی قبول نداشتند

 جزیره عربستان حضور داشتند.د( پیروان ادیان آسمانی همچون یهودیان و مسیحیان در تمام جاهای مختلف شبه

 جزیره عربستان دوره جاهلی چه اعتقادی داشتند؟. مشرکان شبه64

 الف( اهلل را به عنوان خالق هستی قبول داشتند.

 ب( اهلل را به عنوان خالق هستی قبول نداشتند.

 انستند.درا به عنوان خالق هستی قبول داشتند اما بجز خداوند موجوداتی همچون جن و فرشته را در تدبیر امور هستی دارای نقش و اثر میج( اهلل 
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 ند.دانستد( اهلل را به عنوان خالق هستی قبول نداشتند و موجوداتی همچون جن و فرشته را در تدبیر امور هستی دارای نقش و اثر می

 دادند.ای از متون عرب جاهلی بوده و عالمان این فن کسانی بودند که با نوعی تیزبینی خبرهایی از آینده میم شاخه. این عل65

 االنسابد( علم  االیامج( علم  االدیانب( علم  الف( کهانت

 داد.شد که با نوعی تیزبینی خبرهایی را از آینده می. .......... به کسی گفته می66

 د( کاهن   ج( عالم  ب( مشرک  الف( دهریون

 های زیر در قرآن سخن گفته شده است؟یک از دولت. در ارتباط با کدام67

 د( حضرموت  ج( قَتَبان  ب( مَعینیان   الف( سَبَئیان 

 های زیر است؟یک از دولت. سوره سبأ در ارتباط با کدام68

 د( قَتَبان  ج( سَبَئیان  ب( مَعینیان  الف( حِمیَریان

 . داستان ملکه بلقیس و حضرت سلیمان )ع( در کدام سوره قرآن آمده است؟69

 د( سبأ   ج( فیل   ب( نمل   الف( نبأ

 یک دولت در قصر غُمدان در یمن کنونی باقی است؟. آثار کدام71

 د( حِمیَریان  ج( مَعینیان  ب( سَبَئیان  الف( حضرموت

 نشانده رومیان نیست؟. کدام دولت دست71

 د( غسّانیان  ج( پالمیرا   ب( بَترا  ( حمیریانالف

 جزیره عربستان صحیح نیست:. کدام گزینه در ارتباط با دولت و حکومت در مناطق یثرب، مکه و طائف در شبه72

 الف( دولت و حکومت به شکل مناطق شام و عراق در آنها شکل نگرفت.

 گرفت.ان رؤسای قبایل مختلف انجام میب( در یثرب اداره شهر از طریق تقسیم مناصب حکومتی می

 زیستند.ای میج( در یثرب در قبیله اوس و خزرج در کنار یهودیان به شکل قبیله

 بن اُبَیّ را به شاهی برگزینند.د( در یثرب در آستانه هجرت رسول خدا )ص( بنابر آن بود که شخصی به نام عبداهلل

  بیشتر بدانید 

 های حرام است؟ری از جمله ماههای قم. چند ماه ار ماه73

 8د(    6ج(    4ب(    2الف( 

 باشد؟های حرام قمری نمی. کدام ماه از ماه74

 د( صفر  ج( رجب  القعدهب( ذی  الف( محرم

 . نسیء به چه مفهوم است؟75

   های حرامجا کردن ماهب( جابه   های حرامالف( جنگ در ماه
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 ماه حرام د( جهاد در    ج( حج در ماه حرام

 های حرام صحبت کرده است؟جا کردن ماه. خداوند در کدام سوره از سنت جابه76

 د( توبه   ج( نمل   ب( نبأ  الف( بقره

 های حرام توسط چه کسی معرفی شدند؟. ماه77

   ب( حضرت محمد )ص(    الف( حضرت ابراهیم )ع(

 د( حضرت علی )ع(    ج( حضرت یعقوب )ع(

 های حرام را ممنوع اعالم کرد؟چه زمانی تغییر در ماه . چه کسی و در78

 پس از بازسازی خانه کعبه -ب( حضرت ابراهیم )ع(  پس از ساختن خانه کعبه -الف( حضرت ابراهیم )ع(

 الوداعپس از حجة -د( حضرت محمد )ص(  پس از بازسازی خانه کعبه -ج( حضرت محمد )ص(

افزودند تا سال قمری و سال شمسی با هم منطبق جاهلی در هر .......... سال قمری یک ماه به سال می . برخی از محققان معتقدند مردم عصر79

 شوند.

 1د(    4ج(    3ب(    2الف( 

 

 

 

 پاسخ نامه

 جزیره عربستان مطالعه دقیق و کامل نخواهد بود.پاسخ ج( مطالعه و بررسی تاریخ صدر اسالم بدون توجه به وضعیت شبه .1

 رکز ظهور اسالم شهر مکه است.پاسخ ب( م .2

 پاسخ ب( زیرا از سه سمت شرقی، جنوبی و غربی به خلیج فارس، دریای عمان ، خلیج عدن و دریای سرخ محصور است. .3

 پاسخ الف( به سؤال قبل مراجعه کنید. .4

 دهند.یالعرب را تشکیل میرةپاسخ د( کشورهای عربستان، یمن، عمان، بحرین، امارات متحده عربی، قطر و کویت واحد سیاسی کنونی جز .5

 العرب از سمت شمال به کشورهای عراق و اردن محدود است.پاسخ ب( مرزهای غیرآبی جزیرة .6

 جزیره عربستان است.پاسخ الف( این توضیحات مربوط به شبه .7

 رفته است.زارهای پهناور فراگجزیره عربستان را نواحی بیابانی و خشک پوشیده از شنپاسخ الف( بیشترین بخش شبه .8

 نامند.پاسخ ج( نواحی بیابانی را بادیه می .9

 دهند.الخالی پهناورترین بیابان جهان را تشکیل میالشام، نفود، دهناء و ربعپاسخ الف( بادیة .11

 شود.های موجود در بین ارتفاعات عربستان با عنوان وادی خوانده میپاسخ ب( دره .11

 گویند.ه وادی میپاسخ ج( به مناطق حضرموت، دواسر، سران، روم .12

 ها وادی هستند.جزیره عربستان است اما سایر گزینههای شبهپاسخ د( نفود از جمله بیابان .13
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  پاسخ ب( مناطقی همچون طائف و یثرب امکان کشاورژی دارد. .14

 جزیره عربستان از بارش نسبتا منظم باران برخوردار است.پاسخ ج( برخالف مناطق مرکزی، مناطق جنوبی شبه .15

جزیره عربستان از بارش نسبتا منظم باران برخوردار است که موجب رونق کشاورزی و د( برخالف مناطق مرکزی، مناطق جنوبی شبه پاسخ .16

 ها بوده است.ها و حکومتدر نتیجه پدید آمدن مناطق پرجمعیت و پیدایش تمدن

 جزیره عربستان است.پاسخ ب(این نقشه مربوط به شبه .17

 نده از قوم عاد در قسمت جنوب عربستان قرار دارد.ماجایپاسخ ب( آثار به .18

 جزیره عربستان محل زندگی نژاد عرب بوده و هست.پاسخ ج( شبه .19

 آن به عرب مستعربه یا عدنانی معروف بودند. های ساکن مکه و اطرافهای عاربه یا قحطانی و عربهای جنوب و عربپاسخ الف( عرب .21

 کردند.در جنوب زندگی میهای عاربه یا قحطانی پاسخ الف( عرب .21

 های عدنانی در مکه و اطراف آن ساکن بودند.پاسخ ج( عرب .22

 جزیره عربستان مهاجرت کرده بودند.پاسخ ج( یهودیان ساکن مدینه خیبر و بعضی مناطق دیگر از مناطق شمال به درون شبه .23

 پاسخ ب( شهرنشینی در بخش جنوب رواج بیشر داشت. .24

 های دینی یا طبیعی شهرهایی همچون مکه، طائف و یثرب پدید آمده بود.به علت وجود زمینههای مرکزی پاسخ ج( در بخش .25

 آید.پاسخ د( قحطان نسل پنجم حضرت نوح )ع( به شمار می .26

 شود.رفته و دیگر اثری از آنان باقی نیست عرب بائده نامیده میپاسخ ج( آن دسته از قبایل عرب که از میان .27

 عراب بائده نیست.پاسخ د( یهود از جمله ا .28

وان یک قبیله یا های نسبی یا سببی تحت عنجزیره عربستان افرادی که پیوسته به دنبال آب در حرکت بودند به دلیل رابطهپاسخ ب( در شبه .29

 شدند.عشیره دور هم جمع می

 باشد.های شیخ قبیله نمیپاسخ ج( خشونت از جمله خصلت .31

 کرد.ترین قبایل عرب اداره میهای بزرگپاسخ ب( شیخ قبیله را طبق سنت .31

 داد.جزیره را تشکیل میپاسخ د( قبیله اساس نظام اجتماعی شبه .32

 4پاسخ ج(  .33

 2پاسخ الف(  .34

 پاسخ ج( عرب عدنانی از آنجا که موطن اصلی آنان عربستان نبود به عرب مستعربه )غیراصیل( معروف بودند. .35

 های مناسب برای کشاورزی دارد.مینآب است اما زای کمجزیره عربستان منطقهپاسخ ب( شبه .36

 پاسخ د( شتر رمز بدوی بودن و صحرانوردی در عربستان بود و تنها حیوانی بود که با زندگی سخت و خشن .37

 شد.گرد اهل وبر گفته میبیابانپاسخ الف( به غرب .38

 پاسخ د( اعراب جاهلی تنها امکان استخراج طال و آهن را از معادن خود داشت. .39

 الفیل در عصر جاهلی مبدأ تاریخ بود.پاسخ د( عام .41

 ها و درختان رونقی نداشت.پاسخ د( صنعت چوب به علت کمبود جنگل .41

 های یک کشتی شکسته رومی موجود در دریای سرخ خانه کعبه بازسازی شد.پاسخ ج( با استفاده از چوب .42
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کشتی شکسته رومی موجود در دریای سرخ خانه استفاده های یک الفیل قریش برای بازسازی خانه کعبه از چوبعام 35پاسخ ب( در سال  .43

 شد.

 پاسخ د( قریش به توضیحات سؤال قبل مراجعه کنید. .44

 پاسخ د( به هیچ وجه امکان زراعت در شهر مکه وجود نداشت. .45

 بن عبد مناف )جد پیامبر )ص(( سفرهای منظم زمستانی )به یمن( و تابستانی به شام را دایر کرد.پاسخ ج( هاشم .46

 خ ب( به توضیحات سؤال قبل مراجعه کنید.پاس .47

 های در مسیر تجارت اهل مکه منعقد کرد.هایی را با قبایل و دولتپاسخ د( پیمان .48

 های در مسیر تجارت اهل مکه منعقد کرد.هایی را با قبایل و دولتپاسخ ب( هاشم به منظور تسهیل تجارت و تامین امنیت پیمان .49

 نامند.م را اصطالحا عصر جاهلی میپاسخ د( دوره قبل از ظهور اسال .51

 پاسخ ج( این اسم برای اولین بار از جانب قرآن نسبت به دوران قبل از بعثت به کار رفته است. .51

ار های حرام نیز برای او دشوپاسخ الف( عرب جاهلی در زمینه جنگ و قتل و غارت تا جایی پیش رفته بود که ترک این عادت حتی در ماه .52

 بود.

 کرد.پیمان خلف قبیله دیگر از کمک به او خودداری میر صورت ظالم و مقصر بودن همپاسخ ج( د .53

 بهره بود.جزیره عربستان از نعمت سواد کامال بیپاسخ الف( در این دوره شبه .54

زندی را به فر راندند گاهی نیز کسانیکردند و از خود میها غلط نفی و لحاق گاه فرزند حقیقی خود را نفی میپاسخ ب( آنان با سنت .55

 کردند.پذیرفتند و تمام احکام فرزند حقیقی را بر او مترتب میمی

 نفر بود.17پاسخ ب( تعداد باسوادان مکه در آستانه ظهور اسالم  .56

 شد و البته وضع یهودیان در این زمینه بهتر بود.پاسخ د( در شهر یثرب در میان اوس و خزرج به ندرت فردی باسواد یافت می .57

 هایی به وجود آمد.جزیره عربستان به علت وجود آب و هوای نسبتا مناسب و تراکم جمعیت شهرها و آبادیدر جنوب شبهپاسخ ب(  .58

 های ساده و غیر علمی در میان عرب جاهلی رواج داشت.پاسخ ج( طبابت با روش .59

 ند.گفترای این علم بود نسابه میاالنساب یعنی شناخت روابط نسبی و خویشاوندی بین افراد و به کسی که داپاسخ الف( علم .61

 داد.هایی که در قبایل رخ میاالیام یعنی شناخت حوادث و رویدادهای مهم گذشته به ویژه جنگپاسخ د( علم .61

 باشد.های جاهلی میها بجز گزینه د از جمله علوم و فنون عربپاسخ د( همه گزینه .62

 شتند.پاسخ ج( مشرکان اهلل را به عنوان خالق هستی قبول ندا .63

 پاسخ ج( اهلل را به عنوان خالق هستی قبول داشتند اما بجز خداوند موجوداتی همچون جن و فرشته را در تدبیر امور هستی دارای نقش و اثر .64

 دانستند.می

 داد.یشد که با نوعی تیزبینی خبرهایی را از آینده مای از متون عرب جاهلی بوده و کاهن به کسی گفته میپاسخ الف( کهانت شاخه .65

 داد.شد که با نوعی تیزبینی خبرهایی را از آینده میپاسخ د( کاهن به کسی گفته می .66

 ای به این نام آمده استها دولت سَبَئیان است که در قرآن کریم نیز سورهپاسخ الف( از مهمترین این دولت .67

 پاسخ ج( به پاسخ سؤال قبل مراجعه کنید. .68

 استان حضرت سلیمان )ع( سخن گفته شده است.پاسخ ب( در سوره نمل در ارتباط با د .69
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 پاسخ د( قصر غمدان از بقایای حکومت حمیریان است. .71

 باشد.نشانده رومیان نمیهای دستپاسخ الف( حمیریان از جمله دولت .71

 گرفت.پاسخ ب( در یثرب اداره شهر از طریق تقسیم مناصب حکومتی میان رؤسای قبایل مختلف انجام می .72

 های قمری ماه حرام است.ز ماهماه ا 4پاسخ ب(  .73

 باشد.های حرام نمیپاسخ د( ماه صفر از جمله ماه .74

یاد  کردند و قرآن این اقدام زشت را با عنوان نسیءها میهای حرام با دیگر ماهجا کردن ماهپاسخ ب( قبائل با توافق با یکدیگر اقدام به جابه .75

 کرده است.

 حرام شمرده است.پاسخ د( خداوند در سوره توبه نسیء را  .76

 های حرام معرفی شدند.گرفت به عنوان ماههایی که در آن زیارت خانه خدا صورت می)ع( ماه پاسخ الف( بوسیله حضرت ابراهیم .77

 های حرام را ممنوع اعالم کرد.ای هرگونه ایجاد تغییر در ماهالوداع حضرت پیامبر )ص( ضمن خطبهپاسخ د( در جریان حجة .78

افزودند تا سال قمری و سال شمسی با هم منطبق ز محققان معتقدند مردم عصر جاهلی در هر سه سال قمری یک ماه به سال میپاسخ ب( برخی ا

 شوند.
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 کرد؟. در آستانه پیدایش اسالم کدام حکومت در ایران فرمانروایی می1

 د( سلوکی  ج( اشکانی  ب( ساسانی  الف( سامانی

 باشد؟های سرزمین پهناور ایران کهن نمی. کدام مورد از جمله حکومت2

 د( زندیه  ج( سلوکی   ب( ماد  الف( ایالم

 . چه کسی و در چه سالی حکومت ساسانیان را تأسیس کرد؟3

   م226 -ب( اردشیر بابکان    م426 –الف( ارشک اول

 م426 -د( خسرو انوشیروان    م226 -ج( یزدگرد سوم

 منقرض شد؟ . حکومت ساسانیان پس از چند سال4

 سال 462د(   سال 426ج(   سال 226ب(   سال 652الف( 

 دهد؟. کدام گزینه دوره حکومت ساسانیان را در ایران کهن نشان می5

 م652 -م226د(  م652 -م246ج(       م426 -م226ب(  م652 -م428الف( 

 . در دوره پادشاهی کدام شاه ایرانی اعراب مسلمان به ایران حمله کردند؟6

 د( خسروپرویز ج( خسروانوشیروان  ب( یزدگرد سوم لف( اردشیر بابکانا

 . در دوره حکومت چندمین پادشاه ساسانی اعراب مسلمان به ایران حمله کردند؟7

   ب( پنجاه و سومین شاه    الف( صد و سومین شاه

 د( چهل و پنجمین شاه    ج( سی و پنجمین شاه

ترین پادشاهان ساسانی است و مورخان او را بزرگترین شاه یکی از معروف»پادشاه ساسانی است؟ رو مربوط به کدام . توضیحات روبه8

اند. در دوره پادشاهی این شاه سلسله ساسانی به اوج عظمت خود رسید و حوادث زیادی از جمله والدت حضرت رسول )ص( ساسانی دانسته

 «زمان با دوره سلطنتش اتفاق افتاد.هم

 د( خسروپرویز ج( خسروانوشیروان ب( اردشیر بابکان مالف( یزدگرد سو

های مسلمان به ایران در زمان حکومت .......... و دعوت سران کشورها . والدت حضرت رسول )ص( در زمان حکومت .......... حمله عرب9

 در زمان حکومت .......... اتفاق افتاد.

 خسروپرویز -خسروانوشیروان -ب( یزدگرد سوم    خسروانوشیروان -خسروپرویز -الف( اردشیر بابکان

 خسروانوشیروان -اردشیر بابکان -د( خسروپرویز     خسروپرویز -یزدگر سوم -ج( خسروانوشیروان

 . کتاب ایران در زمان ساسانیان توسط نوشته چه کسی است؟11

 د( جان سن  ج( ادوارد سن  ب( کریستن سن  الف( توماس سن
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 افتند؟یپذیر نبود و بزرگان با تشریفات سختی به مجلس شاه راه میان حضور افراد عادی در دربار پادشاه امکان. چرا در زمان ساسانی11

 الف به دلیل حفظ جان شاه از سوء قصد

 کردب( دلیل اینکه شاه خود را شخصیتی ربانی معرفی می

 کردندج( به دلیل تکبر پادشاهان ساسانی که مردم را ناچیز تلقی می

 هنجاری داشتند.ه دلیل اینکه مردم به لحاظ اجتماعی و دینی وضع نابهد( ب

 به چه معنا بود؟« بَغ». در زمان ساسانیان 12

 د( ربانی   ج( عالم   ب( منزه  الف( پاکیزه

 652 نی در سالدر آستانه پیدایش اسالم ایران شاه حاکمیت شاه ساسانی بود، حکومت ساسا». در عبارت زیر چند اشتباه وجود دارد؟ 13

میالدی منقرض شد، در زمان حکومت یزدگرد سوم دعوت سران کشورهای غیرمسلمان به اسالم توسط رسول خدا )ص( انجام شد. سلسله 

 «ساسانیان در زمان حکومت خسروپرویز به اوج عظمت خود رسید.

 1د(    2ج(    3ب(    4الف( 

 11ست؟ صفحه رو مربوط به کدام مکان تاریخی ا. تصویر روبه14

 د( ایوان مدائن  ج( تخت رستم  ب( قلعه خیبر  الف( قسطنطنیه

 باشد؟. کدام جمله در ارتباط با حکومت ساسانیان صحیح نمی15

 الف( در دوره حکومت ساسانیان نوع نگاه حکومت به جامعه نگاهی طبقاتی بود.

 کردند.ب( شاهان ساسانی معموال خود را شخصیتی ربانی معرفی می

 شدند.( در نظام حکومتی ساسانیان مردم به سه طبقه اجتماعی تقسیم میج

 شدند.د( روحانیان در دوره ساسانیان شامل قضات، معلمان و علمادی دینی می

 شد؟های متحد ایران و روم در زمان ساسانیان چگونه تامین میهای مجلل و مخارج جنگهای کاخ. هزینه16

 های سپاه ساسانیب( از طریق کشورگشایی رده جاده ابریشمالف( از طریق بازرگانی گست

 د( از طریق مالیات و تجارت   ج( از طریق اقشار عادی جامعه

 شدند؟. در دوره حکومت ساسانی مردم به چند طبقه اجتماعی تقسیم می17

 مستخدمین ادارات -درباریان -جنگیان -روحانیان -طبقه 4الف( 

 روحانیان -جنگیان -توده ملت -تمستخدمین ادارا -طبقه 4ب( 

 توده ملت -روحانیان -درباریان -طبقه 3ج( 

 جنگیان -درباریان -مستخدمین ادارات -طبقه 3د( 
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 . مورخان در دوره حکومت ساسانیان جزء کدام دسته از طبقات اجتماعی بودند؟18

 د( توده ملت ج( مستخدمین ادارات  ب( جنگیان  الف( روحانیان

 دهد؟ب کدام گزینه طبقات اجتماعی دوره ساسانیان را به درستی نشان می. به ترتی19

 توده ملت -مستخدمین ادارات -روحانیون -الف( جنگیان

 توده ملت -جنگیان -مستخدمین ادارات -ب( روحانیون

 مستخدمین ادارات -توده ملت -روحانیون -ج( جنگیان

 توده ملت -مستخدمین ادارات -جنگیان -د( روحانیون

 معلمان -منجمان -. هر کدام از این افراد جزء کدام طبقه اجتماعی در دوره ساسانیان بودند؟ تجار21

 روحانیون -مستخدمین ادارات -ب( توده ملت روحانیون -روحانیون –الف( مستخدمین ادارات

 توده ملت -روحانیون -د( مستخدمین ادارات مستخدمین ادارات -مستخدمین ادارات -ج( توده ملت

 . در جامعه ساسانی مقامات حکومت در دست چند خانوار بود؟21

 خانوار 7د(   خانوار 6ج(   خانوار 5ب(   خانوار 4الف( 

آنان هنگام بروز جنگ بدون اینکه خود بخواهند ناچار از شرکت ». این توضیحات مربوط به کدام طبقه اجتماعی در دوره ساسانیان است؟ 22

هم  های سنگین دربار در جنگکردند، بار اصلی پرداخت مالیات و هزینهصورت پیاده در عقب لشکر حرکت میدر جنگ بودند و باید به 

 «به عهده آنان بود.

 د( توده ملت ج( مستخدمین ادارات  ب( جنگیان  الف( روحانیان

 . در آستانه ظهور اسالم دین رسمی ایرانیان چه بود؟23

 ( زرتشتد  ج( اسالم   ب( بودا  الف( مسیحیت

 . هدف زرتشت ترویج پرستش .......... بود.24

 النوعد( رب  ج( ناهید   ب( مهر   الف( اهورامزدا

 باشد؟. کدام گزینه در ارتباط با زرتشت صحیح نمی25

 زیست.الف( زرتشت پیامبری آلمانی بود که در قرن هفتم قبل از میالد می

 های دینی آمیخته با شرکت را تجربه کرده بودند.ها در سرزمین ایران آیینب( پیش از زرتشت اقوام ایالمی و سپس آریایی

 ج( هدف از زرتشت متحد کردن اقوام آریایی بود.

 خواند.د( زرتشت جهان آفرینش را متشکل از سه اصل پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک فرامی

 ؟. در کدام دوره پرستش مهر و ناهید به مذهب زرتشت راه یافت26

 د( ساسانیان  ج( اشکانیان  ب( هخامنشیان  الف( سلوکیان
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 های نسبی توسط خسروپرویز برای مسیحیان فراهم شد؟. در کدام دوره حکومت ساسانی آزادی27

  ب( اواسط حکومت ساسانی   الف( اوایل حکومت ساسانی

 د( اوایل و اواسط حکومت ساسانی   ج( اواخر حکومت ساسانی

 ان کدام پیامبر هستند و امروزه در کجا حضور دارند؟. صابئین پیرو28

 جنوب شرقی عراق و جنوب ایران -الف( حضرت مسیح )ع(

 جنوب غربی ایران و شرق آفریقا -ب( حضرت زکریا )ع(

 جنوب غربی ایران و جنوب شرقی عراق -ج( حضرت یحیی )ع(

 جنوب شرقی عراق و شمال اروپا -د( حضرت مسیح )ع(

در آستانه ظهور اسالم در کنار حکومت قدرتمند ساسانی در ایران، امپراتوری روم غربی با »رو چند اشتباه وجود دارد؟ وبه. در عبارت ر29

میالدی به دو بخش شرقی و غربی بود. اما  395مرکزیت تیسفون حضور داشت. این امپراتوری حاصل تجزیه امپراتوری بزرگ روم در سال 

 «به وسیله اقوام وحشی برر نابود شد میالدی 476روم شرقی در سال 

 1د(   2ج(   3ب(   4الف( 

 های معروف بین کدام کشورهاست؟های هفتصد ساله جنگ. جنگ31

 ب( امپراتوری روم غربی و ایران   الف( امپراتوری روم شرقی و غربی

 د( امپراتوری روم و ایران   ج( امپراتوری عثمانی و روم غربی

 مالکیت زمین و شرکت در انتخابات مخصوص چه کسانی بود؟ . در جامعه روم حق31

 د( درباریان ج( مستخدمین ادارات  ب( روحانیون الف( رومیان اصیل

 بردند؟. کدام گروه در جامعه رومیان از ستم مضاعف رنج می32

 د( زنان  ج( بردگان  هاب( غیررومی  الف( توده ملت

 . چه کسی به دین مسیحیت رسمیت بخشید؟33

 د( زونواس ج( گزینه الف و ب   نب( کنستانتی   الف(  ژوستی نین

 دهد؟یک از تصاویر زیر بقایای قسطنطنیه را نشان می. کدام34

 56د( صفحه   34ج( صفحه   11ب( صفحه   15الف( صفحه 

 اشراف بودند؟ ای برای تفریح ثروتمندان و. کدام گروه اجتماعی در جامعه روم قبل از اسالم به عنوان وسیله35

 د( اعراب ج( یهودیان             ب( مردمان غیربومی  الف( بردگان

 . تعالیم مسیحیت با نفی ستم و دعوت به عدالت و پرهیزکاری در نقطه مقابل چه چیزی قرار داشت؟36

   ب( منافع روحانیون دربار    الف( تعالیم اسالم
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 ع اشراف و ثروتمنداند( مناف  ج( منافع عالمان یهود و حاکمان روم

 . در چه سالی کنستانتین به دین مسیح رسمیت بخشید؟37

 میالدی 132د(   میالدی 312ج(   میالدی 231ب(  میالدی 321الف( 

 . در کدام قرن میالدی حضرت رسول )ص( پا به عرصه هستی نهاد؟38

 د( هشتم  ج( هفتم  ب( ششم  الف( پنجم

 کرد؟. چه کسی شهر قسطنطنیه را بنا 39

 د( کنستانتین  ج( گزینه الف و ب   ب( ذونَواس  نینالف ژوستی

 باشد؟. کدام عبارت صحیح نمی41

 الف( مسیحیت توسط عده زیادی از مردم به ویژه محرومان و بردگان پذیرفته شد.

 م رسمیت بخشید.312نین دین مسیح را در سال ب( امپراتور ژوستی

 ول خدا زدودن غبار تحریف از دین مسیح بود.ج( یکی از پیامدهای مهم رسالت رس

 هنجاری شده بود.د( در قرن ششم دین مسیح گرفتار وضعیت نابه

 کند؟االخدود را بیان می. قرآن کریم در سوره بروج به چه اتفاقی اشاره دارد و اصحاب41

   ب( آزار و اذیت مسیحیان    الف( آزار و اذیت یهودیان

 د( نفوذ مسیحیت در یمن   دَن ج( کلیساهای ظُفار و عَ

 . چه فعالیتی موجب نفوذ مسیحیت به یمن شد؟42

 ب( تأسیس کلیساهای ظُفار و عَدَن   باذان در یمنالف( حکومت 

 د( شکست و کشته شدن ذونَواس    ج( اقدامات ذونَواس

 باشد؟. کدام عبارت در ارتباط با ذونواس صحیح نمی43

 ی به نام ذونواس پادشاه حمیریان در یمن شد.الف( در سده ششم میالدی فرد

 ب( ذونواس پس از گرایش به مسیحیت به آزار و اذیت یهودیان پرداخت

 ج( ذونواس در جنگ با حکومت مسیحی حبشه شکست خورد و کشته شد.

 د( پس از کشته شدن ذونواس سراسر منطقه به دست حبشیان افتاد

 خود خشنود نبودند از چه کسی یاری طلبیدند؟ . حمیریان یمن که از حکومت حبشیان بر44

 د( امپراتور روم شرقی  ج( یزدگرد سوم ب( خسروانوشیروان  الف( خسروپرویز

 . اولین سردار ایرانی که به یمن لشکرکشی کرد و بر یمن حکمرانی کرد که بود؟45

 د( خسروانوشیروان  ج( خسروپرویز  ب( وَهرَز دیلمی  الف( باذان
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 کدام قاره قرار داد؟ . حبشه در47

 د( آفریقا   ج( اروپا  ب( آمریکا  الف( آسیا

 سؤاالت یک توضیح

 . کدام عبارت در ارتباط با مانی صحیح نیست؟48

 م در یکی از دهات بابل )در یمن( متولد شد.215الف( مانی در سال 

 ب( او خود را پیامبری معرفی کرد که مسیح بشارت داده است.

