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ذ *  کرات:ت
 ًبهَ؛ ؽبهل اطالػبت فشدی ثب دلت کٌتشل گشدد.هؾخصبت هٌذسج دس عشثشگ پبعخ -1
 ًبهَ، هؾخص گشدد.پبعخ عؤاالت صشفبً دس پبعخ -2
 ًبهَ، ثب هذاد ًشم پش سًگ تکویل ؽْد.پبعخ صحیح دس پبعخ -3
 اهتیبص هٌفی داسد.ُش چِبس پبعخ اؽتجبٍ، یک  -4
 گشدد.دس صْستی کَ دس ُش عؤال، ثیؼ اص یک خبًَ پش ؽْد، اهتیبص آى عؤال حزف هی -5
 گشدد.آّسی هیدلیمَ ثَ صْست ُوضهبى جوغ 121ُب دس پبیبى ًبهَّ پبعخ «ػوْهی ّ اختصبصی» ُبکلیَ دفتشچَ -6
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 سؤال(: 29( )11/1593)کد  درسنامه تاریخ تشیع

  اًذ؟ تیؼتز تَ هؼٌای طیاطی )ًَ فقِی( ػیؼَ تْدٍ ُای ػیؼَ یک اس فزقَ کذام -1ٔ

 الف. ؽبفؼی 

 ة. صیذیَ 

  ّالفیَج. 

  کیغبًیَد. 

  ؟ًؼیٌی حعزت داػت، کذام قثیلَ تْد کَ ًقغ پز رًگی در خاًَ الظالم لیَػ هخالف اصلی خاًؼیٌی ػلی -1ٕ

 الف. ثٌی توین 

  ثٌی اعذة. 

 خضاػَ  ج.

 لشیؼ د. 
  خٌگ خول چَ تؼذاد اس صحاتَ حعْر داػتٌذ؟ در -1ٖ

  ًفش 1511الف. 

  ًفش 1111ة. 

 ًفش  2111ج. 

 ًفش  511د. 

  ؟داًذ چَ کظی هٌؼاء تؼیغ را ایزاًیاى هی -14

 اثي ًذین  الف.

 ة. اثي ػجذ سثَ 

  احوذ اهیيج. 

 د. یؼمْثی 
  چَ خصْصیتی داػت؟ الظالم ػلیَ ػیؼَ در ػصز خالفت اهیزهؤهٌاى -11

  تظبُش ثَ تؾیغالف. 

 ِبد سّی آّسدى ثَ جة. 

 تأکیذ ثش تْعؼَ تؾیؼط ج. 

 اثشاص ًظشیَ عیبعی ؽیؼَ د. 

  حکْهت یشیذ چٌذ طال دّام داػت؟ -16

 دّ عبل الف. 

 عبل  یکة. 

 ج. چِبس عبل 

 عَ عبل د. 

  خْاًذ؟تَ ػام فزا الظالم ػلیَ اهام صادق را تَ ُوزاٍ فزسًذع الظالم ػلیَاهام تاقز اهیَ، یک اس خلفای تٌی کذام -1ٗ

 ػوش ثي ػجذالؼضیض الف. 

 ّلیذ ثي ػجذالولک ة. 

 ُؾبم ثي ػجذالولک ج. 

 علیوبى ثي ػجذالولک د. 
  سیذ تي ػلی در چَ طالی تَ ػِادت رطیذ؟ -1٘

  121الف. عبل 

  121ة. عبل 

  131ج. عبل 

  135د. عبل 
  قیام ػثاطیاى در چَ طالی ػزّع ػذ؟ -1ٙ

  111ل الف. عب

  112ة. عبل 

  121ج. عبل 

  124د. عبل 
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  حذیث طلظلة الذُة را کذام اهام ّ در کدا تیاى فزهْدًذ؟ -6ٓ

 دس هذیٌَ  الغالم ػلیَ الف. اهبم صبدق

  کؼجَ دس الغالم ػلیَ اهبم صبدقة. 

  دس کبؽبى الغالم ػلیَ اهبم سضبج. 

 ًیؾبثْس دس  الغالم ػلیَ اهبم سضبد. 

  تخاؼز تقیَ چٌذ ًفز را ّصی خْد قزار دادٍ تْدًذ؟ الظالم ػلیَ اهام صادق -6ٔ

 ًفش  3الف. 

 ًفش  4ة. 

 ًفش  5ج. 

