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 تشریحی

و شخصیت های بزرگ صحابه که اظهار تشیع داشتند بعد از جریان سقیفه سکوت )ع( چرا بزرگانی همچون امام علی  .1

 کردند ؟

 که انصار از خود معرفی کردند که بود و چرا به عنوان خلیفه تعیین نشد ؟ )ص(کاندید جانشینی پیامبر .2

 باشد . )ص(توضیح دهید چرا فقط قریشی بودن نمی تواند مالک خوبی برای انتخاب جانشین پیامبر .3

 . دینام ببر را مورد سهکردند،  عیاظهار تش )ص(بعد از پیامبربزرگ صحابه که  های تیاز شخص .4

 چه بود ؟  و واکنش ایشان ماجرای سقیفه به امام علی )ع( چه پیشنهادی دادابوسفیان پس از  .5

 شد ؟  یخدا م )ص(امبریعهده دار مقام خالفت بعد از پ دیبا یاتیو با چه خصوص یچه کس .6

 آنچه موجب غلبه مهاجران بر انصار شد استناد بر چه بود؟ فهیدر مذاکرات سق .7

 را نام ببرید و معرفی کنید . (ص)جریان های موجود بعد از رحلت پیامبر  .8

 حدیث منزلت چیست ؟ .9

 صحیح و غلط

 خود نیرا بعنوان جانش )ع( یمومنان عل ریگوناگون ام یها در مناسبت )ص(اهل سنت معتقدند که رسول خدا .10

 ند.دیبرگز

 در جریان ثقیفه اگرچه با موازین اسالم و سنت نبوی سازگاری داشت اما دلیل کاملی نبود . استناد به سن ابوبکر .11

 .  و کارگزار شام از اقدامات ابوبکر بود یبه عنوان وال هیانتخاب معاو .12

 . رهبر منافقان مدینه،شخصی به نام عبداهلل بن ابی رواحه بود .13

 . ستنبوت ا ریمسئله امامت و خالفت در واقع استمرار مس .14

 پاسخ کوتاه

 در زمان تشکیل سقیفه و بیعت انصار و مهاجرین با ابوبکر حزب علوی در حال چه کاری بودند ؟ .15

 ؟ دانسته اند هیالبر ریرا مصداق خ یچه کسان نهیاز سوره ب 7هیبا اشاره به آ )ص( رسول خدا .16

 نسبت به انصار چه بود ؟ )ص( دلیل مهاجرین برای سزاوار بودن آنها برای جانشینی پیامبر .17
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 چه مساله ای از اساسی ترین امور هر جامعه می باشد ؟ .18

 دلیل دو دستگی میان انصار در سقیفه چه بود ؟ .19

 تستی

 معرفی کردند؟   )ص( تعدادی از انصاردر سقیفه بنی ساعده، چه کسی را به عنوان خلیفة رسول خدا .20

 ابوعبیده جراح                           ج( سعدبن عباده               د( سعد بن معاذ( ب             ( ابوبکر             الف

 ریشه تشیع به چه عصری برمیگردد؟ .21

 )ع(امام حسند(              امام جعفر صادق )ع(ج(            پیامبر)ص(ب(                  امام علی )ع(الف( 

 ؟و منصوب کرد نییخود تع فهیامام و خل ن،ی)ع(  را بعنوان جانشیامام عل یثیاکرم )ص( در چه احاد امبریپ .22

 ( همه مواردد                    ریغد ثی( حدج              نیثقل ثیمنزلت               ب( حد ثی( حدالف

 { اید بهترین شما نیستم که به زمامداری برگزیده مرا}  ؟   این جمله از کیست .23

 ( ابوبکر                             د( اسامه بن زیدان                            جب( عثم                         ( عمر     الف

 دوره خالفت خلفای سه گانه چند سال طول کشید .24

 17د(                              20ج(                             25ب(                               27الف( 

 وصل عبارت

 وحی 

 ،)ع(امام علی      ستمیشما ن نیبهتر دیا دهیبرگز یمرا که به زمامدار .25

 ابوعبیده جراح       اولین بیعت کننده با خلیفه اول .26

 عمار یاسر        حدیث غدیر  .27

 عمر         اظهار تشیع .28

 ابوبکر         تعیین امام .29

 جای خالی
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پس از خود،  فهخلیو امام و  نیعنوان جانش را به ی )ع(عل رمؤمنانیام گوناگون،ی ها در مناسبت )ص( رسول خدا .30

 ثیحد بعثت، نیآغاز انیدر سال «االنذار ومی» انیبه جر توانی م نمونه، عنوان و منصوب کرده است که به نییتع

 ...................... اشاره کرد....... ثیو از همه مهمتر به حد ............................ ثی، حد....... ....................

و نصب  نییپس از خود تع نیعنوان جانش را به یکس خود اتحی دورهاهل سنت معتقدند رسول خدا در  .31

 .واگذار کرد ...................... را به خود )ص( امبریپ فهخلی نتعیی مسئله و ......................

.......................... من در مقام و منزلت هارون نسبت به  ی: تو برا فرمود ی )ع(عل رمؤمنانیخدا خطاب به ام امبریپ .32

  نخواهد بود. ......................   بعد از من نکهیجز ا ،یهست

 ینیآمدند تادرباره جانش ........................گردی)ص ( درمکان امبریخبررحلت پ دنیازمهاجران وانصار باشن یگروه .33

 .رندیبگ می)ص( تصم امبریپ

به سرعت   ......................... و ........................ و ابوبکر یعنی مهاجران از تن سه سقیفه در انصار اجتماع خبر شنیدنبا  .34

 .دخود را به سقیفه رساندن

 .محو و نابودی شیعیان به کار برد زیادی را برایدر دوران حاکمیت ........................... وی تالش  .35