 ول به او موجب رواج سریع دین مانی شد.ج( گرایش شاپور ا

 د( پیروان مانی تا اواخر دوره ساسانی به فعالیت مشغول بودند.

 . انقالب مزدک علیه چه کسانی بود؟49

 د( جنگیان و مستخدمین ادارات   ج( طبقات اشراف  ب( مالیات  الف پادشاه
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 میالدی توسط اردشیر بابکان تأسیس شد. 226پاسخ ب( دولت ساسانی در سال  .3

 سال منقرض شد. 426پاسخ ج( حکومت ساسانیان پس از  .4

 سال منقرض شد.426م پس از 652یس و در سال م توسط اردشیر بابکان تأس226پاسخ د( دولت ساسانی در سال  .5

 های مسلمان مواجه گشت.و پنجمین پادشاه ساسانی یزدگرد سوم بود که در دوره پادشاهی او در ایران با حمله عرب پاسخ ب( سی .6

 پاسخ ج( به توضیح سؤال قبل مراجعه کنید. .7

 باشد.پاسخ ج( توضیحات مربوط به خسروانوشیروان می .8

های مسلمان به ایران در زمان حکومت یزدگرد سوم حضرت رسول )ص( در زمان حکومت خسروانوشیروان، حمله عربوالدت پاسخ ج(  .9

 ها در زمان حکومت خسروپرویز اتفاق افتاد.و دعوت سران کشور
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 های نسبی توسط خسروپرویز برای مسیحیان فراهم شد.پاسخ ج( در اواخر حکومت ساسانی آزادی .27

 جنوب غربی ایران و جنوب شرقی عراق -پاسخ ج( حضرت یحیی )ع( .28

 3پاسخ ب(  .29

 های هفتصدساله داشتند.های ممتدی معروف به جنگپاسخ د( امپراتوری روم و ایران رقابت و جنگ .31

 پاسخ الف( رومیان اصیل .31

 بردند.پاسخ ج( گروه بردگان از ستم مضاعفی رنج می .32

 م رسمیت بخشید. 312پاسخ ب( کنستانتین به مسیحیت گرائید و این دین را در سال  .33

 دهنده بقایای قسطنطنیه پایتخت امپراتوری روم شرقی ) بیزانس( است.پاسخ الف( تصویر الف نشان .34

ای برای تفریح ثروتمندان و اشراف رومی تبدیل شدند و ناچار بودند در میادین مسابقه با دیگر حیوانات سخ الف( بردگان به عنوان وسیلهپا .35

 وحشی تا سر حد مرگ بجنگند.

 پاسخ ج( منافع عالمان یهود و حاکمان روم .36

 میالدی کنستانتین به دین مسیحیت رسمیت بخشید. 312پاسخ ج( در سال  .37

 خ ب( ششمپاس .38

 پاسخ د( کنستانتین شهر قسطنطنیه )کنستانتینوپولیس( را بنا نهاد. .39

 م رسمیت بخشید.312پاسخ ب( امپراتور کنستانتین دین مسیح را در سال  .41

 پاسخ ب( به آزار و اذیت مسیحیان اشاره دارد. .41

 پاسخ ب( تأسیس کلیساهای ظفار و عدن .42

 و شکنجه مسیحیان اقدام کرد. پاسخ ب( ذونواس پس از گرایش به یهودیت به آزار .43

 پاسخ ب( خسروانوشیروان .44
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 پاسخ الف( باذان .45

 پاسخ د( آفریقا .46

 م در یکی از دهات بابل )در عراق( متولد شد.215پاسخ الف( مانی در سال  .47

 پاسخ ج( طبقات اشراف .48
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ال به همراه شماره باشد.( نمودار از عبد مناف عالمت سؤ 3و علی )ع(  2امیه و بنی 1هاشم بنی 21رو را کامل کنید. )صفحه . نمودار روبه1

 کشیده شود.

 بن کالبقُصّی -امیهبنی -ب( علی )ع(  علی )ع( -قریش -بن کالبالف( قُصّی

 علی )ع( -امیهبنی -هاشمد( بنی   علی )ع( -امیهبنی -ج( قریش

 . نیاکان پیامبر )ص( از نسل حضرت .......... بودند.2

 د( حضرت نوح  ج( حضرت زکریا ( حضرت یعقوبب الف( حضرت اسماعیل

 . نیاکان پیامبر )ص( در کجا سکونت داشتند؟3

 د( تبوک  ج( طائف   ب( مکه  الف( مدینه

پیرو  کدام بتی را نپرستیدند. آنانبن عبد مناف هیچبه خدا سوگند پدرم و اجدادم، عبدالمطلب و هاشم». این سخن فرموده چه کسی است؟ 4

 «گزاردند.)ع( بودند و به سوی کعبه نماز می دین ابراهیم

 د( حضرت زهرا )س( ج( حضرت اسماعیل )ع( ب( حضرت محمد )ص( الف( حضرت علی )ع(

 . پیامبر )ص( از کدام قبیله بود؟5

 د( بنی عباس  ج( قریش  ب( بنی عبدمناف بن کالبالف( قصی

 رسید؟. نسل قبیله قریش به چه کسی می6

 د( ابوطالب  ج( عبدالمطلب  اقب( اسح  الف( قریش

 . کدام عبارت در ارتباط با قریش صحیح نیست؟7

 یافت.الف( قریش از بنی کنانه، بنی کنانه از نصر و نصر از عدنان و د نهایت به اسماعیل خاتمه می

 های قریش است.ها و عشیرهب( عظمت و شهرت قریش در همه تیره

 ها بر جهان اسالم حکومت کرده است.عرب بوده و پس از پیامبر )ص( تا قرن ج( قریش از بانفوذترین قبایل در میان

 د( خاندان قصی و بعد از او خاندان هاشم و عبدالمطلب سبب شهرت قریش گردید.

 . حضرت رسول )ص( در چه تاریخی متولد شدند؟8

 الثانیربیع 17د(  االولجمادی12ج(   االولربیع17ب(  الثانیربیع12الف( 

 در کدام گزینه نام پدر و مادر حضرت محمد )ص( به درستی بیان شده است؟. 9

 د( عبداهلل و آمنه  ج( عبدالمطلب و حلیمه ب( ابوطالب و آمنه الف( عبداهلل و حلیمه

 نامند؟. کدام تاریخ را هفته وحدت می11

 الثانیربیع 17الثانی تا ربیع 11ب(     محرم 11محرم تا  8الف( 
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 االولجمادی 12االول تا جمادی 5د(    االولربیع 17االول تا ربیع 12ج( 

 باشد؟. کدام عبارت در ارتباط با حضرت رسول صحیح نمی11

 الف( ایشان پدرشان را قبل از والدت و به نقلی در دو ماهگی از دست دادند.

 به حلیمه سعدیه سپردند.ب( مدت اندکی پس از والدت حضرت محمد)ص( او را برای گذراندن دوران شیرخوارگی 

 نشین برای پرورش آنها در محیط سالم صحرا بود.های بیابانج( سپردن کودکان به دایه

 د( پس از گذراندن دوران شیرخوارگی حلیمه حضرت محمد )ص( را به عبدالمطلب بازگرداند.

 . پس از آمنه چه کسی سرپرستی حضرت محمد )ص( را بر عهده گرفت؟12

 د( بَحیرا  ج( عبداهلل  ب( عبدالمطلب  الف( ابوطالب

 . عبداالمطلب در چند سالگی پیامبر )ص( از دنیا رفت؟13

 سالگی 8د(   سالگی 5ج(   سالگی 2ب(   ماهگی 2الف( 

 . پس از عبدالمطلب چه کسی سرپرستی پیامبر را پذیرفت؟14

 د( حمزه  ج( مَیسَره  ب( عبداهلل  الف( ابوطالب

 پس از عبدالمطلب به عهده چه کسی بود؟. امور معنوی مکه 15

 د( عبداهلل   ج( ابوطالب  ب( بنی هاشم  الف( بنی زبیده

 . در چه سنی بحیرا به پیامبر )ص(، پیامبری او را نوید داد؟16

 سالگی 15د(   سالگی 12ج(   سالگی 11ب(   سالگی 8الف( 

 ان شده است؟های پیامبر به درستی بی. به ترتیب در کدام گزینه سرپرست17

 ب( عبداهلل، آمنه، ابوطالب، عبدالمطلب   الف( آمنه، ابوطالب، عبدالمطلب

 د( آمنه، حلیمه، ابوطالب، عبدالمطلب   ج( آمنه، عبدالمطلب، ابوطالب

 . چه کسی پیامبری پیامبر را پیشاپیش به او نوید داد؟18

 د( عبدالمطلب  ج( بحیرا   ب( بُصرا  الف( میسره 

 الفضول به کدام صفت پیامبر  )ص( اشاره دارد؟حِلف. جریان 19

 نوازید( مهمان ج( درایت و تدبیر  ب( جوانمردی  داریالف( امانت

 . دومین سفر پیامبر )ص( به شام در چه سنی انجام شد؟21

 سالگی 25د(   سالگی 21ج(   سالگی 15ب(   سالگی 11الف( 

 ی انجام شد؟. دومین سفر پیامبر )ص( به شام به چه علت21
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 جایی و تجارت اموال ابوطالبب( جهت جابه  الف( جهت بستن پیمان جوانمردان

 د( جهت رفع نزاع بزرگان قبایل  ج( جهت تجارت با اموال خدیجه )س(

 ای کارساز شد؟الفیل درایت وتدبیر پیامبر )ص( در چه واقعهعام 35. در سال 22

 سود در جای خودب( قرار دادن حجراال    الفضولالف( حلف

 د( سفر تجاری برای ابوطالب   ج( سفر تجاری برای خدیجه )س(

 الفیل چه کسی حجراالسود را در جای خود قرار داد؟عام 35. در سال 23

   الف( همه قبایل

   ب( بزرگان همه قبایل

  تند.ای که سنگ در آن قرار داده شده بود را گرفهای پارچهج( نمایندگان همه قبایل که گوشه

 د( پیامبر )ص(

 . بعثت پیامبر )ص( در چه سنی به وقوع پیوست؟24

 سالگی 45د(   سالگی 41ج(   سالگی 31ب(   سالگی 25الف( 

 دانند؟. بیشتر اهل تسنن بعثت پیامبر را در چه ماهی می25

 د( رمضان  ج( محرم  ب( شعبان  الف( رجب 

 نشمندان اهل سنت تاریخ بعثت .......... سال .......... است.. بر اساس روایات مکتب اهل بیت و برخی از دا26

 الفیلعام 35رجب سال  27ب(    الفیلعام 41رمضان سال  21الف( 

 الفیلعام 41رجب سال  27د(    الفیلعام 35رمضان سال  27ج( 

 ای بر او ابالغ شد؟. آغاز نبوت پیامبر )ص( با قرائت چه سوره27

 آیه اول 5 -ب( سوره علق   آیه اول 8 -الف( سوره آل عمران

 آیه اول 8 -د( سوره بقره   آیه اول 11 -ج( سوره محمد )ص(

 . دعوت پیامبر )ص( چند مرحله داشت؟28

 د( چهار مرحله  ج( یک مرحله  ب( سه مرحله  الف( دو مرحله

 اند.. .......... سال آغازین نبوت رسول خدا را دوره دعوت نهان نامیده29

 سال 5د(   سال 4ج(   سال 3ب(   سال 2 الف(

 آورنده به رسول خدا چه کسی بود؟. اولین ایمان31

 بن رباحد( بالل  ج( عمار یاسر  ب( حضرت علی )ع( الف( حضرت خدیجه )س(
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 آورنده به رسول خدا چه کسی بود؟. اولین زن ایمان31

 د( دخترش ج( همسرش اشب( خواهرزاده اشالف( فرزندخوانده

 بن رباحبالل -عمار یاسر -ابوذر -از این افراد در کدام دعوت مسلمان شدند؟ زیدبن حادث  . هر کدام32

 آشکار         -پنهان -پنهان -ب( آشکار   آشکار      -پنهان -آشکار -الف( پنهان

 پنهان -آشکار -پنهان -د( آشکار    آشکار -آشکار -پنهان -ج( پنهان

 باشد؟. کدام جمله صحیح نمی33

 الف( در اوایل دعوت آشکار مشرکان حساسیت جدی نشان ندادند.

 ب( مخالفان اصلی دعوت نبوی صاحبان مقام و ثروت بودند.

 شان بود.ج( گمراهی اصلی سران شرک از به خطر افتادن سیاسی، اقتصادی و اجتماعی

 شیده بودند.سال و جوانان و فرودست زجرکد( نخستین پیروان رسول خدا )ص( افراد کهن

 سوره انعام در ارتباط با چه موضوعی است؟ 53و  51. آیات 34

 شانالف( نگرانی اصلی سران شرک از به خطر افتادن موقعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی

 ب( پاسخ به تمسخر یاران پیامبر )ص( توسط مشرکین

 ها و برتری افراد باتقوا استوار است. بری انسانگرایی، نفی تبعیضات ناروا، براج( محور اصلی دعوت اسالمی بر عدالت

 باشند.شعور میاثر و بیها که موجودات بید( بیانات پیامبر )ص( در مورد پرستش بت

 . واکنش مشرکان در برابر دعوت اسالمی به کدام شکل بروز نکرد؟35

 ب( آزار و شکنجه نومسلمانان  انگیزالف( طرح پیشنهادهای وسوسه

 د( تبعید اجباری    به جنگ و قتالج( تهدید 

 گرفتند؟. با گسترش روزافزون دعوت اسالمی چه کسانی بیشتر از دیگران در معرض فشار و شکنجه قرار می36

  ب( زنان و کودکان  الف( پیامبر )ص( و ابوطالب

 تری برخوردار بودند.د( مسلمانانی که از جایگاه اجتماعی پایین    ج( بردگان

 «خواه دارد و سرزمین دانش است.آنجا پادشاه عدالت»ر )ص( در ارتباط با چه کسی این جمالت را فرمودند؟ . پیامب37

 د( پادشاه سبأ  ج( پادشاه حبشه  ب( پادشاه شام  الف( پادشاه مصر

 .سرپرستی مهاجران به حبشه را در زمان پیامبر )ص( چه کسی برعهده داشت؟38

 د( سَمُرَةبن جُندَب           ج( جعفربن عبدالمطلب  طالبب( جعفربن ابی  الف( ابوطالب
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 نتیجه گذاشت؟. چه چیزی تالش مشرکان برای بازگرداندن مسلمانانی که به حبشه رفته بودند را بی39

 طالبب( درایت و شجاعت جعفربن ابی  الف( درایت و شجاعت پیامبر )ص(

 الف و ج د(  ج( حاکم حبشه که فردی عادل و باانصاف بود.

 . حضور مسلمانان در حبشه تا چه زمانی ادامه داشت؟41

 ب( تازمان تشکیل حکومت اسالمی  الف( تازمان هجرت پیامبر )ص( از مدینه به مکه

 طالبد( تازمان مرگ جعفربن ابی     ج( تازمان مرگ نجاشی

 شد؟ . چه چیز باعث تاثیر عمیق در نجاشی جهت مورد حمایت قرار دادن مسلمانان41

 ب( بیان دعوت اسالم به توحید و دستور به صداقت و امانت   الف( بیان ظلم مشرکان

 د( بیان سابقه اوضاع بد و ظلم موجود در جامعه جاهلی  ج( بیان آیاتی از سوره مریم

 سؤاالت یک توضیح

 های مختلف قریش را سامان دهد؟ . چه کسی توانست تیره42

 د( اسماعیل )ع(  ج( عدنان ببن کالب( قصی  الف( عبد مناف

 . چرا جد دوم پیامبر )ص( هاشم نامیده شده است؟43

 خواند.الف( زیرا در موسم حج مردم قریش را به پذیرایی گرم از حاجیان فرامی

 کرد.ب( زیرا خودش برای زائران خدا غذا و آب فراهم می

 کرد.ام میج( زیرا در سال قحطی برای قوم خود نان خرد کرده و آنان را طع

 های مختلف قریش را سامان دهد.د( زیرا توانست تیره

 . جد اول پیامبر )ص( چه کسی بود؟44

 بن کالبد( قصی  ج( ابوطالب   الحمدب( شیبه  الف( عبد مناف

    الحمد بوده است؟یک از اجداد پیامبر )ص( نامش شیبه. کدام45

 وطالبد( اب  ج( عبدالمطلب  ب( هاشم  الف( عبد مناف

 یک از اجداد پیامبر )ص( قوانینی را احیا کرد که در حقیقت احیای قوانین الهی بود؟.کدام46

 د( هاشم  ج( ابوطالب  ب( قریش  الف( عبدالمطلب

 «خانه کعبه را صاحبی است که خودش آن را حفظ خواهد کرد.». این جمله را چه کسی بیان کرده است؟ 47

 طالبد( جعفربن ابی  عبدالمطلب ج( ب( هاشم  الف( پیامبر )ص(
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 باشد؟. کدام جمله صحیح نمی48

 ای حاضر به پذیرش او نبود.الف( با توجه به یتیم بودن پیامبر )ص( هیچ دایه

 ب( بنابر بعضی روایات عبداهلل پدر پیامبر دو ماه پس از والدت حضرت محمد )ص( رحلت کرد.

 فراوان داشت.ج( عبدالمطلب در مکه موقعیت ممتاز و ثروت 

 د( حلیمه نام دایه پیامبر )ص( بود.

 الفضول شرکت کردند؟. پیامبر )ص( در چند سالگی در پیمان حلف49

 سالگی 25د(   سالگی 21ج(   سالگی 45ب(   سالگی 41الف( 

 االنذار چه بود؟. اعجاز الهی پیامبر )ص( در یوم51

 الف( سیر شدن همه مسلمانان با اندکی غذا

 اب ماندن درخواست پیامبر )ص( از سوی همه مهمانانجوب( بی

 ج( اعالم آمادگی علی )ع( پس از هر سه بار دعوت رسول خدا )ص(

 د( برادر، وصی و خلیفه خواندن حضرت علی )ع( توسط پیامبر )ص( در آن مجلس

 

 

 پاسخ نامه

 علی )ع( -امیهبنی -هاشمپاسخ د( بنی .1

 ت اسماعیل فرزند حضرت ابراهیم بودند.پاسخ الف( نیاکان پیامبر از نسل حضر .2

 پاسخ ب( آنان در سرزمین مکه سکونت داشتند. .3

 پاسخ الف( این روایت فرموده حضرت علی )ع( است. .4

 پاسخ ج( پیامبر )ص( از میان قبیله قریش برخواست. .5

ش را تشکیل سید. در کنار یکدیگر قبیله قریرهای متعددی از نسل اسماعیل که نسب آن به یکی از نوادگانش به نام قریش میهپاسخ الف( تیر .6

 دادند.

 های قریش است.ها و عشیرهپاسخ ب( عظمت و شهرت قریش در همه تیره .7

 الفیل به دنیا آمد.االول عامپاسخ د( حضرت محمد )ص( در هفدهم ربیع .8

 پاسخ د( نام پدر و مادر حضرت محمد )ص( عبداهلل و آمنه بوده است. .9

این ماه رخ داد. فاصله  12االول و بر اساس دیدگاه بیشتر اهل تسنن در ربیع 17رسول خدا بر اساس روایات شیعه در پاسخ ج( تاریخ والدت  .11

 شود.میان این دو به عنوان هفته وحدت شناخته می

 پاسخ د( پس از گذراندن دوران شیرخوارگی حلیمه حضرت محمد )ص( را به عبدالمطلب بازگرداند. .11
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 ا رفت و حضرت محمد )ص( تحت سرپرستی جدش عبدالمطلب قرار گرفت.پاسخ ب( آمنه از دنی .12

 سالگی پیامبر )ص( از دنیا رفت. 8پاسخ د( عبدالمطلب در  .13

 پاسخ الف( عبدالمطلب در هشتاد سالگی از دنیا رفت و بر اساس وصیت او فرزندش ابوطالب سرپرستی پیامبر را بر عهده گرفت. .14

 ، ریاست بنی هاشم و امور معنوی مکه را بر عهده داشت.پاسخ ج( ابوطالب جانشین عبدالمطلب .15

سالگی به همراه کاروانی تجاری از مکه به شام برد. در این سفر هنگامی که آنان به منطقه بُصرا  11پاسخ ب( ابوطالب پیامبر را در حدود  .16

 رسیدند راهبی به نام بحیرا با دیدن پیامبر )ص( پیشاپیش پیامبری او را نوید داد.

 باشند.های پیامبر )ص( به ترتیب آمنه، عبدالمطلب و ابوطالب میسخ ج( سرپرستپا .17

 پاسخ ج( بحیرا به پیامبر )ص( پیامبری او را پیشاپیش نوید داد. .18

 الفضول به جوانمردی پیامبر )ص( اشاره دارد.پاسخ ب( جریان حلف .19

ه )س( و به منظور تجارت با اموال او دومین سفر خود را به سالگی حضرت محمد )ص( بر اساس قراردادی با خدیج 25پاسخ د( در حدود  .21

 شام انجام داد.

سالگی حضرت محمد)ص( بر اساس قراردادی با خدیجه )س( به منظور تجارت با اموال او دومین سفر خود را با شام  25پاسخ ج( در حدود  .21

 انجام داد.

 االسود از جنگ و خونریزی جلوگیری کرد.پاسخ ب( درایت و تدبیر پیامبر )ص( در ماجرای قرار دادن حجر .22

رفتند ای از آن را گای نهاده شد و نمایندگان قبایل هر یک گوشهپاسخ د( بر اساس درایت و تدبیر حضرت محمد )ص( حجراالسود بر پارچه .23

 گاه پیامبر )ص( با دست خویش حجراالسود را سر جایش نهاد.و باال بردند. آن

 سالگی آن حضرت به وقوع پیوست. 41 پاسخ ج( بعثت پیامبر در سن .24

 دانند.پاسخ د( بیشتر اهل تسنن بعثت پیامبر را در ماه رمضان می .25

 الفیل است.عام 41ماه رجب سال  27پاسخ د( بر اساس روایات مکتب اهل بیت )ع( و برخی از دانشمندان اهل سنت تاریخ بعثت  .26

 بر )ص( به ایشان ابالغ شد.آیه اول سوره علق آغاز نبوت پیام 5پاسخ ب( با قرائت  .27

 پاسخ الف( دعوت پیامبر اکرم )ص( دو مرحله کامال مشخص داشت. .28

 اند.پاسخ ب( سه سال آغازین نبوت رسول خدا را دوره دعوت نهان نامیده .29

 آورنده به رسول خدا امیرمؤمنان علی )ع( بود.پاسخ ب( اولین ایمان .31

 به پیامبری همسرش بود. آورندهپاسخ ج( حضرت خدیجه )س( اولین زن ایمان .31

 بن رَباح در دعوت آشکار ایمان آوردند.پاسخ ج( زیدبن حارث و ابوذر در دعوت پنهان و عمار یاسر و بالل .32

 دادند.پاسخ د( نخستین پیروان رسول خدا )ص( را افراد فرودست و زجرکشیده، محروم و نیز جوانان تشکیل می .33

 خ به تمسخر و سرزنش پیروان رسول خدا )ص( نازل شد.سوره انعام در پاس 53و  52پاسخ ب( آیات  .34

 ست.های مشرکان نیباشد. اما گزینه د از واکنشهای مشرکان در برابر دعوت اسالمی میپاسخ د( هر سه گزینه الف، ب و ج از جمله واکنش .35

 ض فشار و شکنجه بودند.تری برخوردار بودند بیش از دیگران در معرپاسخ د( مسلمانانی که از جایگاه اجتماعی پایین .36

 چنین فرمودند.پاسخ ج( پیامبر )ص( در ارتباط با توصیه مسلمانان به هجرت به حبشه این .37
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 طالب سرپرستی مهاجران را برعهده داشت.پاسخ ب( جعفربن ابی .38

 تیجه گذاشت.نرا بی طالب تالش مشرکان برای بازگرداندن مسلمانانی که به حبشه رفته بودندپاسخ ب( درایت و شجاعت جعفربن ابی .39

 پاسخ ب( حضور مسلمانان در حبشه تازمان هجرت رسول خدا به مدینه و تشکیل حکومت اسالمی ادامه یافت. .41

پاسخ ج( گزینش آیات سوره مریم تاثیر عمیقی بر نجاشی بر جای گذاشت. نجاشی از شنیدن این آیات خرسند شد و مسلمانان را مورد  .41

 حمایت خود قرار داد.

مختلف  هایبن کالب جد چهارم پیامبر در مدتی که اداره امور مکه و کلیدداری خانه کعبه را برعهده داشت توانست تیرهقصی پاسخ ب( .42

 قریش را سامان دهد.

 کرد، او را هاشم نامیدند.پاسخ ج( از آنجا که او در قحطی برای قوم خود نان خرد کرده و آنان را طعام می .43

 پیامبر )ص( بود. الحمد جد اولپاسخ ب( شیبه .44

 الحمد بود.پاسخ ج( نام عبدالمطلب شیبه .45

 پاسخ ب( سرانجام ریاست قریش به عبدالمطلب رسید و توانست قوانینی را مقرر کند که در حقیقت احیای قوانین الهی بود. .46

ه ابرهه المطلب با روح توحیدیش بپاسخ ج( در دوره ریاست عبدالمطلب ابرهه به همراه سپاه فیل تالش کرد به خانه کعبه حمله کند و عبد .47

 «خانه کعبه را صاحبی است که خودش آن را حفظ خواهد کرد.»گفت: 

 ای حاضر به پذیرش او نبود.پاسخ الف( با توجه به یتیم بودن پیامبر هیچ دایه .48

 سالگی پیامبر در این پیمان شرکت کرد.  21پاسخ ج( در  .49

یر و و یک کاسه شیر س ه اعجاز الهی همگی که حدود چهل نفر بودند با یک ران گوسفندپاسخ الف( آنان پس از حضور در این میهمانی ب .51

سیراب شدند
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 طالب در کجا قرار دارد؟.  شعب ابی1

 النور و ابوقُبَیسب( بین جبل  النورالف( بین دو غار حرا و کوه جبل

 د( بین ابوقُبیَس و قُعَیقَعان   النور و قُعَیقَعانج( بین جبل

 ....... د ندارد. بدین لحاظ ....از گذشت چند سال از دعوت آشکار، مشرکان دریافتند که امکان رویگردانی پیامبر )ص( از دعوت وجو . پس2

 الف( تصمیم گرفتند آنها را به شعب ابوطالب تبعید کنند.

 ب( تصمیم به قتل آن حضرت گرفتند.

 هاشم پشتیبانی نکنند.نکنند و از بنی ج( تصمیم گرفتند با ایشان سخن نگویند، ارتباط برقرار

 د( تصمیم به تطمیع ایشان گرفتند.

 شد؟. قتل پیامبر )ص( در چه صورتی برای مشرکان که از رویگردانی پیامبر از دعوت آشکار ناامید بودند ممکن می3

 کردند.قتل پیامبر میب( اگر به صورت جمعی اقدام به          دادند.الف( اگر به صورت پنهانی آن را انجام می

 کردند.د( در صورتی که سران قبایل با آنها همکاری می         شد.هاشم و ابوطالب راضی میج( در صورتی که بنی

 . مشرکان برای قتل پیامبر )ص( پیشنهاد دیه چند برابری را به ابوطالب دادند؟4

 د( ده برابر  ج( چهار برابر  ب( سه برابر   الف( دو برابر

 . ابوطالب بعد از پیشنهاد مشرکان برای قتل پیامبر )ص( چه تصمیمی گرفت؟5

 هاشم خواست تا در داخل شعب خود از جان رسول خدا )ص( دفاع کنند.الف( از بنی

 هاشم خواست به شعب ابوطالب بروند و از جان رسول خدا )ص( دفاع کنند.ب( از بنی

 رسول خدا )ص( دفاع کنند. هاشم خواست با تمام قوا از جانج( از بنی

 هاشم خواست پس از مهاجرت به مدینه از جان رسول خدا )ص( دفاع کنند.د( از بنی

آنها  هاشم پشتیبانی نکنند، با آنان سخن نگویند، با آنان بیعت و ازدواج نکنند و با. مشزکان قریش پیمانی نوشتند و امضا کردند که از بنی6

 ....... .ارتباط برقرار نکنند تا ...

   الف( همه از گرسنگی از بین بروند.

 ب( از دین رسول خدا )ص( برگردند.

   ج( رسول خدا )ص( را به آنها تحویل دهند.

 د( از دین رسول خدا برگردند و رسول خدا را به آنها تحویل دهند.