 ًفش  6د. 
 ُای ػلْیاى در چَ قزًی ّاقغ ػذ؟  اّج قیام -6ٕ

 الف. لشى اّل 
 ة. لشى دّم 
 ج. لشى عْم 

 د. لشى چِبسم 
  یک اس خلفا تْد؟ ذامقیام ػِیذ فخ در سهاى ک -6ٖ

 الف. هٌصْس 

 ة. هِذی 

 ج. ُبدی 

 د. ُبسّى 

 اّج رػذ ّ گظتزع تؼیغ در توام ًقاغ خِاى اطالم در کذام قزى تْد؟ غالة ػیؼیاى آى دّرٍ پیزّ کذام تؼیغ تْدًذ؟  -64
  اهبهیَ -عْم الف.
 صیذی  - چِبسم ة.
 اعوبػیلی  -پٌجن  ج.

 وبػیلی اع -د. چِبسم 

  تؼیغ اّلدایتْ تحت تأثیز کذام ػالن ػیؼی تْد؟ -61

 ػالهَ حلی الف. 

 خْاجَ ًصیش ة. 

 ج. هحمك حلی 

 د. سؽیذ الذیي فضل اهلل 

  اًذ؟ یک اس قثائل یوي در تؼیغ پیؼتاس تْدٍ کذام -66

 طی ّ اؽؼش الف. 

 سثیؼَ ّ خضاػَ ة. 

 حوذاى ّ خضاػَ ج. 

  سثیؼَ حوذاى ّد. 
 هذیٌَ تؼذ اس ػِادت تْطػ چَ کظی تزگشار ػذ؟  در الظالم ػلیَ تار ػشاداری اهام حظیي ًخظتیي -6ٗ

 الف. ام علوَ 
 صیٌت دختش ػمیل ة. 

  اهلل ػلیِب عالم ج. ام الجٌیي
  اهلل ػلیِب عالم حضشت صیٌتد. 

  تار ػلٌی کزد؟ ا تزای اّلیيطن ػشاداری ػاػْرا رُای ػیؼی هزا یک اس دّلت کذام -6٘

 الف. حوذاًیبى 

 ة. آل ثْیَ 

 ج. فبطویبى 

 د. ػلْیبى طجشعتبى 



 

3                                                                                                                                        16/44/1396 ورودی سطح سه  آزمون 

 اس چَ قزًی تَ ّخْد آهذ؟  الظالم ػلیَ خْاًی تَ ػٌْاى ػکلی اس ػشاداری اهام حظیي هقتل -6ٙ
 الف. لشى اّل 
 ة. لشى دّم 
 ج. لشى عْم 

 د. لشى چِبسم 
 ؟ ادریظیاى تْطػ چَ حکْهتی هٌقزض گؼتطلظلَ  -ٓٗ

  دّلت آل ثْیَالف. 

  هغتؼیي ػجبعیة. 

 فبطویبى هصش ج. 

  ایلخبًبىد. 
  ُای ػیؼی ارتثاغ داػت؟ یک اس دّلت فاراتی تا درتار کذام -ٔٗ

 آل ثْیَ الف. 

  حوذاًیبىة. 

 ج. فبطویبى 

 د. ػلْیبى طجشعتبى 
 ثیز کذام حکْهت تؼکیل ػذ؟ تحت تأحکْهت هزػؼیاى  -ٕٗ

 الف. ػلْیبى طجشعتبى 

 آل ثْیَ ة. 

 آل کیب ج. 

 عشثذاساى د. 
 اّلیي خاهؼَ ػلوی اس داًؼوٌذاى ػیؼی در کذام ػِز پذیذ آهذ؟  -ٖٗ

 الف. ثغذاد 
 ة. کْفَ 
 ج. ثصشٍ 
 د. هذیٌَ 

 کظی تٌا ًِادٍ ػذ؟  حْسٍ ػلویَ ًدف در چَ قزًی ّ تْطػ چَ -4ٗ
 لشى چِبسم  -الف. ؽیخ طْعی

 لشى چِبسم  -ة. ؽیخ هفیذ 
 لشى پٌجن  -ج. ؽیخ طْعی 

 لشى پٌجن  -د. ؽیخ هفیذ 
 اطت؟  اهلل ػلیَ ّ آلَ صلیپیاهثز دار کذام صحاتی تؼیغ اُالی خثل الؼاهل ّام -1ٗ

 کویل الف. 
 ة. همذاد 
 ج. ػوبس 

 س اثْرد. 
 