 .کدام جمله صحیح نیست؟7

 هاشم بخشی از مشکالت را کاهش داد.خدیجه و بعضی از بنیالف( در مدت محاصره مسلمانان در شعب ابوطالب اموال حضرت 
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 ابوطالب با حصار فیزیکی محصور شده بود. ب( محدوده شعب

 الحجه و روزهای عمره در رجب با خطر جانی همراه بود.هاشم بجز در روزهای حج در ذیج( خروج بنی

 ردند.کشدند و آذوقه تهیه مید( در برخی موارد کسانی از شعب خارج می

 نامه مشرکان را خورد؟. پس از چند سال از محاصره مسلمانان در شعب ابوطالب موریانه پیمان8

 د( سه سال  ج( چهار سال  ب( پنج سال  الف( ده سال

 . محاصره مسلمانان در شعب ابوطالب چگونه به پایان رسید؟9

 هاشمالف( با تمام شدن اموال حضرت خدیجه )س( و بعضی از بنی

 ا از دنیا رفتن خدیجه )س( و ابوطالبب( ب

 نامه توسط موریانهج( با خوردن پیمان

 الحزند( با شروع عام

 الحزن برابر با چند بعثت است؟. عام11

 د( پنجم بعثت   ج( هشتم بعثت   ب( دهم بعثت   الف( هفتم بعثت

 اسالم را درمیان قبایل دیگر تبلیغ کنند؟  ای پیامبر )ص(  تصمیم گرفتند با سفر به اطراف کعبه. بعد از چه واقعه11

 ج( وفات ابوطالب   ب( وفات حضرت خدیجه )س(   الف( محاصره در شعب ابوطالب

 . سفر به طائف را پیامبر در چه سالی انجام داد؟12

 د( پنجم بعثت  ج(هفتم بعثت  ب( هشتم بعثت  الف( دهم بعثت

 باشد؟به طائف صحیح  نمی . کدام گزینه در ارتباط با سفر پیامبر )ص(13

  الف( شهر طائف در جنوب شرقی مکه قرار دارد.

 ب( سفر پیامبر )ص( به شهر طائف در سال دهم بعثت انجام شد. 

 ج( رسول خدا )ص( در طائف با سران ثقیف دیدار کردند و آنها از پیامبر )ص( به گرمی استقبال کردند.

 بازگشت. د( پیامبر )ص( پس از سفر به طائف به مکه

 . پیمان عقبه اولی در چه سالی و در کجا منعقد شد؟14

 طائف -ب( سال دوازدهم بعثت  یثرب -الف( سال دوازدهم هجرت

 مِنا -د( سال دوازدهم بعثت   مِنا -ج( سال دهم بعثت

 . کدام جمله در ارتباط با پیمان عقبه اولی صحیح نیست؟15

 ب( پیمان عقبه اولی پیمانی بین دوازده نفر از مردم یثرب و پیامبر بود.الف( در سال دوازدهم بعثت منعقد شد.    
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 ج( محتوای پیمان جنبه نظامی و جنگی داشت. ج( این پیمان به بیعةالنساء معروف است.

 سوره .......... به آن اشاره شده است. 12. پیمان عقبه اولی به .......... معروف است و در آیه 16

 سوره ممتحنه -ب( بیعةالنساء   وره ممتحنهس -الف( بیعةالحرب

 سوره آل عمران -د( بیعةالنساء   سوره آل عمران -ج( بیعةالحرب

 . محتوای پیمان عقبه اولی همسان بیعتی است که پیامبر )ص( با زنان مسلمان پس از کدام صلح منعقد کرد؟17

 د( صلح مدینه  ج( صلح خیبر  ب( صلح مکه الف( صلح حدیبیه

 دام گزینه در ارتباط با عقبه ثانیه صحیح نیست؟. ک18

 الف پیمان عقبه ثانیه در محلی به نام عقبه منعقد شد.

 ب( محتوای این پیمان جنگی و نظامی است.

 کنندگان هفتاد و سه مرد و دو زن بودند.ج( تعداد بیعت

 د( یکی از مفاد پیمان پرهیز از نافرمانی پیامبر )ص( در امور نیک بود.

 پیمان عقبه ثانی به .......... معروف است و در سال .......... منعقد شد. .19

 سال دوازدهم بعثت -ب( عقبةالحرب  سال دوازدهم بعثت -الف( عقبةالنساء

 سال سیزدهم بعثت -د( عقبةالحرب  سال سیزدهم بعثت -ج( عقبةالنساء

 ساز هجرت رسول خدا )ص( به یثرب شد؟ای زمینه. چه واقعه21

 د( توطئه دارالندوه  ج( صلح حدیبیه  ب( عقبه ثانی  لف( عقبه اولیا

های پس از عید فطر سال دوازدهم بعثت آنگاه که ما حاجیان در . در جمله زیر چند اشتباه وجود دارد؟ بیعت عقبه دوم در یکی از شب21

 منطقه منا حضور داشتند اتفاق افتاد. 

 4د(    3ج(    2ب(    1الف( 

 یک از پیشنهادات زیر برای مهار پیامبر )ص( داده نشد؟مجلس دارالندوه کدام. در 22

   ب( کشتن پیامبر )ص(   الف( اخراج پیامبر )ص(

 د( تبعید کردن پیامبر )ص(  ج( زندانی کردن پیامبر )ص(

 . چرا پیشنهاد اخراج پیامبر )ص( در مجلس دارالندوه تصویب نشد؟23

 شد.ه دیگر مسلمانان در یثرب میالف( زیرا موجب ملحق شدنش ب

 شد.هاشم برای نجات او میب( زیرا موجب تحریک مسلمانان و بنی

 شد.ج( زیرا موجب قیام علیه مشرکان می
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 شد پیامبر )ص( بیشتر مورد توجه قرار گیرند.د( زیرا باعث می

 . چرا پیشنهاد زندانی کردن پیامبر )ص( در مجلس دارالندوه تصویب نشد؟24

 شد.( زیرا موجب قیام عمومی علیه مشرکان میالف

 شد.ب( زیرا موجب تحریک همه زندانیان و قیام آنها می

 شد.ج( زیرا موجب ملحق شدنش به دیگر مسلمانان در یثرب می

 شد.هاشم برای نجات او مید( زیرا موجب تحریک مسلمانان و بنی

 امبر )ص( تصویب شد؟. کدام پیشنهاد در مجلس دارالندوه و برای مهار پی25

   ب( کشتن پیامبر )ص(    الف( اخراج پیامبر )ص(

 د( تبعید پیامبر )ص(   ج( زندانی کردن پیامبر )ص(

 هاشم در قتل پیامبر )ص( شرکت کند؟. در مجلس دارالندوه قرار شد چه کسی به عنوان نماینده بنی26

 د( ابوعمیره  ج( ابوجهل  ب( ابوسفیان  الف( ابولهب

 رسول خدا )ص( چگونه از توطئه دارالندوه مطلع شد؟ .27

 ب( به وسیله فرشته وحی   الف( به وسیله حضرت علی )ع(

 د( به وسیله حضرت خدیجه )س(    ج( به وسیله عمار یاسر

 . ماجرای توطئه دارالندوه در کدام سوره قرآن و کدام آیه ذکر شده است؟28 

 83 -د( بقره  31 -انفالج(  35 -ب( آل عمران 14 -الف( ممتحنه

شند یا کردند تا تو را به بند کشند یا بکیاد کن هنگامی را که کافران درباره تو نیرنگ می». این آیات قرآن به چه موضوعی اشاره دارند؟ 29

 «زدند و خدا تدبیر کرد و خدا بهترین تدبیرکنندگان است.اخراج کنند و نیرنگ می

 د( دارالندوه   ج( هجرت به طائف  یب( عقبه ثان  الف( عقبه اولی 

 . شب توطئه دارالندوه مصادف با چه تاریخی بود؟ 31

 سال چهاردهم بعثت -االولب( اول ربیع  سال سیزدهم بعثت -االولربیع 17الف( 

 سال دهم بعثت -االولد( هجده ربیع  سال دوازدهم بعثت -االولج( سیزده ربیع

 دوه در جای رسول خدا )ص( خوابید؟. چه کسی در شب توطئه دارالن31

 د( ابوسفیان ج( حضرت علی )ع( ب( حضرت خدیجه الف( رسول خدا )ص(

 . قرائت کدام سوره قرآن موجب شده پیامبر )ص( در شب توطئه دارالندوه بدون آنکه مشرکان او را ببینند از خانه خارج شود؟32

 35آیه  -ب( سوره ممتحنه    9آیه  -الف( سوره یس
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 217آیه  -د( سوره بقره    31آیه  -سوره انفالج( 

 . در شب دارالندوه پیامبر )ص( پس از خروج از خانه به کجا رفتند؟33

 د( غار ثور  النورج( جبل  ب( غار حرا  الف( یثرب

دا فروشد و خا میازمیان مردم، کسی است که جان خود را برای طلب خشنودی خد». این آیات قرآن در ارتباط با چه شخصیتی است؟ 34

 «نسبت به بندگان مهربان است.

 ب( حضرت علی )ع(    الف( حضرت رسول )ص(

 د( ابوطالب    ج( حضرت خدیجه )س(

 . کدام آیه قرآن به آیه مبیت شهرت دارد؟35

   سوره ممتحنه 12ب( آیه     سوره انفال 31الف( آیه 

 سوره بقره 217د( آیه    سوره آل عمران 57ج( آیه 

 لیلةالمبیت مصادف با چه تاریخی است؟ .36

 سال چهارم بعثت -االولب( اول ربیع  سال دهم بعثت -االولالف( هجده ربیع

 سال سیزدهم بعثت -االولد( هفدهم ربیع  سال دوازدهم بعثت -االولج( سیزده ربیع

 . غار ثور در کجا قرار دارد؟37

 د( جنوب شرقی مکه غربی مکهج( شمال  ب( شمال شرقی مکه الف( جنوب غربی مکه

 . کدام موجودات ضعیف در شب توطئه دارالندوه موجب نجات جان پیامبر )ص( از خطر بزرگ شدند؟38

 د( شتر و کبوتر ج( عنکبوت و کبوتر ب( اسب و عنکبوت الف( شتر و موریانه

 . چه کسی در غار ثور همرا پیامبر )ص( بود؟39

 د( ابوبکر  ج( ابوسفیان  هبب( ابول الف( امیر مؤمنان علی )ع(

 روز در غار ثور ماندند؟. پیامبر )ص( چند شبانه41

 روزد( هفت شبانه روزج( چهار شبانه  روزب( سه شبانه  روزالف( دوشبانه

 برد؟روزی که رسول خدا )ص( در غار ثور بودند برای ایشان آذوقه می. چه کسی در طول سه شبانه41

 د( ابوبکر ج( حضرت علی )ع(   لب( بال  الف( عمار یاسر

 . پس از توطئه دارالندوه و ماندن در غار ثور پیامبر )ص( به همراه چند نفر دیگر به سمت یثرب راهی شدند؟42

 د( چهار نفر  ج( سه نفر  ب( دو نفر  الف( یک نفر

 



(1تاریخ اسالم )                                                       

 ...طالب تا هجرتاز شعب ابی )ص(درس چهارم: رسول خدا                            

34 
 

 ای است؟. مبدا تاریخ مسلمانان چه واقعه43

 ب( واقعه لیلةالمبیت  الف( هجرت پیامبر )ص( از یثرب به مکه

 د( هجرت پیامبر از مکه به یثرب ج( واقعه نجات رسول خدا در توطئه دارالندوه

 . مبدا تاریخ مسلمانان که هجرت حضرت رسول )ص( از مکه به یثرب بود توسط چه کسی رسمیت یافت؟44

 الف( در عصر خالفت سومین خلیفه با راهنمایی امام علی )ع(

 یرمؤمنان علی )ع(ب( در عصر خالفت ام

 های قبلی امام علی )ع(ج( در عصر خالفت امام حسن )ع( با راهنمایی

 د( در عصر خالفت دومین خلیف با راهنمایی امام علی )ع(

 . هجرت رسول خدا )ص( به یثرب توسط چه کسی به عنوان مبدا تاریخ مسلمانان اعالم شد؟45

 د( حضرت رسول )ص(    ج( امام علی  ام علیب( خلیفه دوم با راهنمایی ام  الف( خلیفه دوم

 سؤاالت یک توضیح

 . ابوطالب چگونه توانست به خوبی از رسول خدا )ص( پشتیبانی کند؟46

 ای که به عنوان فرزند عبدالمطلب داشت.ب( با شایستگی الف( با قدرتی که به عنوان رئیس قبیله داشت.

 با مخفی کردن ایمانش به نبوت پیامبر )ص( د(  ج( با ثروتی که از پدرش به ارث برده بود.

 . در روایات معصومان، ابوطالب به چه چیزی تشبیه شده است؟47

 د( اسطوره ایمان و صبر  ج( یار مخفی  ب( دژ محکم الف( اصحاب کهف

 پناهان معروف بود؟. چه کسی در دوره جاهلی به مادر یتیمان و بی48

 د( همسر عبدالمطلب  بن اسدج( فاطمة  س(ب( حضرت خدیجه ) الف( حضرت زهرا )س(

 . کدام گزینه در روایات به عنوان یکی از چهار زن برگزیده خدایان نشده است؟49

 د( ساره   ج( مریم  ب( فاطمه )س(  الف( خدیجه )س(

 

 

 پاسخ نامه

اشم بوده هعَیقَعان قرار دارد و محل سکونت بنیالحرام که بین دو کوه ابوقُبَیس و قُای است که در کنار مسجدطالب درهپاسخ د( شعب ابی .1

 است.

 پاسخ ب( تصمیم به قتل آن حضرت گرفتند. .2

 شدند.هاشم و در رأس آنها ابوطالب راضی میپاسخ ج( قتل پیامبر )ص( در صورتی ممکن بود که بنی .3
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 ز آنان دریافت کند.پاسخ الف( مشرکان از ابوطالب خواستند تا دیه قتل پیامبر )ص( را به میزان دو برابر ا .4

هاشم خواست تا در داخل شعب خود از جان رسول خدا )ص( دفاع پاسخ الف( ابوطالب به شدت با خواسته مشرکان مخالفت کرد و از بنی .5

 کنند.

 پاسخ ب( رسول خدا را به آنها تحویل دهند. .6

 پاسخ ب( محدوده شعب اابوطالب با حصار فیزیکی محصور شده بود. .7

 نامه مشرکان را خورده است.سه سال روزی رسول خدا به عمویش ابوطالب خبر داد که موریانه پیمانپاسخ د( با گذشت  .8

م نامه مشرکان را بجز عبارت باسمک اللهپاسخ ج( با گذشت سه سال روزی رسول خدا )ص( به عمویش ابوطالب خبر داد که موریانه پیمان .9

 خورده است.

 پاسخ ب( دهم بعثت .11

ن های خود افزودند. در چنیابوطالب مشرکان قریش با توجه به فقدان حامی بزرگ رسول خدا )ص( بر شدت اذیتپاسخ ج( در پی وفات  .11

 شرایطی آن حضرت تصمیم گرفت که با سفر به اطراف مکه اسالم را درمیان قبایل دیگر تبلیغ کند.

 پاسخ الف( سفر به طائف در سال دهم بعثت انجام گرفت. .12

 ر طائف با سران ثقیف دیدار کردند و آنها از پیامبر )ص( به گرمی استقبال کردند.پاسخ ج( رسول خدا )ص( د .13

 پاسخ د(  پیمان عقبه در سال دوازدهم بعثت در موسم حج و در منطقه مِنا منعقد شد. .14

 پاسخ د( محتوای پیمان جنبه نظامی و جنگی داشت. .15

 سوره ممتحنه به آن اشاره شده است. 12پاسخ ب( پیمان عقبه اولی به بیعةالنساء معروف است و در آیه  .16

 پاسخ الف( محتوای پیمان عقبه اولی با محتوای بیعتی که رسول خدا پس از صلح حدیبیه با زنان مسلمان منعقد کرد همسان است.  .17

 پاسخ د( یکی از مفاد پیمان پرهیز از نافرمانی پیامبر )ص( در امور نیک بود. .18

 رب معروف است و در سال سیزدهم بعثت منعقد شد.پاسخ د( پیمان عقبه ثانی به عقبةالح .19

 پاسخ د( پس از گذشت بیش از هفتاد روز  از بعثت عقبه دوم با توطئه دارالندوه زمینه هجرت رسول خدا )ص( نیز به یثرب فراهم گشت. .21

 2پاسخ ب(  .21

 پاسخ د( تبعید پیامبر )ص( از جمله پیشنهادات مجلس دارالندوه نبود. .22

 شد.ب ملحق شدنش به دیگر مسلمانان در یثرب میپاسخ الف( زیرا موج .23

 شد.هاشم برای نجات او میپاسخ د( زیرا موجب تحریک مسلمانان و بنی .24

 پاسخ ب( پیشنهاد کشتن پیامبر )ص( در مجلس دارالندوه تصویب شد. .25

 کند.هاشم در قتل آن حضرت شرکت پاسخ الف( تصمیم بر آن شد که ابولهب عموی پیامبر )ص( از جانب بنی .26

 ی فرشته وحی از این توطئه آگاه شد.پاسخ ب( حضرت رسول )ص( به واسطه .27

 31پاسخ ج( سوره انفال آیه  .28

 پاسخ د( این آیان به توطئه دارالندوه اشاره دارند. .29

 االول سال چهاردهم بعثت اتفاق افتاد.پاسخ ب( توطئه دارالندوه در اول ربیع .31
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ت( در االول سال چهارم بعثرت علی )ع( ماموریت داد که در شب توطئه )یعنی شب اول ربیعپاسخ ج( پیامبر )ص( پس از وحی الهی به حض .31

 جای آن حضرت بخوابد.

 از سوره یس به اعجاز الهی بدون آنکه مشرکان او را ببینند از خانه خارج شد. 9پاسخ الف( رسول خدا )ص( با قرائت آیه  .32

 غار ثور حرکت کردند. پاسخ د( پیامبر )ص( از خانه خارج شدند و به سوی .33

 پاسخ ب( این آیه در تمجید اقدام فداکارانه حضرت علی )ع( در شب توطئه دارالندوه است. .34

 سوره بقره به آیه مبیت شهرت دارد. 217پاسخ د( آیه  .35

به لیلةالمبیت  مؤمناناالول سال چهاردهم بعثت بود که به دلیل فداکاری حضرت امیرالپاسخ ب( شب توطئه دارالندوه مصادف با شب اول ربیع .36

 معروف شد.

 پاسخ د( غار ثور در جنوب شرقی مکه قرار دارد. .37

 پاسخ ج( خداوند جان پیامبرش را به اراده خود و به وسیله دو موجود بسیار ضعیف عنکبوت و کبوتر از خطر بزرگ نجات داد. .38

 ( به او ملحق شد و هر دو با هم وارد غار ثور شدند.پاسخ د( در راه رفتن به سمت ثور ابوبکر با اطالع یافتن از مقصد پیامبر )ص .39

 روز در غار ثور ماندند.پاسخ ب( پیامبر )ص( سه شبانه .41

 اند.رسروزی که رسول خدا )ص( در غار ثور بود امیرمؤمنان حضرت علی )ع( مخفیانه آذوقه به آن حضرت میپاسخ ج( در طول سه شبانه .41

 ن از یافتن رسول خدا )ص( مأیوس شدند آن حضرت و ابوبکر راهنمای مسیر راهی یثرب شدند.پاسخ ب( در روز چهارم پس از آنکه مشرکا .42

 پاسخ د( هجرت رسول خدا به یثرب به عنوان مبدا تاریخ مسلمانان اعالم شد. .43

 پاسخ د( در عصر خالفت دومین خلیفه و با راهنمایی امام علی )ع( هجرت رسول خدا به یثرب رسمیت یافت. .44

 رسول خدا به یثرب توسط آن حضرت به عنوان مبدا تاریخ مسلمانان اعالم شد. پاسخ د( هجرت .45

 ند.توانست به خوبی از رسول خدا پشتیبانی کپاسخ د( او با مخفی نگه داشتن ایمانش به نبوت پیامبر )ص( در نقش رئیس قبیله می .46

 کردند.ه ایمان خود را مخفی میپاسخ الف( در روایات معصومان )ع(، ابوطالب به اصحاب کهف تشبیه شده است ک .47

 پناهان معروف بود.پاسخ ب( حضرت خدیجه )س( در دوره جاهلی به علت فداکاری و ایثار نسبت به محرومان به مادر یتیمان و بی .48

باشداند نمیدر روایات بیان شدهپاسخ د( ساره از جمله زنان برگزیده خدا که  .49
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 الم به .......... این شهر را به عنوان پایگاهی قوی در اختیار مسلمانان قرار دهد.. حضرت رسول )ص( توانست با نفوذ دادن اس1

 د( جده  ج( یثرب  ب( طائف  الف( مکه

 های تشکیل حکومت اسالمی فراهم شد.. با ورود رسول خدا )ص( به شهر .......... زمینه2

 د( مکه  ج( طائف  ب( یثرب  الف( جده

 ب به طابة تغییر داده شد؟. به دستور چه کسی نام یثر3

 د( خلیفه سوم  ج( خلیفه دوم  ب( حضرت رسول )ص(  )ع( الف( حضرت علی

 . معنای یثرب چیست؟4

 د( ناسزا   ج( گناه  ب( سرزنش  الف( طهارت

 مسجد قبا 42دهد؟ صفحه . تصویر زیر کدام بنای تاریخی اسالم را نشان می5

 د( مسجدالحرام  الخضراءج( مسجد  ب( مسجدالنبی  الف( مسجد قبا

 . نخستین مسجدی که رسول خدا )ص( بنا نهاد چه نام داشت؟6

 د( مسجد قبا  ج( مسجدالحرام ب( مسجدالخضراء  الف( مسجدالنبی

 خوانند؟. چرا شهر یثرب را مدینه می7

 مدینه خوانده شد.الف( به علت اینکه نام یثرب به معنای عیب و فساد بود و به دستور پیامبر )ص( بعد از هجرت 

 شود.ب( به علت سکونت رسول خدا در این شهر به اختصار مدینه خوانده می

 خوانند.ج( به علت اشتیاق مردم یثرب به اسالم و تشکیل حکومت اسالمی در این شهر آن را مدینه می

 شد مدینه نامیده شد.باد( به علت اینکه این شهر اولین پایگاه رسمی مسلمانان بعد از هجرت رسول خدا )ص( می

 کردند؟. هنگام ورود اسالم به مدینه قبایل بنی قینقاع، بنی نضیر و بنی قریظه در کدام قسمت شهر زندگی می8

 د( جنوب شرقی  ج( شمال شرقی  ب( جنوب غربی  الف( شمال غربی

 . قبایل اوس و خزرج از کدام منطقه به مدینه مهاجرت کرده بودند؟9

 د( جده   ج( شام   منب( ی  الف( بحرین

 . چرا قبایل اوس و خزرج در یثرب سکنی گزیدند؟11

 الف( به دلیل اینکه یثرب به لحاظ موقعیت اقتصادی و زراعی مناسب بود.

 ب( به دلیل اینکه یثرب به لحاظ موقعیت سیاسی و اجتماعی مناسب بود.

 ج( به دلیل اینکه یثرب از لحاظ اقتصادی و نظامی مناسب بود.

 به دلیل اینکه این منطقه مناسب برای کشاورزی، صنعتگری و تجارت بود. د(
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 .جنگ بُعاث بین چه کسانی رخ داد؟11

  ب( ساکنان اصلی یثرب و یهودیان  الف( یهودیان و مسیحیان

 د( قبایل اوس و خزرج  ج( تازه مسلمانان و یهودیان

 باشد؟یهای مهم گسترش اسالم در یثرب نم. کدام عامل از زمینه12

 های آنان درباره پیامبر موعودالف( حضور یهودیان در این شهر و گزارش

 بارهای ممتد زیانب( وضعیت بحرانی یثرب در جنگ

 پرستی در یثربهای محکم شرک و بتج( پایه

 د( خستگی قبایل عرب از نبردهای طوالنی

 ........ فتح شد.فرماید مدینه به وسیله ... حضرت رسول خدا )ص( در روایتی می13

 د( قرآن  ج( اعجاز الهی  ب( قدرت اسالم  الف( ایمان

 تأسیس مسجدالنبی )ص(، پیمان برادری میان مهاجر و انصار، پیمان عمومی مدینه و ... با چه هدفی انجام شد؟ 14

  ب( تشکیل حکومت اسالمی    های شرکالف( از بین بردن پایه

 د( ایجاد وحدت بین همه ساکنان یثرب   ج( غلبه بر اختالفات درونی یثرب

 . پایگاه مرکز حکومت پیامبر )ص( در آغازین گام برای تشکیل حکومت اسالمی چه بود؟15

 د( قرآن  ج( جزیرةالعرب  ب( مسجد  الف( یثرب

 . .......... پایگاه مرکزی حکومتی بود که روزی بر تمام جزیرةالعرب گسترش یافت.16

 د( مسجدالخضرا  ج( مسجدالحرام  جدب( مس  الف( مسجد قبا

 . در اوایل هجرت حضرت رسول )ص( به مدینه با چه کسی پیمان برادری بست؟17

 د(عمار یاسر  ج( حمزه  ب( حضرت امیرمؤمنان علی )ع( الف( ابوایوب انصاری

 . کدام جمله صحیح نیست؟18

 الف از منظر قرآن همه مؤمنان با یکدیگر برادرند.

 دو نیز تأکید شده است.عمومی مؤمنان برای ایجاد برادری به صورت دوبه ب( بجز برادری

 های برادری میان مسلمانان مکه بسته نشده بود.ج( قبل از حضرت رسول در مدینه پیمان

 د( پس از هجرت از مکه به مدینه پیمان برادری مهاجر و انصار برقرار شد.
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 5فحه دهد؟ ص. تصویر مقابل چه چیز را نشان می19

   الف( حرکت حضرت رسول )ص( از مکه به مدینه

 ب( حرکت حضرت رسول )ص( از مدینه به مکه

  ج( مسیر حرکت حضرت رسول )ص( جهت بنای مسجد ایشان

 د( مسیر حرکت حضرت رسول )ص( جهت غزوه بدر

 . اولین قانون اساسی در اسالم کدام است؟21

 رادری میان مهاجران و انصارب( پیمان ب   لبف( پیمان تشکیل نیروی نظامی

 د( پیمان عمومی مدینه  ج( پیمان صلح مسلمانان و یهودیان خیبر

 . در اولین قانون اساسی در اسالم کدام شهر مقدس شمرده شد که خونریزی در آن حرمت داشت؟21

 د( مدینه  ج( طائف   ب( جده  الف( مکه

 دادرسی هر اختالفی در مدینه معرفی شد؟ . در اولین قانون اساسی در اسالم کدام مرجع برای22

 کردند.ای که در مدینه زندگی میب( بزرگان هر قبیله    الف( حضرت علی )ع(

 د( حضرت رسول اکرم )ص(   ج( حمزه عموی پیامبر )ص(

 ود؟بینی شده بیزی پیشکردند در پیمان عمومی مدینه برا آنها چه چ. در صورتی که یهودیان مدینه با دشمنان مسلمانان همکاری می23

 ب( حق اعدام آنها     الف( حق اخراج آنها

 د( حق تبعید آنها ج( محفوظ بودن حق مجازات آنها برای پیامبر )ص(

 ترین شیوه تبلیغ پیامبر )ص( چه بود؟. اصلی24

 ب( ایجاد پیمان عمومی مدینه الف( هدایت فکری مردم از طریق تبلیغ دعوت به توحید

 د( نمایش قدرت نظامی مسلمانان به مشرکان   ان برادری میان مسلمانانج( ایجاد پیم

 . اذن جهاد با کافران چگونه صادر شد؟25

  سوره حج 41و  39ب( با نزول آیات     الف( پس از غزوه بدر

 د( بعد از تنظیم پیمان عمومی مدینه    ج( پس از غزوه احد

 کرد؟لی کدام دریا عبور می. مسیر تجارت مشرکان مکه به شام از خط ساح26

 د( دریای سرخ  ج( دریای مرمره  ب( دریای عمان  الف( دریای مدیترانه

 شدند و مسلمانان مدینه به .......... شهرت یافتند.. مسلمانان مکه .......... نامیده می27

 انصار -د( مهاجرین مهاجرین -ج( انصار مهاجرین -ب( متقین متقین -الف( مهاجرین
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 44دهنده کدام بنای تاریخی است؟ صفحه رو نشانتصویر روبه. 28

 د( مسجدالنبی ج( مسجدالخضراء  ب( مسجدالحرام  الف( مسجد قبا

 دهد؟یک از تصاویر زیر مسجد ذوقبلتین را نشان می. کدام29

 49د( صفحه   44ب( صفحه   42ب( صفحه   51الف( صفحه 

 است که حضرت رسول )ص( بنا کردند؟یک از مساجد زیر نخستین مسجدی . کدام31

 59د( صفحه   49ج( صفحه   44ب( صفحه   42الف( صفحه 

 . کدام عبارت صحیح نیست؟31

 ند.االف( به نبردهایی که رسول خدا در آنها شرکت داشتند غزوه و به غیر آنهایی که حضرت در آنها حضور نداشتند سریه گفته

 شدند.گ میها منجر به جنها و سریهب( همه غزوه

 عدد بوده است. 27یا  26ج( تعداد غزوات پیامبر 

 اند.سریه هم نداشته 66های  حتی تا د( تعداد سریه

 . چند سال از رسالت پیامبر )ص( در مکه گذشت؟32

 سال 13د(   سال 18ج(   سال 11ب(   سال 23الف( 

 . اصرار چه کسی منجر به حرکت مشرکان مکه به منطقه بدر شد؟33

 د( ابوبکر  ج( ابولهب  ب( ابوجهل  ( ابوسفیانالف

 ها بود؟. به چه علت در گذشته منطقه بدر منزلگاه کاروان34

 ب( به علت تجاری بودن منطقه   الف( به علت وجود مزارع بسیار 

 های آبد( به علت وجود چاه   های مناسبج( به علت وجود راه

 افتاد؟ . چه مدت بعد از جنگ بدر غزوه احد اتفاق35

 د( چهار سال  ج( سه سال  ب( دو سال  الف( یک سال

 . حمزه عموی پیامبر )ص( در کدام غزوه به شهادت رسید؟36

 د( احد   ج( خیبر   ب( بدر  الف( خندق

 . عامل شکست مسلمانان پس از پیروزی ابتدایی در جنگ احد چه بود؟37

 راهب( بازگشت منافقان در میانه     الف( ضعف مسلمانان

 د( دنیاطلبی   ج( محرومیت از امدادهای نبی
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 گزاردند؟. مسلمانان ابتدا به کدام سمت نماز می38

 المقدسد( بیت   ج( مکه  ب( مدینه  الف( مسجدالنبی

 . با نزول کدام آیات قبله مسلمانان تغییر کرد؟39

 سوره انفال 31ب( آیه     سوره ممتحنه 121الف( آیه 

 سوره انفال 141تا  132د( آیات     سوره بقره 151تا  142ج( آیات 

 نامند؟. کدام غزوه را احزاب هم می41

 د( خندق   ج( خیبر   ب( بدر  الف( احد

 غزوه خندق در چه سالی اتفاق افتاد؟ 41

   ب( سال دوم هجرت    الف( سال سیزدهم بعثت

 د( سال سیزدهم هجرت    ج( سال پنجم هجرت

 در غزوه احزاب را چه کسی داد؟ . پیشنهاد حفر خندق42

 د( امیرمؤمنان علی )ع(    ج( ابوذر  ب( سلمان فارسی  الف( عمار یاسر

 . حَرّه چیست؟43

 ب( شکمبه شتر   های اطراف مدینهالف( بیابان

 های سنگالخ اطراف مدینهد( زمین   های باتالق اطراف مدینهج( زمین

 ان جنگ احزاب نقض شد؟. چرا توافق یهودیان و مشرکان در جری44

   شکنی یهودیانالف( در اثر پیمان

 های عامل نفوذی پیامبر )ص( در میان دو گروهب( در اثر فعالیت

  ج( در اثر طوالنی شدن جنگ و دشواری تامین آذوقه

 د( بر اثر غلبه ترس بر دل یهودیان

 ؟. طول خندقی که مسلمانان برای جنگ احزاب حفر کردند چه میزان بود45

  ب( چهار و نیم کیلومتر    الف( پنج و نیم کیلومتر

 د( هفت و نیم کیلومتر    ج( شش و نیم کیلومتر

 . عامل نفوذی پیامبر )ص( در میان یهودیان و مشرکان در جنگ احزاب چه کسی بود؟46

 طالبد( جعفربن ابی  ج( عمربن عبدود بن مسعودب( نُعیم  الف( کبربن دائل
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 از یهودیان قرار بود از داخل مدینه در جنگ احزاب به مسلمانان حمله کنند؟. کدام گروه 47

 ب( یهودیان بنی نضیر         ج( یهودیان بنی قریظه         د( یهودیان شام          الف( یهودیان بنی قینقاع

 51دهنده نقشه کدام غزوه یا سریه است؟ صفحه رو نشان. نقشه روبه48

 د( بدر   ج( خیبر   ب( احد  الف( خندق

 های زیر دشوارتر است؟یک از گروه. مبارزه رسول خدا )ص( با کدام49

 د( منافقان  ج( کافران  ب( مشرکان  الف( یهودیان

 های منافقان به صورت تشکیالتی تا چه زمانی ادامه داشت؟. کارشکنی51

 ابید( تا زمان مرگ عبداهلل ل اکرمج( تا زمان رحلت رسو ب( تا زمان فتح خیبر الف( تا زمان فتح مکه

 . رهبر منافقان مدینه چه نام داشت؟51

 د( بکربن دائل بن جُندَبج( سَمُرة ب( عمربن عبدود بن ابیالف( عبداهلل

 . ویژگی مهم یهودیان در مدینه چه بود؟52

 د( مهارت در صنعتگری ج( دشمنی با مسلمانان  ب( عهدشکنی الف( نفاق

 یهودیان از گذشته تاکنون باقی است؟ . کدام ویژگی53

 د( عهدشکنی  ج( جنگ و قتال ب( دشمنی با مسلمانان الف( نفاق

 . حاصل دشمنی یهودیان و مسلمانان بروز چند جنگ بود؟54

 د( یک جنگ  ج( چهار جنگ  ب( سه جنگ  الف( دو جنگ

 داشت؟ ای برای یهودیان. بروز سه جنگ میان یهودیان و مسلمانان چه نتیجه55

 د( تملک اموال آنها  ج( اعدام آنها ب( تبعید آنها به شام الف( اخراج آنها از مدینه

 

 

 پاسخ نامه

 توانست با نفوذ دادن اسالم به یثرب این شهر را به عنوان پایگاهی قوی در اختیار مسلمانان قرار دهد.پاسخ ج( حضرت رسول )ص( می .1

 های تشکیل حکومت اسالمی فراهم شد.ثرب زمینهپاسخ ب( با ورود رسول خدا )ص( به شهر ی .2

 پاسخ ب( پس از هجرت رسول خدا به یثرب نام آن طبق دستور ایشان به طابة و طیبة تغییر یافت. .3

 پاسخ ب( معنای کلمه یثرب عبارت بود از عیب و فساد و سرزنش. .4

 پاسخ الف( این تصویر مسجد قبا در مدینه است. .5

 ل خدا بنا نهاد مسجد قبا بود.پاسخ د( نخستین مسجدی که رسو .6
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پاسخ ب( رفته رفته به علت سکونت رسول خدا )ص( در این شهر نامش به مدینةالنبی )ص( و مدینةالرسول )ص( تغییر یافت و به اختصار  .7

 مدینه نامیده شد.

 کردند.پاسخ د( این قبایل در جنوب شرقی مدینه زندگی می .8

 از جنوب جزیرةالعرب یعنی نواحی یمن بودند. های مهاجرپاسخ ب( قبایل اوس و خزرج عرب .9

 پاسخ الف( به دلیل اینکه یثرب به لحاظ موقعیت اقتصادی و زراعی مناسب بود. .11

های زیادی با یکدیگر و با یهودیان داشتند که آخرین آن جنگ های ساکن یثرب در طول دوران قبل از ورود اسالم درگیریپاسخ د( عرب .11

 له اوس و خزرج رخ داد.بُعاث بود که بین دو قبی

 پرستی که تاب مقاومت در برابر پیام جذاب و منطقی قرآن را نداشت.های سست شرک و بتپاسخ ج( پایه .12

 فرماید مدینه به وسیله قرآن فتح شد.پاسخ د( حضرت رسول خدا )ص( در روایتی می .13

در ین حکومت اسالمی را با تأسیس مسجدالنبی با پیمان براهای تأسیس اولدرنگ زمینهپاسخ ب( با ورود رسول خدا به یثرب آن حضرت بی .14

 میان مهاجر و انصار، پیمان عمومی مدینه و ... فراهم کرد.

پاسخ ب( بالفاصله پس از ورود به مدینه حضرت رسول در آغازین گام برای تشکیل حکومت اسالمی به عنوان پایگاه در مرکز حکومت  .15

 خود مسجدی ساخت.

 پایگاه مرکز حکومتی بود که روزی بر تمام جزیرةالعرب گسترش یافت. پاسخ ج( مسجد نبوی .16

 پاسخ ب( رسول خدا در دو نوبت امیرمؤمنان را برادر خود دانست. .17

 های برادری میان مسلمانان مکه بسته نشده بود.پاسخ ج( قبل از حضرت رسول )ص( در مدینه پیمان .18

 باشد.جد قبا به محلی که مسجد خود را آنجا بنا کرد میرو مسیر حرکت رسول اکرم از مسپاسخ ج( نقشه روبه .19

 شود.پاسخ د( پیمان عمومی مبتنی بر اصول مترقی اسالم به منزله اولین قانون اساسی در اسالم قلمداد می .21

 پاسخ د( مقدس بودن شهر مدینه و حرمت خونریزی در آن یکی از مفاد اولین قانون اساسی بود. .21

 ص( برای دادرسی در رفع هر گونه اختالف در مدینه از جمله مفاد اولین قانون اساسی در اسالم بود.پاسخ د( مرجعیت پیامبر ) .22

 بینی شده بود.پاسخ ج( محفوظ بودن حق مجازات آنها برای پیامبر )ص( در پیمان عمومی مدینه پیش .23

 پاسخ الف( هدایت فکری مردم از طریق تبلیغ دعوت به توحید .24

 از سوره حج اذن جهاد با کافران از سوی خداوند صادر شد. 41و  39پاسخ ب( با نزول آیات  .25

 گذشت.پاسخ د( مسیر تجارت مشرکان مکه به شام از خط ساحلی دریای سرخ و با فاصله اندکی از مدینه می .26

 شدند و مسلمانان مدینه به انصار شهرت یافتند.پاسخ د( مسلمانان مکه مهاجر نامیده می .27

 دهنده مسجدالنبی است.نپاسخ د( این تصویر نشا .28

 دهنده مسجد ذوقبلتین است.پاسخ د( این تصویر نشان .29

 پاسخ الف( مسجد قبا نخستین مسجدی است که رسول خدا بنا نهادند. .31

 شدند.ها منجر به جنگ میها و سریهپاسخ ب( همه غزوه .31

 سال از رسالت پیامبر )ص( در مکه گذشت. 13پاسخ د(  .32
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 ار ابوجهل با سپاهی هزار نفری به سوی منطقه بدر حرکت کردند.پاسخ ب( مشرکان مکه به اصر .33

 ها بود.های آب در آن منطقه، بدر منزلگاه کاروانپاسخ د( به علت وجود چاه .34

 پاسخ الف( یک سال پس از غزوه بدر غزوه احد اتفاق افتاد. .35

 حمزه عموی رسول خدا بود. نها»پاسخ د( در غزوه احد هفتاد نفر از مسلمانان به شهادت رسیدند که یکی از آ .36

پاسخ د( دنیاطلبی تعدادی از مسلمانان موجب شد قبل از پیروزی کامل به جمع کردن غنایم مشغول شوند و اغلب سربازان محافظ گذرگاه  .37

 نیز به این منظور از کوه سرازیر شدند.

 د.گزاردنالمقدس نماز میپاسخ د( مسلمانان تا ماه شوال سال دوم هجری به سوی بیت .38

 سوره بقره قبله مسلمانان به سمت کعبه تغییر کرد. 151تا  142پاسخ ج( با نزول آیات  .39

 ها و قبایل متعددی از مکه و خارج مکه به مدینه حمله کردند تا اسالم را نابود بسازند.نامند زیرا گروهپاسخ د( غزوه خندق را احزاب هم می .41

 تاد.پاسخ ج( غزوه خندق در سال پنجم هجرت اتفاق اف .41

 پاسخ ب( پیشنهاد حفر خندق از سوی سلمان فارسی مطرح شد. .42

 های سنگالخ وسیع اطراف مدینه معروف به حره بوده است.پاسخ د( زمین .43

ت میان بن مسعود که هم با مشرکان و هم با یهودیان ارتباط داشهای عامل نفوذی پیامبر )ص( به نام نُعیمپاسخ ب( با تدبیر پیامبر )ص( فعالیت .44

 ها اختالف افتاد و توافقشان نقض شد.آن

 اند.پاسخ الف( طول خندق را پنج و نیم کیلومتر تخمین زده .45

 بن مسعود بود.پاسخ ب( عامل نفوذی پیامبر )ص( نعیم .46

 پاسخ ج( یهودیان بنی قریظه قرار بود از داخل مدینه به مسلمانان حمله کنند. .47

 دهد.پاسخ الف( این نقشه غزوه خندق را نشان می .48

 پاسخ د( مبارزه حضرت رسول خدا )ص( با منافقان دشوارتر بود زیرا اینان در پس نقاب نفاق پنهان شده بودند و پیامبر به حکم ظاهر اسالم .49

 توانست با آنها بجنگد.نمی

 ابی در سال نهم هجری ادامه داشت.بنهای منافقان به صورت تشکیالتی و حزبی تا مرگ عبداهللپاسخ د( کارشکنی .51

 بن ابی بود.سخ الف( رهبر منافقان شخصی به نام عبداهللپا .51

 هاست.پاسخ ب( ویژگی مهم یهودیان که به آن شهرت داشتند عهدشکنی آنان و عدم پایبندی به پیمان .52

 به نقض پیمان های بین المللی مشهور است.امروزه نیز برخی از مدعیان پیروی از آیین یهود همانند رژیم صهیونیستی پاسخ د(  .53

 پاسخ ب( سه جنگ حاصل دشمنی میان یهودیان و مسلمانان بود. .54

  های یهودیان منجر به اخراج آنها از مدینه شد.پاسخ الف( حاصل دشمنی .55
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 . چه مدت پس از رؤیای صادقه پیامبر )ص( مبنی بر ورود به مکه، تصمیم گرفت عازم مکه شود؟1

 د( سه سال پس از آن   از آن ج( دو سال پس  ب( همان سال    الف( یکسال پس از آن 

 باشد؟یک از مواردی که به عنوان مفاد صلح حدیبیه بیان شده صحیح نمی. کدام2

 الف( متارکه جنگ بین طرفین به مدت ده سال

 ب( تأمین امنیت جان و مال تجار ، مسلمانان و مشرک

 ج( انجام عمره توسط مسلمانان از همان سال

 ه مدینه بیایند و عدم الزام قریش به چنین تعهدی در برابر مسلماناند( الزام مسلمانان قریش که ب

 . طبق پیمان صلح حدیبیه متارکه جنگ بین طرفین تا چند سال ادامه داشت؟3

 د( ده سال  ج( پانزده سال  ب( پنج سال  الف( یک سال

 . کدام مورد از نتایج صلح حدیبیه نیست؟4

 لمانان یا مشرکان پیمانی با مسالف( آزادی قبایل در هم

 ب( به رسمیت شناخته شدن اسالم توسط قریش

 ج( امکان دعوت جهانی برای رسول خدا )ص(

 های فتح مکهد( فراهم آمدن زمینه

 . عمرةالقضاء در چه سالی اتفاق افتاد؟5

 د( سال دهم هجرت ج( سال هشتم هجرت ب( سال ششم هجرت الف( سال هفتم هجرت

و ما تورا جز )به سِمَت( بشارتگر و هشداردهنده برای تمام « »بگو ای مردم، من پیامبر خدا به سوی همه شما هستم.». پیام این آیه چیست؟ 6

 «مردم نفرستادیم.

 د( بیعت رضوان    ج( عمرةالقضاء        الف( سرزمین بیعت، حدیبیه      ب( دعوت جهانی

 . آیین اسالم در کجا ظهور کرد و مخصوص کیست؟7

  نژاد عرب -ب( عربستان    ناس -رةالعربالف( جزی

 قوم عرب -د( جزیرةالعرب  عرب و عجم -جزیره عربستانج( شبه

 . ابالغ دعوت سران کشورهای مهم زمان پیامبر )ص( از چه زمانی شروع شد؟8

 ب( اواسط سال ششم هجری   الف( اواخر سال ششم هجری

 د( سال پنجم هجری   ج( اوایل سال ششم هجری
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 باشد؟یک از کشورهای ذکرشده از جمله کشورهایی که پیامبر )ص( برای آنها نامه دعوت به اسالم را فرستادند نمیدام. ک9

 د( روم   ج( مصر   ب( سبأ  الف( یمامه

 . حضرت رسول )ص( در ارتباط با چه کسی نفرین کردند که خداوندا رشته سلطنت او راپاره کن؟11

 د( حاکم مصر  ج( خسروپرویز وانب( خسروانوشیر  الف( ابوجهل

 هایی که از طرف رسول )ص( به سران کشورهای بزرگ ارسال شد چگونه بود؟. محتوای نامه11

 تکلفد( منعطف و بی ج( متکلف و قاطع ب( ساده و صریح الف( صریح و سخت

 اسالم هدایایی نیز ارسال کرد؟ ی حضرت رسول )ص( و پیک حضرت برای دعوت به. پادشاه کدام کشور ضمن احترام به نامه12

 د( حبشه    ج( مصر   ب( روم  الف( ایران

 . خسروپرویز از کدام حاکم خواست که پیامبر )ص( را به قتل برسانند؟13

 د( یمن   ج( عراق  ب( بحرین  الف( روم

 بودند؟ گران یهودی پس از اخراج از مدینه کدام مکان را کانون جدید توطئه خود قرار داده. فتنه14

 د( خیبر  ج( قینقاع  ب( طائف  الف( حدیبیه

 فتح خیبر در چه سالی رخ داد؟ 15

 د( هفتم هجری  ج( هشتم هجری  ب( نهم هجری  الف( دهم هجری

 56دهنده کدام بنای تاریخی است؟ صفحه . تصویر زیر نشان16

 کد( منطقه تبو  ج( قلعه خیبر ب( مزارع اطراف مدینه الف( مسجد ذوقبلتین

 هایی واقع شدند؟ترتیب دعوت سران کشورهای مهم به اسالم، فتح خیبر و نبرد تبوک در چه سال .17

   الف( سال ششم، هشتم و هفتم هجری

 ب( سال هفتم، ششم و هشتم هجری

 ج( اوایل سال هفتم، اواسط سال هفتم، اواخر سال ششم هجری 

 د( اواخر سال ششم، هفتم و هشتم هجری

 ؟کدام کشورها نامه دعوت به اسالم پیامبر )ص( را پاره کردند، با احترام با نامه و پیک برخورد کردند و سفیر پیامبر را به قتل رساندندبه ترتیب . 18

 د( ایران، روم، شام ج( ایران، مصر، شام ب( ایران، روم، مصر الف( مصر، روم، شام

 . در نبرد موته، چه کسی اولین فرمانده سپاه بود؟19

 طالبد( جعفربن ابی   ج( شرحبیل عمروالغسانی بن رواحهب( عبداهلل زیدبن حارثه الف(
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 دهد؟. به ترتیب کدام گزینه فرماندهان سپاه اسالم در نبرد موته را به درستی نشان می21

 طالببن رواحه، جعفربن ابی( زیدبن حارثه، عبداهلل1

 رثهبن رواحه، زیدبن حاطالب، عبداهللب( جعفربن ابی

 طالب، زیدبن حارثهبن رواحه، جعفربن ابیج( عبداهلل

 بن رواحهطالب، زیدبن حارثه، عبداهللد( جعفربن ابی

 طالب فرمانده سپاه اسالم در کدام نبرد بود؟. جعفربن ابی21

 د( خندق   ج( موته  ب( تبوک  الف( خیبر

 ؟. در نبرد موته سپاه اسالم در برابر چه کسانی قرار گرفتند22

 د( قریش  ج( شامیان  ب( ایرانیان  الف( یهودیان

 . قتل سفیر پیامبر توسط حاکم بصرا چه مفهومی داشت؟23

 د( تکبر نسبت به حضرت رسول   خواهیج( سهم  ب( تهدید نظامی  الف( نامه فانی

 باشد؟هاشم و رسول خدا )ص( میپیمان دیرینه بنی. کدام گزینه از قبایل هم24

 د( قبیله بنی قینقاع  ج( قبیله بنی نضیر  ب( قبیله بنو بکر بنی خزاعهالف( قبیله 

 به چه مفهومی است؟« طلقا. »25

 د( آزادشدگان گرفتگانج( طالق ب( تازه مسلمانان   الف( کافران

 . خانه کدام افراد را پیامبر )ص( پس از فتح مکه به عنوان مکان امن اعالم کردند؟26

 های خود افراد مشرک( خانهب    الف( خانه ابولهب

 د( خانه عمر     ج( خانه ابوبکر

 . بت هُبَل توسط چه کسی شکسته شد؟27

 ب( حضرت علی )ع(   الف( حضرت رسول )ص(

 د( زیدبن حارثه    طالبج( جعفربن ابی

 های درون و بیرون کعبه شکسته شد؟. چه زمانی بت28

 ب( اواسط فتح مکه    الف( قبل از فتح مکه

 د( بعد از فتح مکه  پس از اعالم امن بودن مسجدالحرام ج(

 . مکه در چه سالی فتح شد؟29

 ب( سال هفتم هجری   الف( اوایل سال ششم هجری
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 د( اواخر سال ششم هجری    ج( سال هشتم هجری

 کند؟. کدام گزینه علت فتح مکه را به درستی بیان می31

   الف( کشتن سفیر رسول خدا

 فتن مشرکان قریش با قبیله خراعهب( به یاری شتا

 ج( به یاری شتافتن مشرکان قریش با قبیله بنوبکر

 د( توطئه یهودیان 

 باشد؟.کدام گزینه صحیح نمی31

 الف( ابوسفیان قبل از فتح مکه و پس از نقض پیمان صلح حدیبیه با پیامبر )ص( تجدید عهد نمود.

 بیه قریش راهی مکه شد.ب( پیامبر )ص( در رمضان سال هفتم هجری برای تن

 گرفتند.ج( مشرکان مکه به شرط مسلمان شدن مشمول عفو قرار می

 های داخلی و بیرون کعبه شکسته شد.د( پس از فتح مکه بت

 یک از موارد زیر رویارویی با دشمن صورت نگرفت؟. کدام32

 د( نبرد تبوک  ج( نبرد خیبر  ب( نبرد خندق  الف( نبرد موته

 لت در ارتباط با چه کسی مطرح شده است؟. حدیث منز32

 د( حضرت رسول )ص(  ج( هارون  ب( شیعیان الف( حضرت علی )ع(

 . حدیث منزلت در نزدیکی کدام غزوه بیان شد؟34

 د( احد   ج( خیبر  ب( تبوک  الف( موته

 ؟. در حدیث منزلت جایگاه حضرت علی )ع( به حضرت رسول )ص( به چه جایگاهی تشبیه شده است35

 ب( جایگاه عمران به نوح   الف( جایگاه خضر به موسی

 د( جایگاه شعیب به موسی   ج( جایگاه هارون به موسی

 . قصد پیامبر )ص( از غزوه تبوک رویارویی با چه کسانی بود؟36

 د( رومیان  ج( شامیان  ب( یهودیان الف( مشرکان مکه

 ی منافقان هم در آن بسیار بود؟. کدام غزوه در فصل تابستان اتفاق افتاد و کارشکن37

 د( خیبر   ج( احد  ب( خندق  الف( تبوک

 های مختلف مردم برای شرکت در جنگ تبوک اشاره شده است؟. در کدام سوره قرآن به دسته38

 د( توبه   ج( بقره  ب( انفال  الف( ممتحنه
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که پیامبر در جنگ با رومیان شکست خواهد خورد و به همین سازی کردند . کدام گروه لحظه حرکت از پیامبر )ص( جدا شدند و شایعه39

 زودی به ریسمان اسارت بسته خواهد شد؟

 الف( گروهی که آماده رزم بودند اما وسیله و امکانات نداشتند.

 گفتند جنگ در هوای گرم صالح نیست.کردند و میب( کارشکنانی که خود در جنگ شرکت نمی

 خواستند صریحا مخالفت کنند.جنگ نبودند و نمیج( گروهی که مایل به شرکت در 

 د( گروهی که در اردوگاه پیامبر خیمه زدند و آماده بودند که همراه پیامبر حرکت کنند اما لحظه حرکت از پیامبر جدا شدند. 

 سردسته منافقان در غزوه تبوک چه کسی بود؟ -41

 د( عمربن حنظله بطالج( جعفربن ابی  بن ابیب( عبداهلل الف( زیدبن حارثه

 های خود ماندند و در جنگ شرکت نکردند؟ریزان در خانه. کدام گروه در غزوه تبوک اشک41

   ب( منافقان     الف( کارشکنان

 د( جانبازان و ایثارگران دارای امکانات    امکانات آماده رزم ج( افراد بی

 ه است؟. سپاه کدام غزوه به نام جیش العسرة در تاریخ معروف شد42

 د( غزوه خیبر  ج( غزوه احد  ب( غزوه تبوک  الف( غزوه خندق

 . کدام غزوه در تاریخ به غزوةالعصره معروف است؟43

 د( تبوک  ج( فتح مکه  ب( حنین  الف( موته

بیله به سوی ن با چند ق. در کدام غزوه سپاه اسالم با سختی بسیار به منطقه جنگی رسیدند اما بدون هرگونه درگیری و پس از انعقاد پیما44

 مدینه بازگشتند؟

 د( احزاب  ج( فتح مکه  ب( تبوک  الف( موته

 ای برای فتوحات بعدی در منطقه شام بود؟. کدام غزوه کسب تجربه45

 د( خیبر  ج( تبوک   ب( احد  الف( خندق

 مبرش بجنگند بوده است؟خواهند با خدا و پیاگاهی برای کسانی که می. کدام مسجد در اسالم به عنوان تکیه46

 د( مسجدالحرام  ج( مسجد قبا ب( مسجد ذوقبلتین  الف( مسجد ضرار

 تواند درس خوبی برای حکومت اسالمی باشد؟. کدام حرکت قاطع پیامبر در ارتباط با حرکتی به ظاهر فرهنگی می47

 مسجد ضرار الف( به آتش کشیدن مسجد و واکنش سخت پیامبر در ارتباط با منافقان در ماجرای

 ی یهودیانتوزانهب( تخریب قلعه خیبر در واکنش به حرکات کینه

 های داخل و خارج کعبهج( واکنش پیامبر )ص( در فتح مکه و تخریب همه بت
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 د( واکنش پیامبر نسبت به توطئه دارالنوره و رفتن به غاز ثور

 وسط پیامبر )ص( در نظر گرفته شد چه کسی بود؟. اولین کسی که برای ابالغ آیات اولیه سوره توبه در موسم حج ت48

 طالبابی د( جعفربن  ج( ابوسفیان  ب( ابوبکر الف( حضرت علی )ع(

 باشد؟. کدام عبارت در ارتباط با محتوای پیام برائت حضرت رسول )ص( صحیح نمی49

 کس نباید با بدن برهنه و عریان طواف کعبه کند.الف( هیچ

 زارند.مشرکان بیب( خدا و پیامبر او از 

  شود.ج( هیچ کافری وارد بهشت نمی

 د( پس از گذشت سه سال دیگر هیچ مشرکی حق حج گزاردن ندارد.

 کردند؟ای عریان طواف می. مشرکان دروه جاهلی با چه بهانه51

 ب( خارج کردن لباس شهرت از بدن     الف( گرمای شدید

 د( همدردی با تقوایی که پوشش مناسب ندارند  شدهج( خارج کردن هر لباسی که با آن گناه انجام 

 . پیمان برائت در چه سالی ابالغ شد؟51

 د( سال یازدهم هجری ج( سال نهم هجری ب( سال هشتم هجری الف( سال دهم هجری

 . آخرین سفر حج پیامبر )ص( در چه سالی برگزار شد؟52

 سال هفتم هجری د( ج( سال هشتم هجری ب( سال نهم هجری الف( سال دهم هجری

 باشد؟های ابراهیمی می. پیامبر )ص( مردم را به برائت از چه چیزی دعوت کردند که از میراث53

 د( مواقف و مشاعر  ج( ایمان  ب( اسالم  الف( قرآن

 کردند؟. هنگام عزیمت حضرت رسول به آخرین حج خود حضرت علی )ع( چه می54

   الف( به همراه ایشان به حج عزیمت کردند.

 برد.سرمیب( برای دعوت مردم یمن به اسالم در آنجا به

  نمودن توطئه منافقان در مدینه بودند.ج( مشغول خنثی

 بردند.میسرد( برای دعوت مردم بحرین در آنجا به

 . حدیث ثقلین چه زمانی برای مردم بیان شد؟55

 د( پس از فتح مکه  ج( در موسم آخرین حج نبوی  ر جنگ احدب( د الف( در جنگ تبوک
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هرکس که من سرپرست اوهستم این علی نیز سرپرست اوست. خدایا دوستان علی را »رو مربوط به کدام گزینه است؟ . جمالت روبه56

 «دوست بدار و دشمنانش را دشمن بدار، یاران او را یاری کن و کسانی را که یاریش نکنند واگذار.