 سؤال(: 29( )71/1593)کد  تاریخ اسالم

 ت ًوْدًذ؟ قثایل اّص ّ خشرج اس کذام هٌؽقَ تَ یثزب هِاخز -6ٗ
 ؽبم الف. 
  یوية. 
 حیشٍ ج. 

 د. ػوبى 
 چَ تْد؟  اخالقدر ًظز صحزاًؼیٌاى اصل ّ خالصَ  -ٗٗ

 گشی  الف. دّسی اص ّحؾی
 سػبیت هصبلح لجیلَ ة. 
 حفظ آثشّ ّ حیثیت ج. 
  تؼصت ّ آصادید. 
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 ُای ػزب تْد؟  یک اس خٌگ ًام کذام« حزب الفدّار» -٘ٗ
 َ ظبلن جٌگ ثشای دفبع اص لجیلالف. 

 ة. جٌگ دس همبثل فجبس 
 جٌگ ثشای غبستگشی ج. 

 ُبی حشام  د. جٌگ دس هبٍ
 ای کَ رطن دختزکؼی را تٌا ًِاد کَ تْد؟  ًخظتیي قثیلَ -ٙٗ

 ثٌی توین الف. 
 ة. ثٌی اعذ 

 ُزیل ج. 
 لیظ د. 

 ػزب خاُلی کذام اطت؟ « صفات خْب»تٌاتز ًظز هؤلف طزچؼوَ  -ٓ٘
 ُبی اًغبًی  الف. اسصػ

 جْئی  ة. حغي تکبهل
 ػْاهل اجتوبػی ج. 
 دّعتی  ًْعد. 

 چَ تْد؟ « ػزب خاُلی»گذاری ػزب قثل اس اطالم تَ  در ًام« خِل»هزاد اس -ٔ٘
 الف. جِل دس همبثل ػلن 
 ة. جِل دس همبثل ػمل 

 ج. جِل دس همبثل اخالق 
 د. جِل دس همبثل تذیّي 

 َ ػزب قثل اس تؼثت اطت؟ در خاهؼ« حٌیفاى»کذام گشیٌَ تیاًگز ّیژگی  -ٕ٘
 یبفتَ  گشٍّ عبصهبى الف.
 داسای احکبم هؼیي  ة.
 هجبسصٍ ػلٌی ثب ؽشک  ج.
 ػذم تجلیغ ّ افؾبی دیي  د.

 کیغ هاًْی تزکیثی اس کذام ادیاى تْد؟  -ٖ٘
  الف. هغیحیت ّ صسدؽت

  هغیحیت ّ یِْد ة.
 یِْد ّ صسدؽت  ج.
 یِْد ّ صبثئیي  د.

 طیض کزد؟ تیي یوي ّ ػام را تأخػ تاسرگاًی  چَ کظی -4٘
 ػجذ هٌبف الف. 

 ة. ػجذالوطلت 
 ُبؽن  ج.
 ػذًبى  د.

 چَ  تْد؟ « دایَ تادیَ ًؼیي»اًگیشٍ طپزدى کْدکاى تَ  -1٘
 صثبى فصیح  - فشاس اص دؽويالف. 

 آهْصی  في -فشاس اص ثیوبسی  ة.
  صثبى فصیح -ُْای پبک ج. 
 فشاس اص فمش  -آهْصی في د.

 قزار گزفت؟  اهلل ػلیَ ّ آلَ صلیدر چَ طٌی تحت کفالت پیاهثز الظالم ػلیَ حعزت ػلی -6٘
  5الف. 
  6ة. 
  4 ج.
  9 د.
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 در چَ سهاًی ّاقغ ػذ؟ تَ چَ دلیل؟  اهلل ػلیَ ّ آلَ صلیدػْت خْیؼاى تْطػ پیاهثز -ٗ٘
 ُب  ثب تْجَ ثَ هضوْى عْسٍ -الف. لجل اص دػْت ػلٌی 

 ُب  َ ثَ هضوْى عْسٍثب تْج -ة. ثؼذ اص دػْت ػلٌی 
 ُب  ثب تْجَ ثَ تشتیت ًضّل عْسٍ -ج. ثؼذ اص دػْت ػلٌی 
 ُب  ثب تْجَ ثَ تشتیت ًضّل عْسٍ -د. لجل اص دػْت ػلٌی 

زآى تز هزد تشرگ اس ایي دّ گفتٌذ: چزا ایي ق ّ] (ٖٔ)سخزف: «  ػَظین الْقَزْیَتَیْيِ هِيَ  رَخُلٍ  ػَلى الْقُزْآىُ ُذَا ًُشِّلَ ال لَْْ قالُْا َّ»آیَ ػزیفَ  -٘٘
 ػِز ًاسل ًؼذٍ اطت[ تَ کذام اًگیشٍ هخالفت قزیغ اس دػْت پیاهثز اػارٍ دارد؟ 

 ًگشاًی اص فشّپبؽی ًظبم اجتوبػی الف. 
 ُبی هجبّس  ة. ًگشاًی اص لذست

 ج. سلبثت ّ حغبدت لجیلگی 
 ًگشاًی التصبدی د. 