 د( پیام برائت  ج( خطبه غدیر  ب( حدیث ثقلین الف( حدیث منزلت

 . محتوای حدیث ثقلین در کدام گزینه بیان شده است؟57

 بندی افرادی که در جنگ تبوک شرکت داشتندب( گروه   الف( جانشینی امام علی )ع(

 د( همراهی و پیروی از اهل بیت   ج( انجام صحیح اعمال حج

 شوند؟اند که تا به آن دو چنگ بزنند گمراه نمیرا پیامبر برای امت گذاشته. کدام دو چیز 58

 د( قرآن و اهل بیت )ع(  ج( کعبه و قرآن ب( اهل بیت )ع( و کعبه الف( خدا و اهل بیت )ع(

 . حدیث ثقلین فرموده کدام معصوم است؟59

 ب( حضرت رسول )ص(   الف( حضرت امیر مؤمنان علی )ع(

 د( حضرت امام صادق )ع(    قر )ع(ج( حضرت امام با

 . پیامبر )ص( در آخرین روزهای عمر مبارک خود سپاه چه کسی را به شام فرستاد؟61

 طالب )ع(بن ابید( علی طالبج( جعفربن ابی  ب( اسامةبن زید الف( زیدبن حارثه

 . در چه تاریخی پیامبر بزرگ اسالم از دنیا رفتند؟61

 صفر سال یازدهم هجری 28ب(    صفر سال دهم هجری 18الف( 

 محرم سال یازدهم هجری 16د(    رجب سال دوازدهم هجری 29ج( 

 نامه مکتوب نوشتند؟. چرا حضرت رسول )ص( در ارتباط با جانشینی امام علی )ع( بعد از ایشان وصیت62

 ب( به علت شدت بیماری   الف( به علت فوت ناگهانی ایشان

 د( به علت ناتوانی در نوشتن و فوت ناگهانی   بهج( به علت مخالفت برخی صحا

کرم )ص( های رسول اپذیری مربوط به کدام بعد دستاورد. تأکید بر روحیه عفو و رأفت و مدارا و تأکید بر اصل عدم تعدی و ظلم و ظلم63

 باشند؟ می

 یحکومت -د( اجتماعی اجتماعی -ج( اعتقادی حکومتی -ب( اجتماعی اجتماعی -الف( فردی

 سؤاالت یک توضیح

 د؟دانستن. حضرت رسول )ص( در سخنان تاریخی خود در مسجدالحرام چه چیز را باعثی برای برداشتن تکبرهای دوران جاهلیت می64

 د( اخالق  ج( ایمان  ب( اسالم الف( حضرت علی )ع(

 د؟ان. بر اساس سخنان حضرت رسول )ص( در مسجدالحرام مردم در پیشگاه الهی چند دسته65
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 د( یک دسته  ج( چهار دسته  ب( دو دسته  الف( سه دسته

 ای است؟. بر اساس سخنان حضرت رسول )ص( در مسجدالحرام برتری هر انسانی بر انسان دیگر به چه وسیله66

 د( تقوا   ج( جهاد  ب( اسالم  الف( ایمان

 های مراسم جاهلیت در اسالم محفوظ ماند؟. کدام برنامه67

 ب( غذا دادن به زائران   رده خانه خداالف( تعویض پ

 د( کلیدداری و آبرسانی به زائران     ج( کلیدداری

 . پیامبر )ص( در سخنان خود در مسجدالحرام خون هر مسلمان را برابر چه چیزی دانستند؟68

 د( برابر هر مسلمان دیگر  کافر 111ج( برابر   کافر 5ب( برابر   الف( برابر ده کافر

 

 

 مهپاسخ نا

 پاسخ الف( دو سال بعد از رؤیای صادقه پیامبر )ص( به همراه دو هزار نفر از مسلمانان به مکه رفتند، اعمال عمره را انجام دادند. .1

 پاسخ ج( انجام عمره توسط مسلمانان از همان سال .2

 پاسخ د( طبق مفاد صلح حدیبیه متارکه جنگ بین طرفین به مدت ده سال ادامه داشت. .3

 پیمانی با مسلمانان یا مشرکانادی قبایل در همپاسخ الف( آز .4

 پاسخ الف( عمرةالقضاء در سال هفتم هجرت اتفاق افتاد. .5

اند(. در بعضی از آیات با صراحت اعالم شده که رسول خدا به سوس تمام بشریت مبعوث شده پاسخ ب( مخاطب قرآن محمد مردم )ناس .6

 است.

در میان قوم عرب ظهور کرد و حضرت محمد خود از نژاد عرب بود اما مخاطب قرآن همه  پاسخ الف( اگرچه آیین اسالم در جزیرةالعرب .7

 مردم )ناس( اند.

 پاسخ الف( در اواخر سال ششم هجری ابالغ دعوت رسول خدا به سران کشورهای مهم آن زمان آغاز شد. .8

 ای از شام.مصر، حبشه، یمامه و منطقه پاسخ ب( کشورهایی که برای آنها نامه فرستاده شد از قرار ذیل است: ایران، روم، .9

 پاسخ ج( حضرت رسول )ص( پس از آنکه سفیرش جریان پاره کردن نامه توسط خسروپرویز را به ایشان اطالع دادند اورا نفرین کردند. .11

 تکلف و در عین حال صریح و قاطع بود.ها مشابه عباراتی ساده، بیپاسخ ب( مضمون نامه .11

 مصر ضمن احترام به نامه و پیک حضرت هدایایی نیز ارسال کرد.پاسخ ج( مُقَوقِس حاکم  .12

 اش در یمن خواست که پیامبر )ص( را به قتل برساند.نشاندهپاسخ ج( خسروپرویز ضمن پاره کردن نامه از حاکم دست .13

 پاسخ د( خیبر کانون جدید توطئه یهودیان بود. .14

 پاسخ د( فتح خیبر در سال هفتم هجری رخ داد. .15

 دهنده بقایای قلعه خیبر است.ویر نشانپاسخ ج( تص .16
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پاسخ د( دعوت سران کشورهای مهم به اسالم در اواخر سال ششم هجری، فتح خیبر در سال هفتم و نبرد تبوک در سال هشتم هجری رخ  .17

 دادند.

ر )ص( را رد و شام سفیر پیامبپاسخ ج( خسروپرویز نامه دعوت به اسالم پیامبر )ص( را پاره کرد، مصر با احترام با نامه و پیک برخورد ک .18

 ناجوانمردانه در دهکده موته به قتل رسانید.

 طالب بود.پاسخ د( اولین فرمانده سپاه اسالم در نبرد موته جعفربن ابی .19

 بن رواحه.طالب، زیدبن حارثه، عبداهللپاسخ د( فرماندهان سپاه اسالم در نبرد موته: جعفربن ابی .21

 ن فرمانده سپاه اسالم در نبرد موته بود.طالب اولیپاسخ ج( جعفربن ابی .21

 پاسخ ج( نبرد موته بین سپاهیان اسالم و شام به وجود آمد. .22

 پاسخ ب( این رفتار نوعی تهدید نظامی و پیام قدرت به حکومت نبوی در مدینه بود. .23

 هاشم و سپس رسول خدا بودند.پیمانان دیرین بنیپاس الف( قبیله بنی خزاعه هم .24

 باشد.ه معنی آزادشدگان میپاسخ د( طلقا ب .25

 های امن اعالم کرد.های خود افراد مشرک را خانهپاسخ ب( پیامبر خانه .26

 پاسخ ب( بت هبل توسط حضرت علی )ع( شکسته شد. .27

 های درون و بیرون کعبه شکسته شد.پاسخ د( پس از فتح مکه بت .28

 پاسخ ج( مکه در سال هشتم هجری فتح شد. .29

 ان قریش با قبیله بنوبکرپاسخ ج( به یاری شتافتن مشرک .31

 پاسخ الف( ابوسفیان قبل از فتح مکه و پس از نقص پیمان صلح حدیبیه با پیامبر )ص( تجدید عهد نمود. .31

 پاسخ د( در نبرد تبوک رویارویی با دشمن صورت نگرفت. .32

 پاسخ الف( حدیث منزلت در ارتباط با حضرت امیرمؤمنان بیان شده است. .33

خ به شایعات منافقان در ارتباط با عدم صالحیت حضرت علی )ع( برای حضور در غزوه تبوک حدیث منزلت پاسخ ب( پیامبر )ص( در پاس .34

 را بیان نمود.

 پاسخ ج( در حدیث منزلت جایگاه حضرت علی )ع( به حضرت رسول )ص( به جایگاه هارون به موسی شبیه شده است. .35

 .پاسخ د( غزوه تبوک جهت رویارویی با رومیان تدارک دیده شد .36

ود و گذشت و فصل گرم تابستان بهای خشک و سوزان میپاسخ الف( منطقه تبوک فاصله زیادی تا مکه دارد و مسیر حرکت از سرزمین .37

 های این سفر بسیار داغ بود.بازار منافقان برای کارشکنی و تشریح دشواری

 دند.شکه یاران رسول خدا در آن زمان به چند گروه تقسیم میشود پاسخ د( با مراجعه به آیاتی از قرآن در سوره توبه این نتیجه حاصل می .38

پاسخ د( د( گروهی که در اردوگاه پیامبر )ص( خیمه زدند و آماده بودند که همراه پیامبر حرکت کنند اما لحظه حرکت از پیامبر جدا شدند  .39

 ریسمان اسارت بسته خواهند شد. سازی کردند که پیامبر در جنگ با رومیان شکست خواهند خورد و به زودی بهو شایعه

 بن ابی بودند.پاسخ ب( کارشنان منافق تحت سرپرستی عبداهلل .41
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 پاسخ ج( گروهی که آماده رزم بودند اما وسیله و امکانات نداشتند و این گروه به خدمت رسول گرامی آمدند از او امکانات خواستند پیامبر .41

خت به ریبگذارم. آنها پس از شنیدن این پاسخ در حالی که اشک از دیدگانشان فرومی ای ندارم که در اختیار شما)ص( فرمودند: وسیله

 های خود بازگشتند.خانه

نام غزوه نیز به  اند والعسرة گفتهپاسخ ب( با توجه به اینکه سپاه اسالم با سختی بسیار تا تبوک رفت در تاریخ نام این سپاه را جیش .42

 غزوةالعصرة معروف است.

 ه توضیح سؤال قبل مراجعه کنید.پاسخ د( ب .43

پاسخ ب( سپاه اسالم با سختی بسیار تا تبوک رفت و مدت بیست روز در آنجا توقف کرد ولی بدون هرگونه درگیری پس از انعقاد پیمان با  .44

 چند قبیله به سوی مدینه بازگشت.

 نطقه شام بود.پاسخ ج( این غزوه کسب تجربه و آمادگی و فراگرفتن مسیر برای فتوحات بعدی در م .45

ا و پیامبرش خواهند با خدسازند تا به مؤمنان زیان رسانند و میانشان کفر و تفرقه اندازند، برای کسانی که میآنهاکه مسجدی می»پاسخ الف(  .46

 که توضیحاتی است در ارتباط با مسجد ضرار در قرآن کریم.« بجنگند کمینگاهی است.

ود. دانی تبدیل شداد مسجد ضرار تخریب و به آتش کشیده شود و سپس محل آن به زباله پاسخ الف( با نزول آیات رسول خدا دستور .47

تواند درس خوبی برای حکومت اسالمی در چگونگی برخورد واکنش سخت آن حضرت در برابر این حرکت به ظاهر فرهنگی منافقان می

 با منافقان در هر حد و در هر زمانی باشد.

 ا ابوبکر را برای این منظور به سوی مکه اعزام کرد.پاسخ ب( پیامبر )ص( در ابتد .48

 پاسخ د( از سال آینده هیچ مشرکی حق حج گزاردن ندارد. .49

 اند.پاسخ ج( خارج کردن هر لباسی که با آن گناه انجام داده .51

 .الحجه سال نهم هجری آیات اولیه سوره توبه )پیام برائت( بر پیامبر )ص( نازل شدپاسخ ج( در آستانه ماه ذی .51

 پاسخ الف( از مهمترین رویدادهای سال دهم هجری آخرین سفر حج پیامبر اکرم )ص( است. .52

 های ابراهیمی است.پاسخ د( پیامبر فرمودند مواظب مواقف و مشاعر حج باشید زیرا آنها از میراث .53

 بردند.سرمیپاسخ ب( برای دعوت مردم یمن در آنجا به .54

 لین بیان شد.پاسخ ج( در موسم آخرین حج نبوی حدیث ثق .55

 باشند.پاسخ ج( این جمالت مهمترین فراز خطبه غدیر می .56

های دوران حج آخر تبیین جایگاه اهل بیت )ع( و توصیه به همراهی و پیروی از آنان های حضرت در این خطبهپاسخ د( از مهمترین سفارش .57

 بود که در قالب حدیث ثقلین بیان شد.

 یز گرانبهایی است که تازمانی که به آن چنگ زده شود گمراهی به وجود نخواهد آمد.پاسخ د( کتاب خدا و اهل بیت )ع( دو چ .58

 پاسخ ب( حضرت رسول )ص( .59

پاسخ ب( پیامبر )ص( با تأکید بر عزیمت سریع سپاه اسامةبن زید به شام قصد آن داشت که معارضان احتمالی جانشینی علی )ع( از مدینه  .61

 دور شوند.

 ماه صفر سال یازدهم هجری است. 28)ص( پاسخ ب( تاریخ وفات پیامبر  .61



(1تاریخ اسالم )                                                       

 (2درس ششم: پیامبر و مدینه )             
 

55 
 

نامه مکتوب درباره جانشینی علی )ع( بنویسد اما این کار با مخالفت برخی صحابه به آن حضرت پاسخ ج( پیامبر )ص( تالش کردند وصیت .62

 مواجه شد.

تی پذیری مربوط به بعد حکوملمپاسخ د( تأکید بر روحیه عفو و رأفت و مدارا به بعد اجتماعی و تأکید بر اصل عدم تعدی و ظلم و ظ .63

 باشند.های رسول خدا میدستاورد

 پاسخ ب( ایشان فرمودند ای مردم خداوند در پرتو اسالم تکبرهای دوران جاهلیت و مباهات به حسب و نسب را از میان برداشت. .64

 شند و گروهی گنهکار و بدبخت که طردپاسخ ب( مردم در پیشگاه خداوند بر دو گروهند. گروهی که در پیشگاه خدای عزیز و گرامی با .65

 اند.خدا، خوار و ذلیل

 گونه برتری جز به وسیله تقوا نیست.پاسخ د( عرب را بر عجم و سفید را بر سیاه هیچ .66

ر د پاسخ د( پیامبر )ص( فرمودند من همه مراسم جاهلیت را زیر پا نهادم جز کلیدداری کعبه و آبرسانی به زائران خانه خدا که این برنامه .67

 اسالم محفوظ خواهد بود.

پاسخ د( مسلمان برادر مسلمان است و همه مسلمانان برادر یکدیگرند و در برابر بیگانه حکم یک دست را دارند خون هر یک با خون  .68

 کند.دیگری برابری می
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 . خالفت به معنی .......... است.1

 د( جانشینی  ج( والیت  ب( امامت  الف( همراهی

 گویند؟ه چه کسی خلیفه می. در اسالم ب2

   الف( به کسی که امامت را به عهده دارد.

 ب( به کسی که رهبری را بر عهده دارد.

 دار رهبری جامعه است.ج( به کسی که بعد از رحلت رسول به جای آن حضرت عهده

 گویند.د( به حاکم بعد از رحلت رسول خلیفه می

 . کدام جمله صحیح نیست؟3

 ترین امور هر جامعه است.و رهبری از اساسی الف( مسئله حکومت

 ای شخصی به عنوان شیخ و رئیس قبیله اداره امور را بر عهده دارد.ب( در جوامع زندگی قبیله

 ج( با هجرت پیامبر )ص( به مکه و تأسیس حکومت اسالمی ریاست امور در دست آن حضرت قرار گرفت.

 کردند.حتما کسی را به جای خود نصب میشدند د( اگر حضرت رسول )ص( از شهر خارج می

 . تنها گزینه مناسب برای جانشینی پیامبر در مدینه در غزوه تبوک چه کسی بود؟4

 د( زیدبن حارثه  ج( اسامةبن زید ب( امیرمؤمنان علی )ع( طالبالف( جعفربن ابی

 رود؟)ص( به کار نمی. کدام گزینه طبق نظر شیعه به عنوان سندی برای جانشینی بعد از حضرت رسول 5

 االنذازد( جریان یوم  ج( صلح حدیبیه  ب( حدیث منزلت الف( حدیث ثقلین

 . نظر اهل تسنن در ارتباط با جانشین بعد از حضرت رسول )ص( چیست؟6

 الف( حضرت رسول )ص( امیرمؤمنان را به عنوان جانشین بعد از خود انتخاب کردند.

 ختیار امت گذاشتند.ب( حضرت رسول تعیین خلیفه را به ا

 نامه مکتوب نوشتند.ج( حضرت رسول )ص( شرایط خلیفه بعد از خود را در وصیت

 د( حضرت رسول )ص( توضیحی در ارتباط با جانشین بعد از خود ندادند.

 . کدام عبارت صحیح نیست؟7 

 الف( تعیین جانشین و خلیفه از سوی رسول خدا با خواست جوامع انسانی سازگارتر است.

 ب( خلیفه اول و دوم قبل از وفات خود به فکر تعیین جانشین بودند.

 شود.ج( در ارتباط با امامت و خالفت امام علی )ع( در روایات و منابع اهل سنت موردی یافت نمی

 اند.د( پیامبر )ص( حساسیت فراوانی نسبت به حاکم و رهبر جامعه داشته



(1تاریخ اسالم )                                                       

 درس هفتم: جانشینی پیامبر )ص(             

57 
 

 صار و مهاجرین در کدام مکان جمع شدند تا برای جانشینی حضرت تصمیم بگیرند؟. پس از رحلت حضرت رسول )ص( گروهی از ان8

 حدیدهد( سقیفه بنی تمامهج( سقیفه بی نضیرب( سقیفه بنی ساعدهالف( سقیفه بنی

 . پیشنهاد تعدادی از نصار برای جانشینی پیامبر )ص( چه کسی بود؟9

 ابوعبیده جراح د(   ج( سعدبن عباده خزرجی   ب( عمر  الف( ابوبکر

 . چه کسی در سقیفه به عنوان پیروز میدان شد؟11

 د( سعدبن عباده خزرجی ج( ابوعبیده جراح  ب( ابوبکر  الف( عمر

 . کدام جمله صحیح نیست؟11

 الف( نماینده انصاردر سقیفه پیشنهاد داد که امیری از قریش باشد و امیری از انصار

 انصار و قریش گفت دو شمشیر در یک غالف نگنجد. ب( عمر در پاسخ به نمایندگی در گروه

 ج( ابوبکر در میدان سقیفه بود.

 د( جمعیت حاضر در سقیفه پس از بیعت با ابوبکر به سرعت در مراسم تدفین رسول خدا حضور یافتند.

 شود؟. حزب قریش به چه کسانی گفته می12

 ری ابوسفیانب( افرادی با رهب  الف( مهاجران و همفکران آنها در سقیفه

 د( انصار و برخی از مهاجران در سقیفه  هاشم و شیعیان امیرالمؤمنینج( بنی

 . ابوسفیان در جریان ماجرای سقیفه چه پیشنهادی به امیرمؤمنان علی )ع( داد؟13

 ب( مذاکره با اهل سقیفه   الف( مصالحه با اهل سقیفه

 اهل سقیفه د( مبارزه مسلحانه با   ج( سکوت در برابر اهل سقیفه

 . چرا ابوسفیان پیشنهاد مبارزه مسلحانه با اهل سقیفه را به حضرت علی )ع( داد؟14

 برداری از فرصت به نفع حزب امویب( برای بهره  الف( به علت خصومت با اهل سقیفه

 د( برای جلوگیری از گرفتن حق از حضرت علی )ع(  ج( برای همراهی با حضرت علی )ع( 

 ای از انصار و مهاجران در سقیفه جمع شده بودند مشغول چه کاری بود؟علی )ع( زمانی که عده . امیر مؤمنان15

 الف( جلوگیری از اغتشاشات تازه مسلمانان پس از فوت رسول اکرم )ص(

 ب( روشنگری در ارتباط با جانشینی رسول اکرم )ص(

   آوری نیرو جهت سریهج( جمع

 د( تغسیل و تکفین رسول اکرم)ص(

 حزب علوی در زمان از دنیا رفتن حضرت رسول اکرم )ص( شامل چه کسانی بودند؟ .16
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  هاشم و شیعیان امیرالمؤمنین )ع(ب( بنی    الف( مهاجران و انصار

 تعداد خاصی از انصار به رهبری امیرالمؤمنین   ج( تعداد خاصی از مهاجران 

 جمع شده بودند امیرالمؤمنین مشغول تغسیل و تکفین رسول اکرم )ص( بودند؟. چرا زمانی که تعدادی از انصار و مهاجران در سقیفه 17

 اطالع بودند.الف( به دلیل آنکه از ماجرای سقیفه بی

 ب( حسب وظیفه و نیز بر اساس وصیت پیامبر )ص(

 ای که به حضرت رسول داشتند و وظیفه شرعی هر مسلمانج( به دلیل عالقه

 علیها به انجام این کاراهللمه سالمد( حسب وظیفه و تأکید حضرت فاط

 ساعده کجا بود؟. سقیفه بنی18

 شدند.الف( مکانی سرپوشیده که دو طائفه اوس و خزرج در آن برای مشورت جمع می

 شدند.ب( مکانی سرپوشیده که در آن حزب اموی برای مشورت جمع می

 شدند.میج( مکانی سرپوشیده که در آن حزب علوی و قریش برای مشورت جمع 

 شدند.د( مکانی سرپوشیده که در آن مهاجران و انصار برای مشورت جمع می

 . چه کسانی در سقیفه جهت تعیین جانشین رسول اکرم )ص( حضور داشتند؟19

 ب( حزب اموی و حزب قریش    الف( حزب علوی و مهاجران

 د( مهاجران و انصار   ج( حزب قریش و حزب علوی

 سقیفه شد؟ . چرا ابوبکر پیروز21

 ب( قرابت و نزدیکی پیامر )ص(      تر بودالف( مسن

 تر بودن و قرابت و نزدیکی قریش به پیامبر )ص(ج( مسن  ج( روایت پیامبر )ص( به برتری قریش

 . اسالم در ارتباط با برتری افراد چه چیز را مالک قرار داده است؟21

 ب( شایستگی فردی   الف( نزدیکی به پیامبر )ص(

 د( اعمال نیکو در جوانی      ( سنج

 . اگر سن و قرابت با پیامبر )ص( را مالک برتری در سقیفه بدانیم چه کسی بر ابوبکر سزاوارتر بود؟22

 ب( عباس عموی پیامبر )ص(   الف( حمزه عموی پیامبر )ص(

 د( حضرت علی )ع( داماد پیامبر )ص(   ج( زید فرزندخوانده پیامبر )ص(

 مند باشد؟ین پیامبر )ص( باید از علم خطاناپذیر الهی بهره. چرا جانش23

 ب( جهت اجرای درست احکام الهی گویی به مشکالت و مسائل مردمالف( برای پاسخ
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 د( جهت رهبری صحیح است. ج( برای اجرای فرامین الهی و حل مشکالت مردم

 . چرا جانشین پیامبر )ص( باید ملکه عصمت داشته باشد؟24

 ب( برای اجرای درست احکام الهی  گویی به مشکالت مردمپاسخ الف( برای

 د( جهت رهبری صحیح است ج( برای اجرای فرامین الهی و حل مشکالت مردم

 شود؟. تعیین و نصب خلیفه رسول خدا چگونه انجام می25

 ب( به انتخاب رسول اکرم )ص(     الف( به انتخاب همه مردم

 د( به امر الهی و توسط رسول او دی توسط عامه مسلمینهای فرج( با توجه به شایستگی

 . تعیین خلیفه رسول اکرم )ص( از طرف خدا چه زمانی انجام شد؟26

 سوره بینه 7د( با نزول آیه   ج( غار ثور    ساعدهب( در سقیفه بنی الف( در حجةالوداع

 . کدام جمله صحیح است؟27

 ی اولیه مخالفات خالفت بودند.ادبن عمرو، بُراءبن عازب و ... هستهبن عبدالمطلب، سعدبن عباده، مقدالف( عباس

 گذاران جریان تشیع بودند.ب( گروهی از افراد در زمان ماجرای سقیفه به مخالفت با خالفت برخاستند، پایه

 ج( حضرت رسول خدا )ص( به پیروان امیرمؤمنان علی )ع( لفظ شیعه را اطالق کرده است.

 بسیار تشیع ریشه در عصر اموی دارد. د( بر اساس شواهد

 چه کسانی هستند؟« خیرالبریه». بنا به نقل بسیاری از مفسران شیعه و اهل سنت مصداق 28

 ب( آنها که در غزوه خیبر شرکت کردند   الف( امام علی )ع( و شیعیلن او

 ای از انصارد( مهاجران و عده    ج( حزب علوی و قریش

 خورد؟ای پیوند میحادثه. پیدایش تشیع با چه 29

 ب( حادثه غدیر   سوره بینه 7الف( نزول آیه 

 االنذارد( یوم     ج( لیلةالمبیت

 اند؟. پیامبر )ص( با اشاره به کدام سوره قرآن امام علی )ع( و شیعیان او را مصداق خیرالبریه دانسته31

 د( بینه   ج( فیل  ب( ممتحنه  الف( بقره

 لت رسول اکرم )ص( دوران خالفت امام علی )ع( آغاز شد؟. چند سال پس از رح31

 سال 25د(   سال 11ج(   سال 21ب(   سال 15الف( 

 د؟باشهای بزرگ صحابه که در زمان رسول خدا و پس از آن حضرت بر عقیده تشیع استوار ماندند نمی. کدام گزینه از شخصیت32

 د( مقداد  ج( ابوذر       ب( حمزه عموی پیامبر  الف( سلمان
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 پاسخ نامه

 

 پاسخ د( خالفت به معنای جانشینی است. .1

 دار رهبری جامعه است.شود که پس از رحلت رسول خدا به جای آن حضرت عهدهپاسخ ج( در اسالم خلیفه به کسی گفته می .2

 پاسخ ج( با هجرت پیامبر )ص( به مکه و تأسیس حکومت اسالمی ریاست امور در دست آن حضرت قرار گرفت. .3

 پاسخ ب( تنها گزینه مناسب برای جانشینی در مدینه امیر مؤمنان علی )ع( بودند. .4

 پاسخ ج( صلح حدیبیه به عنوان سندی برای جانشینی بعد از حضرت رسول )ص( است. .5

را به خود  هپاسخ ب( اهل تسنن معتقدند که رسول خدا )ص( در دوره حیات خود جانشین بعد از خود را تعیین نکردند و مسئله تعیین خلیف .6

 امت واگذار کردند.

 شود.پاسخ ج( در ارتباط با امامت و خالفت  علی )ع( در روایات و منابع اهل سنت موردی یافت نمی .7

 ساعده جمع شدند تا برای جانشینی بعد از پیامبر )ص( تصمیم بگیرند.پاسخ الف( گروهی از انصار و مهاجرین در سقیفه بنی .8

 عدبن عباده خزرجی را به عنوان خلیفه رسول خدا مطرح کردند.پاسخ ج( تعدادی از انصار س .9

 پاسخ ب( ابوبکر در نهایت به عنوان پیروز میدان سقیفه به در آمد. .11

 پاسخ د( جمعیت حاضر در سقیفه پس از بیعت با ابوبکر به سرعت در مراسم تدفین رسول خدا حضور یافتند. .11

 پاسخ الف( مهاجران و همفکران آنها در سقیفه .12

 سخ د( ابوسفیان پیشنهاد مبارزه مسلحانه با اهل سقیفه را داد.پا .13

 برداری کردن از فرصت به نفع حزب امویپاسخ ب( برای بهره .14

 پاسخ د( امیر مؤمنان علی )ع( مشغول تغسیل و تکفین جسم رسول اکرم )ص( بودند. .15

 هاشم و شیعیان امیرالمؤمنین )ع( بود.پاسخ ب( حزب علوی متشکل از بنی .16

ب( برحسب وظیفه و نیز براساس وصیت پیامبر )ص( حضرت علی )ع( در حالی که انصار و تعدادی از مهاجران در سقیفه جمع شده  پاسخ .17

 بودند به تکفین و تغسیل جسم پیامبر )ص( مشغول بود.

 د.شدنساعده مکانی سرپوشیده بود که دو طائفه اوس و خزرج در آن برای مشورت جمع میپاسخ الف( سقیفه بنی .18

 هاشم خبری نبود.پاسخ د( به جز گروه اندک مهاجران در سقیفه و نیز گروه انصار از دیگر مسلمانان به ویژه بنی .19

 تر بودن و قرابت و نزدیکی قریش به پیامبر )ص( عامل برتری ابوبکر خوانده شد.پاسخ د( مسن .21

 های فردی توجه کرده است.پاسخ ب( اسالم تنها به شایستگی و لیاقت .21

 تر بود و به پیامبر )ص( قرابت زیادتری داشت.خ ب( بر اساس مالک سن عباس عموی پیامبر )ص( از ابوبکر مسنپاس .22

 گویی به مشکالت و مسائل مردم.پاسخ الف( برای پاسخ .23

 پاسخ ب( برای اجرای درست احکام الهی باید جانشین پیامبر )ص( ملکه عصمت داشته باشد. .24

 ا باید توسط خدا و رسول او تعیین و نصب شود.پاسخ د( امام و خلیفه رسول خد .25
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پاسخ الف( این کار توسط رسول خدا به امر الهی در بازگشت از حجةالوداع در محل غدیر خم با نصب امیرمؤمنان علی )ع( به امامت و  .26

 خالفت انجام پذیرفت.

 رده است.پاسخ ج( حضرت رسول خدا )ص( به پیروان امیرمؤمنان علی )ع( لفظ شیعه را اطالق ک .27

 امام علی و شیعیان است.« خیرالبریه»پاسخ الف( بنا به نقل بسیاری از مفسران شیعه و اهل سنت مصداق  .28

 االنذار پیوند داد.توان گیدایش تشیع را با حادثه یومپاسخ د( می .29

 .اندسوره بینه مصداق خیرالبریه را امام علی )ع( و شیعیان او دانسته 7پاسخ د( با اشاره به آیه  .31

 سال پس از رحلت رسول اکرم )ص( دوران خالفت امام علی )ع( آغاز شد. 25پاسخ د(  .31

 پاسخ ب( حمزه عموی پیامبر .32
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 دهند؟کدام گزینه خلفای بعد از پیامبر )ص( را به درستی نشان می .1

 طالببن ابیب( ابوبکر، عثمان، عمر علی  طالببن ابیالف( عمر، ابوبکر، عثمان، علی

 طالببن ابید( ابوبکر، عمر، عثمان، علی  طالب، عمر، ابوبکر، عثمانابیبن ج( علی

 رو شد؟. کدام خلیفه با جریان ارتداد پیامبران دروغین روبه2

 طالببن ابید( علی  ج( عثمان   ب( عمر  الف( ابوبکر

 . کدام یک از خلفا با شورش به قتل رسید؟3

 طالببن ابید( علی  ج( عثمان   ب( عمر  الف( ابوبکر

 «فت.رتمیم است و از جمله بزرگان قریش به شمار میاو فرزند ابو قحافه از طائفه بنی». این توضیحات مربوط به کدام شخصیت است؟ 4

 طالببن ابید( علی  ج( عثمان   ب( ابوبکر  الف( عمر

 بن خویلد، سجاح بنت حارثنسی، طلیحهرو چه مشکلی را برای جامعه مسلمین به وجود آوردند؟ اسودبن ع. اشخاص روبه5

 ب( پیامبران دروغین     الف( مرتدان

 مسلمانانی که به حقیقت اسالم پی نبرده بودندد( تازه    برگشتگانج( از دین

 نفر به شهادت رسیدند که هفتصد نفرشان حافظ قرآن بودند؟ 1211. در جنگ با چه گروهی از رحلت پیامبر 6

 بن حبیبب( اسود عنسی و مسیلمه    الف( مرتدان شرق

 برگشتگاند( از دین  بنت حارثبن حبیب وسجاحج( مسیلمه

 بن نویره چه کسی بود؟. مالک7

    الف( یکی از مرتدان زمان ابوبکر

 ب( یکی از مانعان زکات زمان عمر

 داشت.ج( یکی از کسانی بود که انتظار خالفت یکی از اهل بیت پیامبر )ص( را بعد از ایشان 

 د( یکی از پیامبران دروغین

 . با کسانی که انتظار خالفت فردی از اهل بیت پیامبر )ص(، علی )ع( را بعد از پیامبر )ص( داشتند چگونه برخورد شد؟8

  ب( همانند مخالفان با اسالم    گویانالف( همانند دروغ

 د( همانند مرتدان  ج( همانند مخالفان با خلیفه مسلمین

 کردند؟بن نویره چرا از پرداخت زکات امتناع میمانند مالک . افرادی9

   الف( به دلیل اعتراض به اصل زکات

 ب( به دلیل ارتداد
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  خواهی دانستن دادن زکات بجز پیامبر )ص(ج( به دلیل باج

 شناختند.د( به دلیل آنکه ابوبکر را به عنوان خلیفه نمی

 شناخته شده است؟ . کدام فعالیت زیر به عنوان آزمایش امت11

 د( اشکر احد  ج( لشکر خیبر ب( لشکرکشی جنگ تبوک  الف( لشکر اسامه

 . چه کسی پس از رحلت رسول خدا از اعزام به لشکر اسامه معاف شد؟11

 بن نویرهد( مالک  ب( عثمان   ب( عمر  الف( ابوبکر

 . دوران خالفت کدام خلیفه آغاز فتوحات بود؟12

 د( ابوبکر طالببن ابیج( علی  ب( عثمان  الف( عمر 

 اعزام شد؟« اُبنی». سپاه اسامه در زمان کدام خلیفه به 13

 طالببن ابید( علی   ج( عمر  ب( عثمان  الف( ابوبکر

 . عمر با اخذ اجازه چه کسی از اعزام به اُبنی معاف شد؟14

 د( حضرت رسول )ص( ج( حضرت علی )ع(  ب( اسامه  الف( ابوبکر

 های حجاز آنها را به جهاد فراخواند؟خلیفه با نوشتن نامه به مردم مکه، طائف، یمن و تمام عرب. کدام 15

 د( حضرت علی )ع(  ج( عثمان   ب( عمر  الف( ابوبکر

 . فتح کامل عراق در زمان کدام خلیفه صورت گرفت؟16

 د( عمر  ج( عثمان ب( حضرت علی )ع(  الف( ابوبکر

 م فرستاد؟. ابوبکر چند لشکر به شا17

 ب( دو لشکر و یک نیروی کمکی  الف( یک لشکر و یک نیروی کمکی

 د( یک لشکر و دو نیروی کمکی   ج( سه لشکر و یک نیروی کمکی

 . امپراتور روم در زمان لشکرکشی ابوبکر به شام چه کسی بود؟18

 د( هراکلیستوس  ج( هرمس  ب( کراسوس  الف( هراکلیوس

 وبکر تحت حاکمیت کدام شاهان بود؟. ناحیه عراق در زمان اب19

 نشانده آنانب( ساسانیان یا حکومت دست     الف( عثمانیان

 نشانده آناند( عثمانیان یا حکومت دست  نشانده آنانج( رومیان یا حکومت دست

 . ابوبکر چند صد سال خالفت کرد؟21

 ب( پنج سال و دو ماه و چند روز   الف( دو سال و پنج ماه و چند روز
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 د( دو سال و سه ماه و چند روز   ج( سه سال و دو ماه و چند روز

 . عمر چگونه به خالفت انتخاب شد؟21

 ب( به وسیله وصیت ابوبکر   الف( به وسیله شورای سقیفه

 د( به خواست سران قبایل    ج( به خواست همه مردم

 سنت تاثیر گذاشت. های اهل. .......... پیش از هر شخصیت دیگری بر افکار و اندیشه22

 د( عثمان ج( عمربن خطاب ب( ابوعبیده جراح  الف( ابوبکر

 جزیره عربستان در زمان چه کسی صورت گرفت؟. فتوحات مختلف اطراف شبه23

 د( عمر  ج( ابوبکر  ب( پیامبر )ص( الف( حضرت علی )ع( 

 باشد؟ر فتح شد نمیجزیره عربستان که در زمان عم. کدام منطقه از جمله مناطق اطراف شبه24

 د( مصر  ج( جنوب آفریقا  ب( ایران المقدسالف( بیت

 باشد؟المقدس نمی. کدام گزینه از جمله تعهدات مسلمانان و مردم بیت25

 المقدس اخراج نکنند.ب( یهودیان را از بیت الف( مسلمانان تعهد کردند کلیسایی را تخریب نکنند.

 اری در دینداری نباشد.د( اجب     ج( صلیبی شکسته نشود.

 المقدس با چه شرطی حاضر شدند با مسلمانان صلح کنند؟. مردم بیت26

 ب( کلیسایی تخریب نشود.  الف( به شرطی که صلیبی شکسته نشود.

 د( شخص خلیفه پیمان صلح را امضا کند.  المقدس ساکن نشوند.ج( یهودیان در بیت

 المقدس رفت؟ح به بیت. عمر در چه سالی برای امضاء تعهدات صل27

 ب( هفدهم یا هجدهم هجری   الف( شانزدهم یا هفدهم هجری

 د( نوزدهم یا بیستم هجری   ج( پانزدهم یا شانزدهم هجری

 المقدس رفت؟. عمر با مشورت چه کسانی برای امضای قرارداد صلح به بیت28

     الف( ابوبکر و عثمان

 لب( صحابه رسول خدا )ص( و برخی سران قبای

  ج( صحابه رسول خدا )ص( و امیرمؤمنان علی )ع(

 د( حضرت علی )ع( و ابوبکر

 المقدس تأمین جانی و مالی مردم مسیحی به عهده چه کسی قرار گرفت؟. در تعهد متقابل عمر و مردم بیت29

  الف( مسلمانان              
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 ب( سران مسیحی

 ج( مسیحیان و مسلمانان

     ها به عهده مسیحیانه عهده مسلمانان و سایر بخشالمقدس بد( بخش جنوب بیت

 المقدس همانند مالیات کدام شهر در  نظر گرفته شد؟المقدس در قرارداد بیت. مالیات مسیحیان بیت31

 د( مدائن   ج( شام  ب( عراق  الف( مکه

 . کدام بخش از آفریقا در زمان عمر فتح شد؟31

 رقد( ش   ج( غرب  ب( جنوب  الف( شمال

 . چه کسی با اجازه از عمر برای فتح مصر حرکت کرد؟32

 د( عمروعاص  ج( ابوسفیان ب( ابوعبیده جراح  الف( اسامه

 . مصر پس از چند سال فتح شد؟33

 د( چهار سال  ج( یک سال  ب( دو سال  الف( سه سال

 . ایران در زمان کدام خلیفه فتح شد؟34

 د( عثمان  ج( ابوبکر ب( حضرت علی )ع(  الف( عمر

 . نبرد جِسر در چه تاریخی به وقوع پیوست و میان چه کسانی این جنگ اتفاق افتاد؟35

 مسلمانان -ب( چهاردهم هجری، رومیان  مسلمانان -الف( سیزدهم هجری، ایران

 مسلمانان -د( سیزدهم هجری، رومیان  مسلمانان -ج( چهاردهم هجری، ایران

 وردند؟. در کدام نبرد مسلمانان شکست خ36

 مسلمانان و ایرانیان -ب( جسر   مسلمانان و ایرانیان -الف( قاوسیه

 مسلمانان و مصریان -د( شمال آفریقا  مسلمانان و مسیحیان  -المقدسج( بیت

 ساز حمله مسلمانان به مدائن شد؟. کدام نبرد زمینه37

 د( قاوسیه  ج( شمال آفریقا  المقدسب( بیت  الف( جسر

 الفتوح شهرت دارد؟مسلمانان در ایران به فتح. کدام نبرد 38

 د( نبرد منطقه نهاوند ج( نبرد منطقه تیسفون  ب( جسر  الف( قاوسیه

 . آخرین حکومت ایرانی قبل از ورود اسالم به ایران کدام است؟39

 د( هخامنشی  ج( اشکانی  ب( ساسانی  الف( سامانی
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 در دوران خالفت کدام شخصیت انجام شد؟ . فتح ایران تا مناطق آذربایجان و ارمنستان41

 د( عمر ج( عثمان و حضرت علی )ع(  ب( عمر و عثمان الف( ابوبکر و عمر

 داد که در خارج عربستان برای خود ملکی تهیه کردند؟. چرا عمر به مسلمانان اجازه نمی41

 الف( به دلیل اینکه آنها را از خارج شدن از عربستان بازدارد.

 یل که با این کار آنها از یاد خدا غافل شده و خلیفه را تنها خواهند گذاشت.ب( به این دل

 ماندند. ج( به دلیل اینکه مسلمانان با اشتغال به کارهای کشاورزی از جهاد بازمی

 اندوزی در اسالم و در کالم پیامبر )ص( نهی شده بود.د( به دلیل اینکه ثروت

 شد؟ان عمر چه چیزی در نظر گرفته میهای دور. در ثبت اسامی جهت پرداخت42

 د( قرابت با پیامبر )ص( ج( مهاجر یا انصار بودن  ب( میزان جهاد الف( سابقه اسالمی

 . دوره خالفت عمر حدودا چند سال طول کشید؟43

 سال 15د(   سال 18ج(   سال 11ب(   سال 11الف( 

 . منع نقل و تدوین حدیث در زمان کدام خلیفه آغاز شد؟44

 د( معاویه  ج( عثمان   ب( عمر  لف( ابوبکرا

 . منع نقل و تدوین حدیث تا چه زمانی ادامه یافت؟45

 ب( تا اوایل قرن اول هجری   الف( تا نیمه قرن اول هجری

 د( تا پایان قرن اول هجری   ج( تا اواسط قرن اول هجری

 بود؟. به اعتقاد محققان علت مخالفت عمر با ثبت و تدوین روایات چه 46

  الف( حفظ کتاب خدا از آمیخته شدن با غیرقرآن

 ب( کافی بودن قرآن برای مسلمانان

  ج( نهی رسول خدا از ثبت هر چیزی بجز تفسیر قرآن

 د( جلوگیری از گسترش روایات مربوط به شأن و جایگاه اهل بیت

 خلیفه بود؟های کدام . تکیه بر رای و نظرات شخصی در فهم دین و اجرای امور از ویژگی47

 د( معاویه  ج( عثمان   ب( عمر  الف( ابوبکر

 . کدام عبارت در اذان به دستور عمر حذف شد؟48

 الصالهب( حی علی   اهللالف( اشهد ان محمد رسول

 العملد( حی علی خیر    الفالحج( حی علی
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 . عمر با چه دلیل عبارت حی علی خیرالعمل را از اذان حذف کرد؟49

   دانست.ز را بهترین عمل نمیالف( او نما

 ب( به نظر او همه امور عبادی بهترین بودند.

   روند.ج( اگر مسلمین نماز را بهترین عمل بدانند به جهاد نمی

 د( از پیامبر حدیثی شنیده بود که بیان این عبارت مستحب است.

 انان اعالم شد؟. در زمان کدام خلیفه هجرت رسول خدا مجددا به عنوان مبدأ تاریخ مسلم51

 د( معاویه  ج( عثمان  ب( ابوبکر  الف( عمر

 . چه کسی و در چه تاریخی عمر را به قتل رسانید؟51

 هجری 32الف( غالمی به نام عمربن حنظله در اواخر ذیقعده سال 

 هجری 23حجه سال ب( غالمی به نام ابولؤلؤ در اواخر ذی

 هجری 23ال بن کلب در اوایل محرم سج( غالمی به نام انس

 هجری 32االول سال بن ابیذر در اوایل ربیعد( غالمی به نام جون

 . عمر پس از مجروحیت برای تعیین خلیفه شورایی متشکل از چند نفر تشکیل داد؟52

 نفر 4د(   نفر 6ج(   نفر 8ب(   نفر 11الف( 

 دم بود؟گرفتند رای کدام گروه مقدر برابر سه نفر قرار می ای که عمر برای تعیین خلیفه مقرر کرده سه نفر. اگر در شورای شش نفره53

 امیه در آنها بود.ب( گروهی که عثمان از بنی الف( گروهی که امیرمؤمنان علی )ع( در آنها بود.

 زهره در آنها بود.بن عوف از بنید( گروهی که عبدالرحمان ج( گروهی که طلحه از بنی تَیم در آنها بود.

 بن عوف چه نسبتی با عثمان داشت؟. عبدالرحمان54

  ب( شوهرخواهر عثمان بود.    الف( عموی عثمان بود.

 د( شوهرعمه عثمان بود.    د( شوهر خاله عثمان بود.

 گرفت چه دستوری داده بود؟. عمر در شورای شش نفره تعیین خلیفه اگر اقلیتی در برابر اکثریتی قرار می55

 شوند مقدم است.عوف در آنها بود حتی اگر اقلیت برتر شمرده میبن الف( گروهی که عبدالرحمان

 شوند.ب( گروه اقلیت گردن زده می

 کرد.ج( گروه اکثریت رأیشان غلبه می

 شد.د( گروهی که عثمان بن عفّان در آنها بود حتی اگر اقلیت بودند رأیشان برتر شمرده می
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 نظر گرفته بود چه مواردی بودند؟ بن عوف برای خالفت در. شرایطی که عبدالرحمان56

  الف( عمل به کتاب خدا و سنت حضرت رسول )ص(

 ب( عمل به کتاب خدا و سنت رسول )ص( و اخالق حسنه و عادالنه با مردم

 ج( عمل به کتاب خدا و سنت حضرت رسول )ص( و اولویت جهاد در امور

 مرد( عمل به کتاب خدا و سنت حضرت رسول )ص( و سیره ابوبکر و ع

وی در غزوه بدر حضور نداشت و در غزوه احد جزء فراریان بود و در جریان حدیبیه به ». این توضیحات مربوط به چه کسی است؟ 57

 «نمایندگی از رسول خدا میان قریش رفت.

 وقاصب( سعدبن ابی    بن عوفالف( عبدالرحمان

 د( عمربن خطاب    بن عفانج( عثمان

 امیه چه کسی بود؟بنی . در دوره عمر نماینده58

 د( طلحه وقاصج( سعدبن ابی  ب( عثمان  الف( ابوسفیان

 . عثمان دارای روحیه .......... بود.59

 د( اشرافی  طلبج( جنگ  زیستیب( ساده الف( عدل و انصاف

 آوری زکات از قبیله خزاعه در زمان خالفت عثمان به عهده چه کسی بود؟. مسئولیت جمع61

 بن مسعودد( عبداهلل العاصبن ابیج( حکم  ب( مروان حکم وقاصابی الف( سعدبن

زاعه آوری زکات قبیله خ. چه کسی در زمان پیامبر تبعیدی ایشان بود اما در آغاز حکومت عثمان به مدینه فراخوانده شد و مسئول جمع61

 گردید؟

 وقاصابی عدبند( س  ج( ولیدبن عقبه بن مسعودب( عبداهلل العاصبن ابیالف( حکم

 . پیامبر )ص( چه کسی را قرآن فاسق خوانده بود و به او وعده جهنم داده بود و در دوران عثمان حاکم کوفه شد؟62

 بن عوفد( عبدالرحمان بن مسعودج( عبداهلل  ب( ولیدبن عقبه العاصبن ابیالف( حکم

 کوم شده بود اما توسط عثمان به حکومت مصر منصوب شد؟. کدام شخصیت در زمان پیامبر )ص( به علت ارتداد مطردد و مح63

 د( ولیدبن عقبه بن مسعودج( عبداهلل سرحبن سعدبن ابیب( عبداهلل العاصبن ابی الف( حکم

 . در زمان عثمان فدک به چه کسی بخشیده شد؟64

 سرحبن سعدبن ابید( عبداهلل  ج( ولیدبن عقبه العاصبن ابیب( حکم بن حکمالف( مروان

 . ام ابیها لقب چه کسی بود؟65

 د( حضرت سکینه )س( ج( حضرت زینب)س( ب( حضرت خدیجه)س( الف( حضرت زهرا)س( 
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 . حضرت زهرا )س( در چندمین سال بعثت به دنیا آمد؟66

 د( هفتم  ج( چهارم  ب( ششم  الف( پنجم

 . حضرت زهرا )س( در چه سنی مادر گرامیشان را از دست دادند؟67

 د( شش سالگی  ج( پنج سالگی  ب( چهار سالگی  ه سالگیالف( س
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 المقدس رفت.پاسخ الف( عمر در سال شانزدهم یا هفدهم هجری به بیت .27

 المقدس رفت.ن علی )ع( به بیتپاسخ ج( عمر پس از مشورت با اصحاب رسول خدا با راهنمایی امیر مؤمنا .28

 پاسخ الف( مسلمانان تعهد کردند جان و مال مردم مسیحی را تأمین کنند. .29

 پاسخ د( همچون مردم مدائن بود. .31

 پاسخ الف( شمال آفریقا از جمله مفتوحات زمان عمر بود. .31

 پاسخ د( عمروعاص با اجازه عمر برای فتح مصر حرکت کرد. .32

 دی از مصر فتح شد.پاسخ ب( طی دو سال مناطق زیا .33

 پاسخ الف( فتح ایران در زمان خالفت عمر به وقوع پیوست. .34

 پاسخ الف( در سیزدهم هجری نبرد حبر میان مسلمانان و ایرانیان رخ داد. .35

 پاسخ ب( در نبرد جسر که بین مسلمانان و ایرانیان اتفاق افتاد مسلمانان شکست خوردند. .36

 لمانان به مدائن در سال شانزدهم هجری شد.ساز حمله مسپاسخ د( نبرد قاوسیه زمینه .37

الفتوح( بین مسلمانان و سپاه ساسانی در منطقه نهاوند در سال بیست و یکم هجری رخ داد که به شکست سپاه ساسانی پاسخ د( نبرد نهایی )فتح .38

 منجر شد.

 پاسخ ب( آخرین حکومت ایرانی ساسانی بود. .39

و فتح مناطق آذربایجان و ارمنستان در اواخر دوره خالفت عمر و سپس در دوره خالفت عثمان پاسخ ب( ادامه فتح ایران تا منطقه خراسان  .41

 به انجام رسید.

 ماندند.پاسخ ج( به دلیل اینکه مسلمانان با اشتغال به کارهای کشاورزی از جهاد بازمی .41

 شد.ه میپاسخ الف( در ثبت اسامی اشخاص برخالف نسبت پیامبر سابقه اسالمی آنان در نظر گرفت .42

 سال طول کشید. 11پاسخ ب( دوره خالفت عمر حدود  .43

 پاسخ ب( عمر از همان آغاز خالفت به سختی با نقل و نیز کتابت احادیث نبوی به مخالفت برخاست. .44

 پاسخ د( منع نقل و تدوین حدیث با شدت و ضعف تا پیایان قرن اول هجری ادامه یافت. .45

 السالمبه شأن و جایگاه اهل بیت علیهم پاسخ د( جلوگیری از گسترش روایات مربوط .46

 های خلیفه دوم در دوره خالفت اوست.پاسخ ب( تکیه بر رای و نظر شخصی در فهم دین و اجرای امور از دیگر ویژگی .47
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 پاسخ د( حی علی خیرالعمل به دستور عمر از اذان حذف شد. .48

 روند.پاسخ ج( اگر مسلمین نماز با بهترین عمل بدانند به جهاد نمی .49

پاسخ الف( پس از مشورت با اصحاب رسول خدا )ص( بنا به توصیه امیرمؤمنان علی )ع( عمر هجرت رسول خدا را به عنوان مبدأ تاریخ  .51

 مسامانان اعالم کرد.

 هجری عمر را به قتل رسانیدو 23پاسخ ب( غالمی به نام ابولؤلؤ در اواخر ذی حجه سال  .51

 داد. نفر تشکیل 6پاسخ ج( عمر شورایی متشکل از  .52

 ن آنهاست.بن عوف در بیپاسخ د( عمر مقرر کرده بود اگر سه نفر در برابر سه نفر قرار گیرند رای کسانی که مقدم است که عبدالرحمان .53

 بن عوف شوهرخاله عثمان بود.پاسخ ب( عبدالرحمان .54

 شدند.پاسخ ب( گروه اقلیت به دستور عمر گردن زده می .55

 سه مورد بود، عمل به کتاب خدا و سنت حضرت رسول )ص( و سیره ابوبکر و عمر.بن عوف پاسخ د( شرایط عبدالرحمان .56

 بن عفان است.پاسخ ج( این توضیحات مربوط به عثمان .57

 شد.امیه شمرده میپاسخ ب( عثمان به عنوان نماینده بنی .58

 طلب بود.پاسخ د( عثمان دارای روحیه جنگ .59

 در دوران عثمان مسئولیت جمع زکات قبیله خزاعه با او سپرده شد.العاص تبعیدی پیامبر بود که بن ابیپاسخ ج( حکم .61

 پاسخ الف( به پاسخ سؤال قبل مراجعه کنید. .61

 پاسخ ب( ولیدبن عقبه را قرآن فاسق خواند و پیامبر )ص( به او وعده جهنم داد. .62

 سرح است.  بن سعدبن ابیپاسخ ب( این توضیحات مربوط به عبداهلل .63

 بن حکم بخشید.فدک را بهدامادش مروانپاسخ الف( عثمان عثمان  .64

 های مشهور حضرت فاطمه دختر گرامی پیامبر اکرم )ص( است.پاسخ الف( ام ابیها یکی از لقب .65

 ند. پاسخ الف( حضرت زهرا در پنجمین سال بعثت رسول خدا متولد شد .66

پاسخ ج( حضرت زهرا )س( در پنج سالگی مادر گرامی خودشان را از دست دادند.
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 م علی )ع( چند سال پیش ار بعثت به دنیا آمدند؟. اما1

 سال 21د(   سال 15ج(   سال 11ب(   سال 5الف( 

 کس دیگری نشد؟باشد و قبل و بعد از او نصیب هیچ. کدام امتیاز امام علی )ع( مربوط به تولدشان می2

 ب( تولد درون خانه خدا    الفیلام عامالف( تولد در سال سی

 د( نزول باران رحمت هنگام تولد ایشان هاشم منتهی شود.و پدری که نسب آنها به  ج( تولد از مادر

 . امام علی )ع( در چه سنی اسالم آوردند؟3

 سالگی 6د(   سالگی 8ج(   سالگی 15ب(   سالگی 11الف( 

 . نخستین نماز جماعت در کجا برگزار شد؟4

 جدالخضراءد( مس  ج( مسجدالحرام  ب( مسجدالنبی المقدسالف( بیت

 الدار در کجا اتفاق افتاد؟. واقعه حدیث5

 ب( منزل عبدالمطلب   الف( منزل حمزه عموی پیامبر

 د( منزل حضرت علی )ع(   ج( منزل حضرت خدیجه )س(

 های داخل مسجدالحرام را تخریب کرد؟اهلل رفت و بتهای رسول. چه کسی بر فراز شانه6

 د( عثمان   مرج( ع  ب( ابوبکر الف( حضرت علی )ع(

 . چه کسانی در سال دهم بعثت به همراه رسول خدا به طائف عزیمت کردند؟7

 ب( حضرت علی )ع( و ابوبکر  الف( حضرت علی )ع( و زیدبن حارثه

 د( حضرت علی )ع( و عمر   ج( حضرت علی )ع( و ابوسفیان

 . در هنگام هجرت رسول خدا )ص( چند وظیفه به حضرت علی )ع( سپرده شد؟8

 ب( سه وظیفه، مبیت، رد ودایع، حمل فواطم   الف( دو وظیفه، مبیت، رد ودایع

 د( یک وظیفه، رد ودایع ج( چهار وظیفه، مبیت، رد ودایع، حمل فواطم، بیتوته

 . منظور از فواطم که در زمان هجرت رسول خدا )ص( به حضرت علی )ع( سپرده شد چه چیز بود؟9

    الف( حضرت فاطمه زهرا )س(

 حضرت فاطمه زهرا )س( و فاطمه بنت اسد ب(

  ج( حضرت فاطمه زهرا )س( و فاطمه بنت اسد و فاطمه بنت عمر

 د( حضرت فاطمه زهرا )س(  و فاطمه بنت اسد و فاطمه بنت زبیربن عبدالمطلب

 «ف اال ذوالفقار.الفتی اال علی و السی». این جمله را چه کسی در کدام نبرد در ستایش حضرت علی )ع( بیان کرده است؟ 11
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 در نبرد بدر -ب( حضرت رسول )ص(  در نبرد احد -الف( حضرت رسول )ص(

 در نبرد احد -د( جبرئیل   در نبرد احد -ج( حق تعالی

 . این جمله پیامبر )ص( را کامل کنید: ضربت علی )ع( در روز .......... برتر از عبادت .......... و .......... است.11

 ها و جنیانانسان -ب( خندق    ملک جن و -الف( احد

 جن و ملک -د( بدر   ها و فرشتگانانسان -ج( خیبر

 . مَرحَب چه کسی بود؟12

 الف( یکی از قهرمانان کفار که در جنگ خندق توسط حضرت علی )ع( کشته شد.

 ب( یکی از قهرمانان یهود که توسط حضرت علی )ع( در جنگ خیبر کشته شد.

 مرتدان که در نبرد تبوک توسط حضرت علی )ع( کشته شد. ج( یکی از قهرمانان

 ب( یکی از پیامبران دروغین که در دوره خالفت ابوبکر کشته شد.

 . آیات برائت بر مشکان توسط چه کسی در سال نهم هجری قرائت شد؟13

 د( ابوسفیان  ج( ابوبکر ب( حضرت علی )ع( )ص(الف( حضرت رسول

 سی نازل شده است؟. حدیث منزلت در شأن چه ک14

 د( حضرت خدیجه )س( ج( حضرت علی )ع(    ب( حضرت زهرا )س(    الف( حضرت رسول)ص(

 . غسل و کفن حضرت رسول )ص( را چه کسی انجام داد؟15

 د( حضرت علی )ع(  ج( عثمان   ب( عمر  الف( ابوبکر

 ائل شود و چون ابر پراکنده شود؟اند که چون سراب ز. امام علی )ع( در ارتباط با چه چیزی بیان فرموده16

 ها و مصائب دنیاد( سختی  های دنیاج( خوشی و لذت  ب( گناه  الف( حکومت

 

 

 باشد؟. کدام گزینه در ارتباط با اقدامات امام علی )ع( پس از اجرای سقیفه صحیح نمی17

 دست آوردن حق خود به شمشیر متوسل نشدند.الف( هیچگاه برای به

 تراض و ناخشنودی خود را از وضعیت پدیدآمده اعالم نکردند.گاه اعب( هیچ

 ج( با خلیفه اول بیعت کردند.

 دادند.د( امام علی )ع( نظرات راهگشا خود را در اختیار خلفا قرار می

 . عثمان چند سال خالفت کرد؟18
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 سال 14د(   سال 12ج(   سال 11ب(   سال 8الف( 

 یفه سوم امیر مؤمنان علی )ع( چه نقشی داشتند؟. در هنگام شورش مخالفان بر ضد خل19

 کردند.ب( بر ضدخلیفه سخنرانی می  الف( یکی از حامیان شورشیان بودند.

 کردند.د( نقش میانجی را ایفا می    ج( سکوت پیشه کردند.

 . چه کسی راه ورود آب را بر خانه عثمان بست؟21

 بن زیادد( عبیداهلل  ج( عمار یاسر   ب( زبیر  الف( طلحه

 . چرا امام علی )ع( با قتل عثمان مخالف بود؟21

 الف( زیرا اعمال عثمان در حد مجازات و قتل نبود.

 کس نباید بدون مجازات به قتل برسد.ب( زیرا در اسالم هیچ

 ج( زیرا امکان داشت قبل عثمان موجب شورش علیه امام علی )ع( شود.

 شد.و مرج در جامعه مید( زیرا رسم کشتن خلیفه موجب بروز هرج 

در مدت محاصره خانه عثمان، یکی از افرادی که عثمان از او کمک خواست امام علی )ع( »رو چند اشتباه وجود دارد؟ . در عبارات روبه22

قتل او بود  مخالف بود. امام با زبیر که آب را در خانه عثمان بسته بود صحبت کرد و با دستان امام حسین )ع( برای عثمان آب برده شد. امام

 «و تالش بسیاری کرد که کار به اینجا ختم نشود.

 1د(    4ج(    3ب(    2الف( 

 . به دستور چه کسی آب بر روی حرم امام حسین )ع( بسته شد؟23

 بن زیادد( عبیداهلل  ج( عمر سعد   ب( یزید  الف( معاویه

 )ع( بست چه بود؟ بن زیاد آب را بر حرم امام حسین. علت اینکه عبیداهلل24

 ب( برای جلوگیری از حمله مجدد یاران امام   الف( برای تضعیف حرم امام )ع(

 د( برای اینکه در محاصره عثمان بردن آب بر او ممنوع شد.   ج( فشار بر امام برای تسلیم شدن

 . دشمنان امام علی )ع( بعدها گناه قتل عثمان را بر گردن چه کسی انداختند؟25

 ب( طلحه   ترین یاران امامیکالف( نزد

 د( شخص امام علی )ع(      ج( زبیر

 . عبدالرحمان عوف چه سرانجامی داشت؟26

 الف( یکی از یاران نزدیک خلیفه سوم بود و در دوران او از دنیا رفت.

 ب( در دوره خالفت عثمان در حال دلخوری و کدورت از خلیفه از دنیا رفت.
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 یفه سوم بود که در دوران خالفت امام علی )ع( از دنیا رفت.ج( یکی از شورشیان علیه خل

 د( پس از قتل عثمان با امام علی بیعت کرد و همچنان بر سر بیعت خود ماند.

 یک از افراد شورای شش نفره خلیفه دوم در قید حیات نبود؟ . در زمان بیعت با امام علی )ع( کدام27

 وقاصد( سعدبن ابی      عوفبن ج( عبدالرحمان  ب( زبیر  الف( طلحه

 . امام پس از اینکه مردم یکپارچه از ایشان خواستار بیعت شدند چه کردند؟28

 الف( در برابر اصرار مردم در آغاز از پذیرش بیعت خودداری کردند.

 ب( در برابر اصرار مردم با مردم بیعت کردند.

 مسجد تقاضای مردم را پذیرفتند. ج( در برابر اصرار مردم در آغاز به شرط بیعت آشکار و در

 دانستند که اصالح شود نپذیرفتند.د( به دلیل اینکه جامعه را فاسدتر از آن می

 «من .......... شما باشم بهتر از آن است که امیر شما باشم.»السالم برای بیعت امام فرمودند: . پس از اصرار مردم به امیرالمؤمنین علیه29

 د( وزیر  ج( خلیفه  ب( پیشوا  الف( امام

 دهد؟السالم را نشان می. کدام گزینه محور بیعت امیرالمؤمنین علیه31

   الف( بیعت در مسجد به صورت آشکار

 ب( عمل به کتاب خدا و سنت نبوی و بیعت در مسجد به صورت آشکار

 ج( عمل به کتاب خدا و سنت نبوی

 مام حسن بعد از ایشاند( عمل به کتاب و سنت نبوی و بیعت آشکار و امامت ا

 تر است؟. کدام جمله صحیح31

 دانست.الف( امام علی )ع( جامعه موجود را فاسد می

 دانست که اصالح شود.ب( امام علی )ع( جامعه موجود را فاسدتر از آن می

 دانست.ج( امام علی )ع( وضعیت موجود در جامعه را غیرقابل اصالح می

 دانست که بتوان آن را به آسانی رو به اصالح برد.ر جامعه را فاسدتر از آن مید( امام علی )ع( وضعیت موجود د

 . چرا امام پذیرش بیعت را با قدری درنگ همراه ساخت؟32

 الف( به دلیل اینکه جامعه آن روز فاسدتر از آن بود که بتوان آن را اصالح کرد.

 و به دور از احساسات آنی و زودگذر باشد.ب( به دلیل آنکه بیعت مردم با او همراه با بصیرت و آگاهی 

 پذیر بود.ج( به دلیل آنکه مشروعیت خالفت آن حضرت الهی بود و بدون آمادگی مردم هم امکان
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های خود را مطرح کنند و اندکی از فساد فاصله های آن حضرت را نیز بشنوند و ایشان به طور شفاف سیاستد( برای اینکه مردم سیاست

 بگیرند.

 های امام علی )ع( صحیح نیست؟کدام جمله در ارتباط با بیان سیاست. 33

 ای ندارم.داند که من به خالفت از آن جنبه که خلیفه الهی است عالقهالف( خداوند خود می

ه به اندازه حقشان بالمال برگرداندم و ب( آن گروهی که دنیا آن را در خود غرق ساخته فردا که همه اموال آنها را از آنان گرفتم و به بیت

 آنها دادم نگویند علی )ع( ما را فریفت.

 صحابی بودن و سابقه خدمتم نیستم. ج( من منکر فضیلت

 د( صحابی بودن و سابقه خدمت چیزهایی است که خداوند خود پاداش آن را خواهد داد.

 . کدام عبارت در ارتباط با دوران خالفت خلیفه سوم صحیح است؟34

 فت خلیفه سوم سرتاسر یکسان بوده است.الف( دوران خال

 تر از نیمه دوم بوده است.ب( دوران خالفت خلیفه سوم در نیمه اول معقول

 تر از نیمه اول بوده است.ج( دوران خالفت خلیفه سوم در نیمه دوم معقول

 د( دوران خالفت خلیفه سوم را باید به سه بخش مجزا تقسیم کرد.

 یفه سوم چه کسانی بودند؟. قوم عثمان در زمان خل35

 د( قریش  هاشمج( بنی  امیهب( بنی  عباسالف( بنی

ان کرد، با این حال آنبه هنگام شورش مخالفان ضد خلیفه دوم امیرمؤمنان نقش مشاور را ایفا می». در این جمله چند اشتباه وجود دارد؟ 36

 «مام با رفتارهای آنها نبود.شنوی داشتند اما به معنای موافقت کامل اکامال از امام حرف

 4د(    3ج(    2ب(    1الف( 

 کرد؟های او چه میهای مشفقانه صحابه در ارتباط با اشتباه. عثمان در برابر نصیحت37

 کرد.ب( آنها را تبعید می    کرد.الف( به آنها عمل می

 کرد.اعتنایی مید( به آنها بی   شد.ج( متعرض خود آنان می

 در مدت محاصره از چه کسی کمک خواست؟ . عثمان38

 ب( تنها امیرالمؤمنین )ع(   الف( برخی صحابه رسول خدا )ص(

 امیهد( از قوم عثمان یعنی بنی  ج( امیرالمؤمنین )ع( به همراه برخی شیعیان خاص
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 . کدام جمله صحیح است؟39

 ساله رسول خدا به بار نشیند و به سوی نابودی رانده نشود. 25ل زحمات ای عمل کرد که حاصامام علی )ع( با درک شرایط موجود به گونهالف( 

ای اسالم را هساز بیعت امام علی )ع( با خلیفه اول آن بود که خطر بزرگ ارتداد برخی قبایل اساس و پایهب( یکی از مهمترین اسباب زمینه

 کرد.تهدید می

 شدند به شمشیر را داشتند اما به خاطر مصالح اسالم سکوت کردند.ج( امام علی )ع( در ابتدای ماجرای سقیفه قصد متوسل 

 سال پذیرفت. 25د( امام علی )ع( اعالم همکاری افرادی همچون ابوسفیان را برای بازستاندن خالفت بعد از 

 . عقد مؤاخات به چه معنایی است؟41

 د( ایمان  ج( برادری ب( خالفت باتأخیر  الف( بیعت

 سؤاالت یک توضیح

 داد که مورد اعتراض صحابه و امیرمؤمنان قرار گرفت؟هایی انجام می. کدام خلیفه در برخی از احکام شرعی دخل و تصرف41

 د( چهارم   ج( سوم   ب( دوم   الف( اول

 کرد؟. کدام خلیفه مردم را در سفر حج از انجام اعمال عمره در ایام حج نهی می42

 هارمد( چ   ج( سوم   ب( دوم   الف( اول

 «خیزی.توزیاد به مخالفت با ما برمی« »إنّک لکثیر الخالف علینا». عثمان در پاسخ به په کسی گفت: 43

 د( صحابه رسول خدا )ص(   ج( ابوذر  ب( امام علی )ع(  الف( عمار یاسر

 ه کردند؟کند چ. امام علی )ع( پس از اینکه دید عثمان مردم را از انجام اعمال عمره در ایام حج نهی می44

  الف( به نصیحت عثمان پرداختند.

 ای از صحابه به حج رفتند و در ایام حج اعمال عمره را انجام دادند.ب( به همراه عده

 ج( محرم به احرام عمره و حج شدند. 

 دارم.کس از سنت رسول خدا دست برنمید( گفتند من به خاطر هیچ

 

 

 پاسخ نامه

 الفیل یعنی ده سال پیش از بعثت به دنیا آمدند.ام عامپاسخ ب( امام علی )ع( در سال سی .1

 های منحصربه فرد امیرمؤمنان علی )ع( که مرتبط با والدت اوست تولدش در خانه کعبه است.پاسخ ب( یکی از ویژگی .2

 سالگی اسالم آورد. 11پاسخ الف( امام علی )ع( در سن  .3

 المقدس برگزار شد.پاسخ ج( نخستین نماز جماعت در مسجدالحرام به سمت بیت .4
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 الدار در خانه حضرت خدیجه )س( اتفاق افتاد.پاسخ ج( واقعه حدیث .5

 های مسجدالحرام را تخریب کرد.های رسول خدا )ص( قرار گرفت و بتپاسخ الف( حضرت علی )ع( بر شانه .6

 پاسخ الف( حضرت علی )ع( و زیدبن حارثه در سال دهم بعثت عازم طائف شدند. .7

 ه به حضرت علی )ع( سپرده شد، مبیت، رد ودایع، حمل فواطمپاسخ ب( سه وظیف .8

 پاسخ د( منظور از فواطم حضرت فاطمه زهرا )س(  و فاطمه بنت اسد و فاطمه بنت زبیربن عبدالمطلب است. .9

 پاسخ د( این جمله توسط جبرئیل و در نبرد احد بیان شده است. .11

 ها و جنیان است.نپاسخ ب( ضربت علی )ع( در روز خندق برتر ار عبادت انسا .11

 پاسخ ب( مَرحَب یکی از قهرمانان یهود که توسط حضرت علی )ع( در جنگ خیبر کشته شد. .12

 پاسخ ب( حضرت علی )ع( به عنوان پیک مخصوص رسول خدا آیات برائت را در موسم حج بر مشرکان قرائت کرد. .13

 .پاسخ ج( به هنگام غزوه تبوک حدیث منزلت در شأن حضرت علی )ع( نازل شد .14

 دار غسل و کفن و دفن بدن پیامبر بودند.پاسخ د( حضرت علی )ع( عهده .15

 باشد.پاسخ الف( این سخنان امام علی )ع( در ارتباط با حکومت می .16

 گاه اعتراض و ناخشنودی خود را از وضعیت پدیدآمده اعالم نکردند.پاسخ ب( هیچ .17

 سال بود. 12پاسخ ب( دوره خالفت عثمان  .18

 کردند.رش مخالفان بر ضدخلیفه سوم امام علی )ع( نقش میانجی را ایفا میپاسخ د( به هنگام شو .19

 پاسخ الف( طلحه دستور داد که از ورود آب به خانه عثمان جلوگیری شود. .21

 شد.پاسخ د( زیرا رسم کشتن خلیفه موجب بروز هرج و مرج در جامعه می .21

 پاسخ ب( در عبارت باال سه اشتباه وجود دارد. .22

 بن زیاد دستور داد که آب بر روی حرم امام حسین )ع( بسته شود.پاسخ د( عبیداهلل .23

بن زیاد با استناد به اینکه در محاصره عثمان اجازه ندارند آب برای او برده شود، دستور داد آب بر روی حرم امام حسین )ع( پاسخ د( عبیداهلل .24

 بسته شود.

ت آن ای برای مخالفت با حکوممان را به گردن آن حضرت انداخته و آن را بهانهپاسخ د( دشمنان امام علی )ع( کوشیدند بعدها گناه قتل عث .25

 حضرت قرار دهند.

 پاسخ ب( در دوره خالفت عثمان در حال دلخوری و کدورت از خلیفه از دنیا رفت. .26

 پاسخ ج( به توضیح سؤال قبل مراجعه کنید. .27

 ر بیعت شدند در برابر اصرار مردم در آغاز از پذیرش تبعیت خودداری کردند.پاسخ الف( امام پس از اینکه مردم یکپارچه از ایشان خواستا   .28

 «من وزیر )طرف مشورت( شما باشم بهتر از آن است که امیر شما باشم.»پاسخ د( امام فرمودند:  .29

 پاسخ ج( محور بیعت عمل به کتاب خدا و سنت نبوی بود و امام شرط عمل به سیره خلیفه اول و دوم را نپذیرفت. .31

 دانست که بتوان آن را به آسانی رو به اصالح برد.پاسخ د( امام علی )ع( وضعیت موجود در جامعه را فاسدتر از آن می .31

 پاسخ ب( به دلیل آنکه بیعت مردم با او همراه با بصیرت و آگاهی و به دور از احساسات آنی و زودگذر باشد. .32
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 ای ندارم.جنبه که خلیفه الهی است عالقه داند که من به خالفت از آنپاسخ الف( خداوند خود می .33

 تر از نیمه دوم بوده است.پاسخ ب( دوران خالفت خلیفه سوم در نیمه اول معقول .34

 امیه بودند.پاسخ ب( قوم عثمان بنی .35

 3پاسخ ج(  .36

 شد.پاسخ ج( عثمان به جای عمل به نصیحت مشفقانه صحابه در عوض متعرض خود آنان می .37

 عثمان از تنها کسی که کمک خواست امام علی )ع( بود.پاسخ ب( در مدت محاصره  .38

ای هساز بیعت امام علی )ع( با خلیفه اول آن بود که خطر بزرگ ارتداد برخی قبایل اساس و پایهپاسخ ب( یکی از مهمترین اسباب زمینه .39

 کرد. اسالم را تهدید می

 باشد.پاسخ ج( عقد مؤاخات به معنای برادری می .41

 داد.هایی انجام میبرخی از احکام شرعی دخل و تصرف پاسخ ج( عثمان در .41

 کرد.پاسخ ج( عثمان در سفر حج مردم را از انجام اعمال عمره در ایام حج نهی می .42

 خیزی. پاسخ ب( عثمان در پاسخ  امام علی )ع( گفت که تو زیاد به مخالفت با ما برمی .43

 پاسخ ج( محرم را به احرام عمره و حج شدند. .44
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 امام علی )ع( از چه زمانی آغاز شد؟ . خالفت1

 هجری 36د( سال  هجری 35ج( سال  هجری 33ب( سال  هجری 31الف( سال 

 دهد؟. کدام گزینه ابتدا و انتهای دوران خالفت امام علی )ع( را به درستی نشان می2

 هجری 48 -هجری 42ب(    هجری 44 -هجری 34الف( 

 هجری 42 -هجری 37د(    هجری 41 -هجری 36ج( 

 شوند؟. دشمنان امام علی )ع( به چند گروه اصلی تقسیم می3

 د( پنج گروه  ج( دو گروه  ب( سه گروه  الف( چهار گروه

 گزینه جزء دشمنان اصلی امام علی )ع( در دوران هخامنشیان نبودند؟ . کدام4

 د( مرتدین  ج( قاسطین  ب( مارقین  الف( ناکثین

 رو شدند حاصل چه چیزی بود؟در زمان پذیرش حکومت با آنها روبه. مشکالتی که امام علی )ع( 5

 الف( چگونگی عملکرد مسئوالن دستگاه خالفت در دوران قبل

 ب( چگونگی عملکرد مردم در دوران پس از رحلت پیامبر )ص(

  ج( چگونگی برخورد مسئوالن دستگاه خالفت با مردم در دوران قبل

 عد از رحلت پیامبر )ص(د( چگونگی عملکرد دشمنان اسالم ب

 . منظور از سیره شَیخَین که در کنار سیره است پیامبر مالک عمل قرار گرفت چیست؟6

 د( معاویه و عمر ج( ابوبکر و عثمان  ب( عمر و عثمان الف( ابوبکر و عمر

 شدند؟. موالی در دوران خلیفه دوم به چه کسانی گفته می7

 آمدند.به حساب می الف( آنهایی که به عنوان اموال اشراف

 گفتند. ب( بردگان عرب اشراف را موالی می

 گفتند.ج( بردگان عرب آزادشده را موالی می

 گفتند.د( بردگان آزادشده غیرعرب را موالی می

 بن قیس چه کسی بود؟. اشعث8

 ب( یکی از بردگان عرب دوران امام علی )ع(  الف( یکی از موالی دوران امام علی )ع(

 د( یکی از یاران امام علی )ع(  از اشراف عرب دوران امام علی )ع(ج( یکی 

 . اصحاب جمل جزء کدام دسته از دشمنان امیرالمؤمنین بودند؟9

 د( مرتدین  ج( قاسطین  ب( ناکثین  الف( مارقین
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 . ناکثین به چه معناست؟11

 شکناند( پیمان شدگانخارجج( از دین  ب( آزادشدگان  الف( ظالمان

 در آغاز خالفت امام علی )ع( کدام جنگ به وجود آمد؟. 11

 د( خیبر  ج( نهروان  ب( صفین  الف( جمل

 کننده با امام علی )ع( چه کسی بود؟. اولین بیعت12

 بن قیسد( اشعث   ج( زبیر  ب( طلحه  الف( ابوسفیان

 . طلحه و زبیر چه امیدی از بیعت با امام علی )ع( داشتند؟13

 ب( حکومت ری و بصره  المالبیشتری از بیت الف( کسب اموال

 د( حکومت کوفه و ری    ج( حکومت بصره و کوفه

 ای مدینه را ترک کردند و مهیای جنگ جمل شدند؟. طلحه و زبیر به چه بهانه14

 ب( انجام اعمال عمره   الف( حکومت بصره و کوفه

 د( پیوستن به خاندان اموی    ج( تحریک عایشه

 بیر پس از خروج از مدینه با تحریک عایشه او را برای تصرف چه مکانی متقاعد ساختند؟. طلحه و ز15

 د( بصره   ج( کوفه  ب( مدینه  الف( مکه

 . هزینه جنگ جمل را چه کسانی به عهده گرفتند؟16

 ب( وابستگان خاندان اموی و اطرافیان عثمان     الف( عایشه

 د( ناکثان     ج( طلحه و زبیر

 ها با تحریک عایشه شورشیان به بصره حمله کردند؟یک از جنگدام. در ک17

 د( احد  ج( صفین  ب( جمل  الف( نهروان

 . کدام گزینه در ارتباط با جنگ جمل صحیح نیست؟18

 هجری اتفاق افتاد. 36الثانی سال االول یا دهم جمادیالف( جنگ در تاریخ دهم جمادی

 رو شدند.ون بصره باهم روبهب( دو سپاه در منطقه خُریبه در بیر

 شکنان بودند.ج( اصحاب جمل همان ناکثان به معنای پیمان

 د( امام پس از جنگ سران شورشی را با پرداخت غرامت جنگ مجازات کرد.

 ای رسید؟های امیرالمؤمنین برای منصرف کردن عایشه، طلحه و زبیر قبل از جنگ جمل به چه نتیجه. تالش19

 نگ منصرف شد اما طلحه و زبیر جنگ را آغاز کردند.الف( عایشه از ج
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 ب( عایشه تنها حاکم میان دو گروه را شمشیر دانست.

 ج( زبیر از جنگ منصرف شد اما عایشه تنها حاکم میان دو گروه را شمشیر دانست.

 نفر از سربازان شورشی خریبه را ترک کرد. 111د( طلحه از جنگ منصرف شد و به همراه 

 جمل با جوانی که از سوی امام با قرآنی در دست به سوی آنها رفته بود چه کردند؟. اصحاب 21

 الف( به او حمله کردند و موی سر و صورتش را کندند و او را رها کردند.

 ب( به او حمله کردند و موی سر و صورتش را کندند و او را به قتل رساندند.

 ج( او را ناجوانمردانه به قتل رساندند.

 را اسیر کردند.د( او 

 . مردم کدام شهر پس از آنکه امیرالمؤمنین به همراه چهار هزار نفر برای جنگ با اصحاب جمل حرکت کردند به ایشان پیوستند؟21

 د( کوفه  ج( مدینه   ب( مکه  الف( عراق

 . امام علی )ع( چه کسانی را برای جنگ جمل اعزام کردند؟22

 د( امام حسن و مالک اشتر  ج( مالک اشتر و عمار مارب( امام حسن و ع الف( طلحه و زبیر

 . چرا جنگ ناکثین با امیرالمؤمنین را جل نامیدند؟23

 نفر از مردم حجاز در این جنگ 911الف( به دلیل حضور 

 امیه در این جنگب( به دلیل همراهی و تدارکات مالی بنی

 .ج( به دلیل همراهی عایشه که بر روی شتر نری سوار شده بود

 د( به دلیل اینکه طلحه و زبیر به بهانه انجام عمره مدینه را به سوی مکه ترک کردند.

 . جنگ جمل چه مدت طول کشید؟24

 روزد( یک نیم  ج( یک روز  ب( یک ماه  الف( یک هفته

 گفتند؟. چرا به رهبران جنگ جمل ناکثان می25

  الف( زیرا بیعت خود با امام علی )ع( را نقض کردند.

 به مسجد ریختند و او را دستگیر کردند. زیرا پیمان خود با والی بصره را نقض کردند و شبانه ب(

 ج( زیرا عایشه را در این جنگ سوار بر شتر نری کردند.

 امیه تدارکات مالی جنگ را بر عهده گرفته بودند.د( زیرا بنی

 کومت خود برگزیدند؟هجری کدام شهر را به عنوان مرکز ح 36. امام علی )ع( در سال 26

 د( بصره   ج( مکه  ب( کوفه  الف( مدینه
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 . در زمان جنگ جمل حاکم کوفه چه کسی بود؟27

 د( جریربن عبداهلل بَجَلی  ج( معاویه ب( ابوموسی اشعری بن حُنَیفالف( عثمان

 . پیامبر )ص( با چه چیزی به عایشه نسبت به خروج بر علی )ع( خبر داده بود؟28

 د( خروج از مدینه ج( سوار شدن بر شتر نر ب( بانگ سگان حوأب طلحه و زبیر الف( توطئه

 . نبرد صفین بین چه کسانی با امیرالمؤمنین به وقوع پیوست؟29

 د( مرتدین  ب( ناکثین  ب( مارقین  الف( قاسطین

 باشد؟کدام گزینه از جمله طُلَقاء می 31

 بن قیسد( اشعث             ن عبداهلل بجلیج( جریرب     بن حنیفب( عثمان    الف( معاویه

 ؟.«گیرندتو از طلقاء هستی که شایستگی خالفت را ندارند و طرف مشورت قرار نمی». امام علی )ع( به حاکم کدام شهر فرمودند: 31

 د( والی کوفه ج( والی آذربایجان  ب( والی همدان  الف( حاکم شام

 بعد از جنگ جمل در کجا سکونت یافتند؟ . امام علی )ع( پس از ورود به کوفه32

   ب( منزل جعدةبن هُبَیره     الف( داراالماره

 بن حنیفد( منزل عثمان   ج( منزل جریربن عبداهلل بجلی

 . طُلقاء به چه معنایی است؟33

 شدگانخارجد( از دین  ج( آزادشدگان  ب( ظالمان شکنانالف( پیمان

 د؟. منطقه صفین در کجا قرار دار34

 ب( در مرز بین عراق و کوفه   الف( در مرز بین عراق و شام

 د( در مرز بین کوفه و بصره   ج( در مرز بین شام و بصره

 . در کدام جنگ دوران خالفت امیرمؤمنان آبشخور فرات بر روی سپاه امیرالمؤمنین بسته شد؟35

 د( خیبر  ج( نهروان  ب( صفین  الف( جمل

 ین آبراه فرات را از دست نیروهای معاویه آزاد کردند؟. چه کسانی در جنگ صف36

 ب( امام حسین )ع( و مالک اشتر  الف( امام حسین )ع( و امام حسن )ع(

 د( امام حسن )ع( و مالک اشتر    ب( امام حسن )ع( و عمار

 . در کدام جنگ دوران خالفت امیرالمژمنین ماجرای حکمیت رخ داد؟37

 د( جنگ حنین  ج( جنگ جمل  وانب( جنگ نهر الف( جنگ صفین 

 ها در جنگ صفین حیله چه کسی بود؟. پیشنهاد بر نیزه کردن قرآن38
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 د( معاویه  ج( مروان حکم  ب( عمروعاص بن قیسالف( اشعث

 توان دید؟. ماجرای شبیه حذف لقب امیرالمؤمنین در نبرد صفین را در کجای تاریخ می39

 اجرای جنگ احزابب( م    الف( قرارداد صلح حدیبیه

 الفضولد( ماجرای حلف    ج( ماجرای نبرد خیبر

 . به اصرار چه کسی لقب امیرالمؤمنین در قرارداد حکمیت حذف شد؟41

 د( جریربن عبداهلل بجلی  بن قیسج( اشعث  ب( عمروعاص   الف( معاویه

 . نماینده عراقیان در ماجرای حکمیت چه کسی بود؟41

 بن اَرتبن خبّابد( عبداهلل  ج( عمروعاص بوموسی اشعریب( ا بن قیسالف( اشعث

 . در جنگ صفین چه مدت زمانی بین انتخاب حکم در زمان حکمیت بین طرفین آتش برقرار شد؟42

 د( یک سال  ج( نه ماه  ب( هشت ماه  الف( هفت ماه

 . امام علی )ع( به چه کسی به عنوان حکم در ماجرای حکمیت تمایل داشتند؟43

 د( مالک اشتر ج( امام حسین )ع( بن قیسب( اشعث ( ابوموسی اشعریالف

 . در ماجرای حکمیت نماینده شامیان چه کسی بود؟44

 د( مروان حکم  ج( عمروعاص  ب( معاویه بن قیسالف( اشعث

 . پیشنهاد ابوموسی اشعری در انتخاب خلیفه چه بود؟45

 ب( انتخاب خلیفه شورایی باشد. .الف( به انتخاب صحابه پیامبر خلیفه برگزیده شود

 مورد است قرآن حکم باشد.د( انتخاب خلیفه بی  ج( انتخاب خلیفه به رأی مردم باشد.

 . چرا ابوموسی اشعری یکی از قاعدین است؟46

 اندیشیفهمی و سادهالف( به دلیل روحیات از جمله کج

 مام منع کرد.ب( به دلیل اینکه در فتنه جمل مردم کوفه را از همراهی با ا

 شود.طور که تیر از کمان خارج میج( به دلیل اینکه از دین خارج شد همان

 د( به دلیل اینکه جزء گروهی بود که فریاد الحکم اال هلل سر داد.

 . مارقین به چه معنایی است؟47

 د( مرتدان شدگانخارجج( از دین  شکنانب( پیمان  الف( ظالمان

 گفته شد؟. به چه کسانی مارقین 48

      الف( خوارج



(1تاریخ اسالم )                                                       

 ... حکومتِ؛السالم()علیهدرس دهم: خالفت امام علی       

 

 
                         

85 
 

 ب( اصحاب جمل

  ج( افرادی که ماجرای حکمیت را به راه انداختند.

 د( گروهی که از کرده خود پشیمان شدند و آزادشدگان لقب گرفتند.

 د؟شونشود آنها از دین خارج میبینی کرده بود که همانند تیری که از کمان خارج می. چه کسی خروج خوارج را از دین پیش49

 د( مالک اشتر ج( امام حسین )ع( ب( حضرت رسول )ص( الف( امام علی )ع(

 . در کدام نبرد دوران خالفت امام علی )ع( در حدود دو ساعت همه افراد سپاه مقابل امام بجز کمتر از ده نفر کشته شدند؟51

 د( حنین  ج( جمل  ب( نهروان  الف( صفین

 . پس از جنگ نهروان ..........51

  فتنه خوارج در این مرحله پایان یافت. الف(

 ب( جریان خوارج در این مرحله پایان یافت.

 ج( جریان خوارج در این مرحله پایان یافت اما فتنه خوارج از بین نرفت و همچنان باقی ماند.

 د( فتنه خوارج در این مرحله پایان یافت اما جریان خوارج از بین نرفت و همچنان باقی ماند.

 زمانی سپاه امام علی )ع( به شام لشکرکشی کردند؟ . چه52

 گاه لشکرکشی نکردند.د( هیچ هجری 41ج( در سال  هجری 39ب( در سال  هجری 38الف( در سال 

 . امام علی )ع( در چه تاریخی به شهادت رسیدند؟53

 هجری 41د( در سال  هجری 41ج( در سال  هجری 39ب( در سال  هجری 38الف( در سال 

 قایای کدام گروه موجب شهادت امام علی )ع( شدند؟. ب54

 د( مرتدین  ج( قاسطین  ب( ناکثین  الف( مارقین

 سؤاالت یک توضیح

 نامیده است؟« المؤمنینام». کدام آیه از قرآن کریم به همسران پیامبر )ص( را 55

 سوره احزاب 6ب( آیه     سوره ممتحنه 8الف( آیه 

 سوره آل عمران 51آیه د(     سوره بقره 248ج( آیه 

 . عایشه پس از جنگ جمل به کام شهر بازگردانده شد؟56

 د( بصره   ج( کوفه  ب( مدینه  الف( مکه

 



(1تاریخ اسالم )                                                       

 ... حکومتِ؛السالم()علیهدرس دهم: خالفت امام علی       

 

 
                         

86 
 

او از اصحاب رسول خدا )ص( و جزء سردمداران شورشیان بر عثمان بود همین نکته سبب شد ». این توضیحات مربوط به چه کسی است؟ 57

 «از پای درآید. در اثنای جنگ با تیر مروان حکم

 بن حنیفد( عثمان  ج( طلحه   ب( زبیر بن قیسالف( اشعث

 . سرانجام زبیر چه شد؟58

 بن حکم کشته شد.الف( در جنگ جمل به دست مروان

 ب( صحنه نبرد جمل را ترک کرد و توسط مردی از اهالی بصره کشته شد.

 کنندگان شد و در جنگ صفین به شهادت رسید.ج( جزء توبه

 بدون آنکه به فکر جبران خطا و توقف جنگ باشد به مدینه بازگشت.د( 

 باشد؟. کدام شخصیت جزء قاعدین نمی59

 بن حنیفد( عثمان  ج( اسامةبن زید وقاصب( سعدبن ابی الف( ابوموسی اشعری

 «جاست.هرجا .......... هست حق همان». فرمایش پیامبر )ص( را کامل کنید. 61

 د( علی )ع(   ج( تقوا  مب( اسال  الف( قرآن

 

 پاسخ نامه

 هجری آغاز شد. 36پاسخ د( دوران کوتاه خالفت امام علی )ع( از آغازین روزهای سال  .1

 رمضان سال چهلم هجری ادامه داشت. 21هجری تا  36پاسخ ج( دوران کوتاه خالفت امام علی )ع( از آغازین سال  .2
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 پاسخ د( طلحه و زبیر در مکه با تحریک عایشه وی را متقاعد ساختند که به بصره بروند و آنجا را تصرف کنند. .15

 ار شدند.دابستگان خاندان اموی  نیز اطرافیان عثمان با اموال نامشروعی که از زمان عثمان در دست داشتند هزینه جنگ را عهدهپاسخ ب( و .16

 پاسخ ب( در جنگ جمل طلعه و زبیر با تحریک عایشه وی را متقاعد ساختند که به بصره بروند. .17
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 پاسخ ج( او را ناجوانمردانه به قتل رساندند. .21
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 پاسخ ب( ابوموسی اشعری حاکم کوفه بود. .27

 پاسخ ب( رسول خدا )ص( به عایشه نسبت به خروج بر علی )ع( و پارس کردن سگان منطقه حوأب خبر داده بود. .28

 پاسخ الف( نبرد صفین قاسطین با امیرالمؤمنین )ع( بود. .29

 ابوسفیان و فرزندش معاویه جزء طُلَقاء بودند. پاسخ الف( .31
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 السالم خالفت به چه کسی رسید؟. پس از شهادت امیرالمؤمنین علیه1

 زیدد( ی  ج( معاویه ب( امام حسن )ع( الف( امام حسین )ع(

 . معاویه چند سال بر مردم حکومت کرد؟2

 د( بیست و پنج سال  ج( بیست سال  ب( پانزده سال  الف( ده سال

 . امام حسن )ع( در چه تاریخی به دنیا آمدند؟3

 نیمه رمضان -ب( سال چهارم هجرت  نیمه رمضان -الف( سال سوم هجرت

 مه شعباننی -د( سال چهارم هجرت   نیمه شعبان -ج( سال سوم هجرت

 . اولین افرادی که با امام حسن بیعت کردند مردم کدام شهر بودند؟4

 د( مردم بصره  ج( مردم مدینه  ب( مردم حجاز  الف( مردم کوفه

 . بیعت شیعیان با امام حسن )ع( با چه اعتمادی همراه بوده است؟5

 فت الهی ایشانب( اعتماد به امامت و خال الف( اعتماد به خالفت و رهبری سیاسی ایشان

 د( اعتماد به امامت و رهبری سیاسی ایشان ج( اعتماد به خالفت الهی و رهبری سیاسی ایشان

 ای که پیش روی ایشان قرار داشت چه بود؟. پس از بیعت مردم و آغاز خالفت امام حسن )ع( مهمترین مساله6

 بازن دغلگیری از زیرکاگری و بهرهب( حیله   الف( تبدیل خالفت به پادشاهی

 د( فتنه معاویه در شام    ج( رواج تفکر جبرگرایی

 تر دانست؟. معاویه با چه اتهامی خود را بر امام حسن )ع( برای خالفت شایسته7

 د( فقدان عِده و عُده ج( ناتوانی در اداره امور تجربگیب( جوانی و بی سپاه بودنالف( بی

 امام حسن )ع( چه سرانجامی داشتند؟ . جاسوسان معاویه در کوفه و بصره در زمان8

 ب( به اسارت درآمدند.               الف( به دستور امام به قتل رسیدند.

 د( به گروه امام پیوستند.   ج( با رأفت اسالمی بخشیده شدند.

 السالم در برابر معاویه چه کسی بود؟. فرمانده سپاه امام حسن علیه9

 بن قیسد( شیث ج( سعیدبن قیس  ن سعدبب( قیس بن عباسالف( عبیداهلل

 السالم آمدند؟. چرا خوارج در سپاه امام حسن علیه11

   الف( به دلیل پایبندی به بیعت با امام

 ب( به دلیل جنگ با معاویه

   ج( به دلیل اینکه امام حسن )ع( را بر حق دانستند.
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 د( به دلیل پشیمانی از عملکرد خود در دوران امام علی )ع(

 . مَسکِن در کجا قرار دارد؟11

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

 ور شدن گروه خوارج به امام حسن )ع( در مقابله با معاویه شد؟ای موجب حمله. پخش چه شایعه12

  ب( بیعت امام با معاویه  الف( دریافت یک میلیون درهم از معاویه

 د( پیوستن فرمانده سپاه امام به معاویه   معاویه ج( صلح و سازش امام با

 بن عباس چگونه فریب معاویه را خورد؟. عبیداهلل13

 الف( پس از شنیدن شایعه صلح امام حسن )ع( و معاویه

 ب( با وعده دریافت یک میلیون درهم از معاویه و شنیدن شایعه صلح امام حسن )ع( و معاویه

 ج( با وعده حکومت بصره

 وعده دریافت یک میلیون درهم از معاویه و حکومت بصرهد( با 

 بن عباس چه کسی فرماندهی سپاه امام حسن )ع( را بر عهده گرفت؟. پس از عبیداهلل14

 د( بُسربن الی ارطاة ج( سعیدبن قیس بن قیسب( شیث بن سعدالف( قیس

 . علت اصلی صلح امام با معاویه چه بود؟15

 ام حسن )ع( طالب صلح بودند.الف( بیشتر افراد سپاه ام

 مانده شیعیانب( حفظ باقی

 ج( جلوگیری از تفرقه مسلمین

 د( رفع خطر مرتدین به دین با حکومت معاویه

 باشد؟نامه نمی. کدام مورد جزء شروط امام حسن )ع( در صلح16

 ب( واگذاری خالفت به شورا  الف( عدم تعیین ولیعهد توسط معاویه

 د( عدم خیانت در انجام شروط   م مسلمانانج( تأمین امنیت عمو

 امیه از چه سالی آغاز شد؟. حکومت بنی17

 هجری 43د( سال  هجری 42ج( سال  هجری 41ب( سال  هجری 41الف( سال 

 «انا اول الملوک»گفت:. چه کسی درباره خود می18

 د( معاویه  ج( ابوسفیان  ب( ابوبکر  الف( عمر
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 که دوره خالفت به پایان رسیده است؟. از چه زمانی شایع شد 19

  ب( بعد از رحلت پیامبر )ص(      الف( زمان عمر

 د( پس از شهادت امیرالمؤمنین    ج( از زمان معاویه

 . معاویه چه زمانی اسالم آورد؟21

   ب( پس از دعوت آشکار   الف( زمانی که مکه فتح شد.

 هد( پس از ماجرای دارالندو    ج( پس از فتح خیبر

 ترین مردمان بودند؟. امام علی )ع( فرمودند اگر چه چیزی نبود ایشان زیرک21

 د( بدی خالف عهد عمل کردن گوییج( بدی دروغ ورزیب( بدی خیانت الف( بدی فریب دنیا

 . چرا معاویه در بین مردم تالش کرد تفکر جبرگرایی را رواج دهد؟22

   اشالف( برای توجیه رفتارهای ظالمانه

 به علت فهم غلط از دین ب(

   ج( به دلیل مبارزه با تعالیم دین اسالم

 د( به دلیل اینکه پس از او مردم با جانشینی یزید مخالفت نکنند. 

 کرد؟. معاویه چه توجیهی در ارتباط با موروثی بودن خالفت به مردم بیان می23

 کرد.های یزید صحبت میالف( معاویه در ارتباط با شایستگی

 کرد که یزید با فرمان الهی به والیتعهدی رسیده است.معاویه بیان میب( 

 گفت: مساله موروثی بودن خالفت جبر است.ج( معاویه می

 گفت: مساله یزید قضایی از قضاهای الهی است و در این مورد کسی از خود اختیاری ندارد.د( معاویه می

 السالم بر منابر رسمی را صادر کرد؟مؤمنین علیه. چه کسی اولین بار دستور به سبّ و لعن امیرال24

 د( عثمان   ج( عمر  ب( ابوبکر  الف( معاویه

 . قبرس در دوران کدام خلیفه فتح شد؟25

 د( ابوبکر  ج( عثمان  ب( معاویه  الف( عمر

 باشد؟امیه صحیح نمی. کدام عبارت در ارتباط با بنی26

 ها را گذراندند.ترین دورهعیان یکی از سختالف( در دوره بیست ساله حکومت معاویه شی

 نید.المال حذف کمعاویه به کارگذاران خود دستور داده بود هر کس را که دلیلی بر دوستی او نسبت به علی )ع( یافتند نام او را از دیوان بیتب( 

 ج( کشتار و غارت اموال شیعیان از اوایل دوره خالفت امام علی )ع( شروع شد.
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 ابیه در نخستین اقدام خود دست کسانی را که در مسجد بصره نسبت به حاکمیت او اعتراض کردند قطع کرد. د( زیادبن

 . حُجربن عدی توسط چه کسی کشته شد؟27

 د( معاویه  ج( عثمان  ب( ابوبکر  الف( عمر

 . خوارج ........ 28

 امیه بودند.الف بنیهای مخب( جزء گروه های ساکت در برابر معاویه بودند.الف( جزء گروه

 د( توانستند معاویه را در نبردهای کوچک شکست دهند.  ج( در مدت خالفت اموی تقیه کردند.

 . کدام جمله در ارتباط با امیرالمؤمنین و خوارج صحیح نیست:29

 الف( امیرالمؤمنین از باقی ماندن جریان خوارج در طول تاریخ خبر داد.

 درگیری با آنها منع کرد. ب( امام علی )ع( شیعیان را از

 امیه بود.ج( درگیری شیعیان با خوارج به سود بنی

 های خوارج در دوره معاویه شیعیان در کنار خوارج قرار داشتند.د( در شورش

 . .......... یعنی فرد مؤمن به علت وجود مصلحت باالتر، اعتقاد حق خویش را پنهان و خالف آن را آشکار کند. 31

 د( تبری  ج( خفیه        ب( تقیه  الف( قیاوت

 . چه کسی ولیعهد معاویه بود؟31

 د( یزید بن عمرج( عبداهلل بن عباسب( عبداهلل بن  جعفرالف( عبداهلل

 باشد؟های زیر از جمله مخالفان معاویه در ولیعهدی یزید نمییک از شخصیت. کدام32

 بن جعفرد( عبداهلل ن عباسبج( عبداهلل بن عمرب( عبداهلل بن قیسالف( اشعث

 باشد؟های خالفت معاویه نمی. کدام گزینه از ویژگی33

 ب( تبدیل خالفت به والیت   الف( رواج تفکر جبرگرایی

 د( توسعه دامنه فتوحات و قلمرو حکومت    ج( موروثی بودن خالفت

 . امام حسن )ع( توسط چه کسی به شهادت رسید؟34

 د( یزید         ج( اشعث بن قیس       بن قیسر اشعثب( جعده دخت   الف( معاویه

السالم و ارسال نامه به معاویه جهت بیعت با امام حسن )ع(، معاویه اختالف خود را با امام حسن )ع( . پس از خالفت امام حسن علیه35

 چگونه دانست؟

 ل خدا )ص(ب( همچون اختالف عمر با حضرت رسو  الف( همچون اختالف عمر با اهل بیت )ع(

 د( همچون اختالف ابوبکر با رسول خدا )ص(  ج( همچون اختالف ابوبکر با اهل بیت )ع( 
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 . معاویه پس از رد درخواست بیعت امام حسن )ع( جاسوسان خود را به کدام شهرها فرستاد؟36

 د( مدینه و کوفه  ج( کوفه و بصره   ب( بصره و مدینه  الف( کوفه و شام

 ح نیست؟. کدام جمله صحی37

 الف( امام حسن )ع( پس از اینکه معاویه بیعت نکرد به حجربن عدی مأموریت داد که مردم و کارگزاران حضرت را برای نبرد آماده کند.

 بن سعد به سرعت دوازده نفر در اردوگاه نُخَیله کوفه فراهم آمدند.ب( با خطبه امام حسن )ع( و دعوت برخی از یاران نزدیکش مانند قیس

 معاویه پس از رد بیعت امام حسن )ع( تا پیشروی کرد. ج(

 تر دانست.تجربگی متهم کرده و خود را برای خالفت شایستهد( امام حسن )ع( را به جوانی و بی

 سؤاالت یک توضیح

 . در بین اصحاب امام حسن )ع( به گفته شیخ مفید کدام گروه تعدادشان از سایرین بیشتر بود؟38

 کاری که صرفا به دنبال غنائم جنگی بودند.ب( افراد طمع   علی )ع( الف( شیعیان امام

 د( خوارج    ج( افراد عوام

 

 

 پاسخ نامه

 پاسخ ب( با شهادت امیرمؤمنان علی )ع( خالفت به سبط اکبر پیامبر )ص( امام حسن مجتبی رسید. .1

 پاسخ ج( طول دوره حاکمیت معاویه بیست سال بود. .2

 در نیمه رمضان سال سوم هجرت به دنیا آمد.پاسخ الف( امام حسن )ع(  .3

 پاسخ الف( اولین افراد مردم کوفه بودند. .4

 پاسخ الف( اعتماد شیعیان در بیعت با امام حسن )ع( همراه با اعتماد به امامت و خالفت الهی آن حضرت بوده است. .5

 پاسخ د( مهمترین مساله فتنه معاویه در شام بود. .6

 دانست.تر میتجربگی متهم کرد و خود را برای خالفت شایستهو بی پاسخ ب( او امام را به جوانی .7

 پاسخ الف( آنها به دستور امام به قتل رسیدند. .8

 بن عباس سپرد.پاسخ الف( امام فرماندهی سپاه را به عبیداهلل .9

 سن داخل شده بودند.پاسخ ب( خوارج با دشمنی با امام علی و امام حسن )ع( صرفا به منظور جنگ با معاویه در سپاه امام ح .11

 پاسخ ب( مسکن نام مکانی در شمال بغداد است. .11

 ور شدند.پاسخ ج( گروه خوارج پس از پخش شدن خبر دروغ سازش و صلح امام با معاویه به امام حمله .12

 پاسخ ب( با وعده دریافت یک میلیون درهم از معاویه و شنیدن شایعه صلح امام حسن )ع( و معاویه .13

 بن عباس فرماندهی سپاه امام حسن )ع( را به عهده گرفت.سعد بعد از عبیداهللبن پاسخ الف( قیس .14
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 مانده شیعیان بود.پاسخ ب( سبب اصلی این کار حفظ باقی .15

 پاسخ د( عدم خیانت در انجام شروط جزء شروط امام حسن )ع( نبود. .16

 هجری بود. 41امیه از سال پاسخ ب( آغاز حکومت بنی .17

 «انا اول الملوک»گفت: دش میپاسخ د( معاویه دربازه خو .18

 پاسخ ج( از دوره معاویه شایع شد که دوره خالفت به پایان رسیده است. .19

 پاسخ الف( معاویه و پدرش ابوسفیان زمانی اسالم آوردند که مکه فتح شد. .21

 ترین مردمان بودم.ورزی نبود من زیرکپاسخ ب( اگر بدی خیانت .21

 اش معاویه تالش کرد تفکر جبرگرایی را رواج دهد.پاسخ الف( برای توجیه رفتارهای ظالمانه .22

 گفت: مساله یزید قضایی از قضاهای الهی است و در این مورد کسی از خود اختیاری ندارد.پاسخ د( معاویه می .23

جویی یزاریبپاسخ الف( معاویه از آنجا که کینه شدیدی نسبت به امام علی )ع( در دل داشت در طول دوره حکومتش دستور به سبّ و لعن و  .24

 از آن حضرت بر منابر رسمی داد.

 پاسخ ب( در دوره معاویه فتوحات خارجی ادامه یافت و مسلمانان قبرس را فتح کردند. .25

 پاسخ ج( کشتار و غارت اموال شیعیان از اوایل دوره خالفت امام علی )ع( شروع شد. .26

 پاسخ الف( حُجربن عدی توسط معاویه کشته شد. .27

 امیه بودند.ی مخالف بنیهاپاسخ ب( جزء گروه .28

 های خوارج در دوره معاویه شیعیان در کنار خوارج قرار داشتند.پاسخ د( در شورش .29

 پاسخ ب( تعریف باال معنای تقیه است. .31

 پاسخ د( یزید ولیعهد معاویه بود. .31

 بن قیسپاسخ الف( اشعث .32

 .باشدهای خالفت معاویه نمیپاسخ ب( تبدیل حکومت به والیت از جمله ویژگی .33

 پاسخ ب( همسر امام حسن )ع( ایشان را مسموم کردند؟ .34

 پاسخ ج( معاویه در پاسخ اختالف خود و امام را  همچون اختالف  ابوبکر و اهل بیت )ع( پس از رحلت پیامبر دانست. .35

 پاسخ ج( معاویه سپس جاسوسان خود را به کوفه و بصره فرستاد. .36

 بن سعد به سرعت دوازده نفر در اردوگاه نُخَیله کوفه فراهم آمدند.یاران نزدیکش مانند قیسبا خطبه امام حسن )ع( و دعوت برخی از پاسخ ب(  .37

کاری که صرفا به دنبال غنائم جنگی بودند تعدادشان از سایرین بیشتر بود.پاسخ ب( افراد طمع .38
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 یت پیامبر )ص( واگذار شد؟. پس از رحلت حضرت رسول )ص( تا زمان امام حسین )ع( چه مدتی رهبری سیاسی به عهده اهل ب1

 ( پنج سال4  ( سه سال3  ( دو ماه2  الف( واگذار نشد.

 . کدام جمله صحیح نیست؟2

 امیه در آخرین لحظات، پس از فتح مکه به ظاهر اسالم آورده بودند.الف( خاندان بنی

 کرد.ب( معاویه تا حدودی ظواهر اسالم را حفظ می

 کار دو خط حق و باطل را از یکدیگر جدا ساخت.ج( قیام امام حسین )ع( به صورت آش

 د( مرگ معاویه در ماه رجب سال شصت و یک هجری اتفاق افتاد.

 یک از افراد زیر به انجام علنی گناه مشهور بود؟. کدام3

 د( یزید  ج( معاویه  ( ابوبکر2  الف( عمر

 گویند؟اند چه میت دیدار و همنشینی داشته. به کسانی که موفق به مالقات رسول خدا نشده اما با صحابه آن حضر4

 د( قاعدین  ج( عاقدین  ب( تابعین  الف( توابین

 . یکی از اقدامات خلیفه .......... جلوگیری از نقل و تدوین احادیث رسول خدا )ص( توسط مسلمانان بود.5

 د( ششم   ج( سوم   ب( دوم   الف( اول

 ال از چه زمانی مرسوم شد؟الم. ایجاد نظام طبقاتی در تقسیم بیت6

 د( معاویه  ج( عثمان   ب( عمر  الف( ابوبکر

 ای رو به فزونی نهاد؟المال و امتیازات سیاسی و اجتماعی در چه دوره. نظام طبقاتی در تقسیم بیت7

 د( عمر تا معاویه ج( عثمان و معاویه  ب( عمر و عثمان الف( ابوبکر و عمر

 «هاست.همانا مردم بندگان .......... و .......... بازیچه .........های آن». این جمالت را کامل کنید. 8

 د( دنیایند، دین، زبان ج( دنیایند، اسالم، شکم ب( دنیایند، دین، شکم الف( زیوراند، دنیا، زبان

 خوار و قاتل نفوس محترم خواندند؟. امام حسین )ع( چه کسی را مردی فاسق و شراب9

 د( یزید  ج( معاویه   عمرب(   الف( ابوبکر

 یک از اشخاص زیر دعوت امام حسین )ع( را برای یاری رد کردند؟. کدام11

 بن حر جعفید( عبیداهلل  بن هاللج( نافع قینبن مُسهر صیداوی ب( زهیربنالف( قیس

 . در چه روزی امام حسین )ع( وارد وادی کربال شدند؟11

 ( روز چهارم محرم4  ج( روز سوم محرم  ب( روز دوم محرم  الف( روز اول محرم
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 . در چه سالی امام حسین )ع( مدینه را به علت بیعت نکردن با یزید ترک کردند؟12

 هجری 63د( سال  هجری 62ج( سال  هجری 61ب( سال  هجری 61الف( سال 

 نشان استقبال کردند؟. پس از ترک مدینه و رفتن به شهر مکه مردم این شهر چگونه از امام حسین )ع( و خاندا13

 الف( مردم شهر بسیار خشنود شدند و گرد ایشان جمع شدند.

 ب( مردم استقبالی از ایشان و خاندانشان نکردند.

 ج( والی مکه به امام دستور خروج از شهر را داد.

 د( مردم شهر با امام حسین )ع( بیعت کردند و درخواست کردند تا در مکه بمانند.

 حسین )ع( به کوفه کدام شخصیت است؟. فرستاده امام 14

 د( حربن یزید ریاحی بن عقیلج( مسلم بن زیادب( عبیداهلل بن بَشیرالف( نُعمان

 بن عقیل( در چه روزی به شهادت رسید؟. فرستاده امام حسین )ع( به کوفه )مسلم15

 هجری 61الحجه سال ب( نهم ذی  هجری 61الحجه سال الف( نهم ذی

 هجری 61القعده سال د( نهم ذی  هجری 61قعده سال الج( هشتم ذی

 هجری شتاب داشتند؟ 61. چرا امام حسین )ع( در خروج از مکه در سال 16

 الف( به دلیل آنکه مسلم آمادگی کوفیان را برای حمایت از امام اعالم کرده بودند.

 داشت.ب( به دلیل آنکه  خطر سوء قصد عوامل یزید به جان آن حضرت در مکه وجود 

 بن عقیل مطلع شدند و قصد یاری او را داشتند.ج( به دلیل آنکه از دستگیری مسلم

 د( الف و ب

 . امام حسین )ع( چند فرستاده به کوفه فرستادند؟17

 د( چهار فرستاده  ج( سه فرستاده  ب( دو فرستاده الف( یک فرستاده

 زیاد در کربال را پذیرفت؟بنابی وقّاص به چه علتی فرماندهی سپاه ا.عُمَربن سعدبن 18

 ب( به امید حکومت بر بصره   الف( ترس از به قتل رسیدن

 د( به امید حکومت بر کوفه    ج( به امید حکومت بر ری

 باشد؟. کدام گزینه از اهداف امام حسین )ع( از قیام خود نمی19

 ب( اصالح جامعه   الف( امر به معروف و نهی از منکر

 د( بازگرداندن حقوق شیعیان از ستمکاران ها از چهره دین پیامبر )ص(ج( برداشتن بدعت

 . آثار قیام امام حسین )ع( در چه زمانی باید جستجو کرد؟21
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 د( در همه زمان     ج( در عصر آخرالزمان    عباسب( در عصر بنی   امیهالف( در عصر بنی

 . واقعه حره در چه سالی اتفاق افتاد؟21

 هجری 64د( سال  هجری 63ج( سال  هجری 62ب( سال  جریه 61الف( سال 

 هجری را چه کسی بر عهده داشت؟ 63. فرمانده شورشیان ضد امویان در سال 22

 بن زیادد( عبیداهلل ج( عبداهلل بن حنظله بن عقبهب( مسرف بن عقبهالف( مسلم

 ؟بن عقبه مشهور بودبن عقبه فرمانده سپاه یزید به مسرف. چرا مسلم23

 ب( به دلیل اینکه امام حسین )ع( او را به این نام خوانده بود   الف( به دلیل اسراف زیاد در امور

 د( به دلیل اینکه در غزوه احد غنائم زیادی را به هدر داد  های فراوانج( به دلیل جنایات و خونریزی

 های جنگ خندق بازسازی شد؟یک از نبردهای زیر خندق. در کدام24

 د( نبرد جمل  ج( نبرد صفین  ب( نبرد نهروان برد در منطقه حرّهالف( ن

 . یزید در چه تاریخی به هالکت رسید؟25

 هجری 65الثانی سال ب( ربیع   هجری 64االول سال الف( ربیع

 هجری 64الثانی سال د( ربیع   هجری 65االول سال ج( ربیع

 پاه شام حرکت کردند؟. گروه توابین در چه تاریخی به قصد مقابله با س26

 هجری 64االول سال ب( ربیع   هجری 64الثانی سال الف( ربیع

 هجری 65الثانی سال د( ربیع   هجری 65االول سال ج( ربیع

 نند؟اندیشی کگیری از امویان چاره. شیعیان در ابتدا در خانه چه کسی اجتماع کردند تا به عنوان توابین درباره چگونگی انتقام27

 بن صرد خزاعیب( سلیمان   ( مختاربن ابی عبید ثقفیالف

 بن سیدد( قیس     بن زبیرج( عبداهلل

 باشد؟. کدام عبارت در ارتباط با توابین صحیح نمی28

 هجری در اردوگاه نخیله کوفه گرد آمدند. 65االول سال الف( گروه توابین در ربیع

 د بیعت کرده و آماده حرکت به سوی شام شدند.بن صرب( دوازده یا شانزده هزار نفر با سلیمان

 ج( نهایتا رفاعةبن شداد نیروهای بازمانده از قیام توابین را به عقب بازگرداند.

 د( در آغاز درگیری سپاه توابین و شامیان پیروزی از آن توابین بود.

 . قیام مختار در چه تاریخی آغاز شد؟29

 هجری 65االول سال ب( ربیع   هجری 64االول سال الف( ربیع
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 هجری 67االول سال ( ربیع4   هجری 66االول سال ج( ربیع

 . چه کسی مختار را به شهادت رساند؟31

 بن زیادد( عبیداهلل بن عمرج( عبداهلل  ب( مصعب بن زبیرالف( عبداهلل

 شدن خود بودند؟. توابین با استناد به کدام آیه از قرآن در پی توبه و کشته31

 سوره نحل 45د(  سوره آل عمران 45ج(  سوره بقره 54ب(  سوره ممتحنه 54الف( 

 بن زیاد زندانی شده بود آزاد گردید؟. با وساطت چه کسی مختار که توسط عبیداهلل32

 د( رفاعةبن شداد       بن عمربن صرد خزاعی     ج( عبداهللب( سلیمان بن زبیرالف( عبداهلل

 مختار نبودند؟. کدام گروه از دشمنان 33

 بن زبیر در حجاز       د( مصعب در مدینهج( عبداهلل امیه در شامب( بنی الف( اشراف کوفه

 . قیام مختار در چه سالی آغاز و در چه سالی پایان یافت؟34

 هجری 68تا  67د(  هجری 67تا  66ج(  هجری 66تا  65ب(  هجری 65تا  64الف( 

 . چرا مختار به توابین نپیوست؟35

  الف( به دلیل اینکه در آن زمان او در زندان بود.

 ب( به دلیل اینکه او با اهداف توابین موافق نبود.

 ج( به دلیل اینکه او با شیوه عمل توابین موافق نبود.

 د( به دلیل اینکه او با سران توابین موافق نبود.

 دستگیر و مجازات کرد؟ . مختار پس از تصرف کدام شهر بسیاری از قاتالن شهدای کربال را36

 د( حجاز   ج( بصره  ب( مدینه  الف( کوفه
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 هاست.های آنپاسخ د( همانا مردم بندگان دنیایند و دین بازیچه زبان .8
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