 ؟ گاًَ اس چَ سهاًی تْدٍ اطت ّخْب ًواسُای پٌح -ٙ٘
 الف. اص صهبى ُجشت ثَ هکَ 

 اص عبل عْم ثؼثت ة. 
 اص صهبى عفش هؼشاج ج. 
 اص آغبص ّحی د. 

 ؟ ًیظت( صحیح اهلل ػلیَ ّ آلَ صلیکذام گشیٌَ در هْرد ػثاص تي ػثذالوؽلة )ػوْی پیاهثز -ٓٙ
 ثشای اثْعفیبى اهبى گشفت.  اهلل ػلیَ ّ آلَ صلیاص پیبهجشالف. 

 ؾشکبى ثْد. ة. دس جٌگ ثذس دس عپبٍ ه
 عبل اّل ثؼثت ایوبى آّسد. ج. 
 اّ تب فتح هکَ دس هکَ ثْد. د. 

 تاػذ؟  ًام کذاهیي پیواى هی« تیؼة الحزب» -ٔٙ
 الف. اّلیي پیوبى ػمجَ 
 ة. دّهیي پیوبى ػمجَ 

 ج. پیوبى ػذم تجبّص 
 ْل پیوبى حلف الفض د.

 تَ تزتیة تْطػ چَ کظی صْرت گزفتَ اطت؟ « اى هثذأ ػوارعقزار دادى هاٍ هحزم تَ ػٌْ»ّ « تٌیاًگذاری تاریخ ُدزی» -ٕٙ
  اهلل ػلیَ ّ آلَ صلیپیبهجش اکشم -اهلل ػلیَ ّ آلَ  صلیالف. پیبهجش اکشم

 ػوش  - اهلل ػلیَ ّ آلَ صلیپیبهجش اکشمة. 
  الغالم ػلیَحضشت ػلی -ج. ػوش 

 ػوش  -ػوش د. 
 کیالتی تا هزگ کذام ػخص اداهَ داػت؟ فؼالیت هٌافقیي تز ظذ اطالم تَ صْرت حشتی ّ تؼ -ٖٙ

 الف.ػوشّ ثي ػْف 
 ة. حیّی ثي اخطت 

  حبسث ثي ػویشج. 
 ػجذاهلل ثي اثیّ د. 

 تزداری تثلیغاتی قزیغ ػلیَ هظلواًاى ػذ؟  چَ اتفاقی در طزیَ ػثذاهلل تي خحغ هْخة تِزٍ -4ٙ
 جٌگ دس حشم  الف.
  جٌگ دس هبٍ حشام ة.
 ًمض صلح حذیجیَ  ج.
 گٌبٍ  ي افشاد ثیکؾت د.

  ، کذام اطت؟دّطتی ّ ػذم تداّس خْیغ را ًقط کزدقثیلَ یِْدی کَ پیواى ًخظتیي  -1ٙ
 ثٌی ػوشّ ثي ػْف الف. 

 ة. ثٌی لشیظَ 
 ثٌی لیٌمبع ج. 
 ثٌی ًضیش د. 
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 ػاهل ػکظت اّلیَ هؼزکاى در خٌگ احذ، کذام اطت؟  -6ٙ
 الف. ُالکت پشچوذاساى هؾشکیي 

  ة. غبفلگیشی هؾشکیي
 ج. تشط اص تکشاس ثذس 

  تیشاًذاصاى هبُش د.
 پض اس کذام خٌگ حالت هظلواًاى اس تذافؼی تَ تِاخوی تثذیل ػذ؟  -ٗٙ

 الف. جٌگ ثٌی لشیظَ 
 ة. جٌگ احذ 
 ج. جٌگ ثذس 

 د. جٌگ خٌذق 
 ام اطت؟ کذ (ٔ: )فتح« اًّا فتحٌا لک فتحاً هثیٌاً»در آیَ ػزیفَ « فتح آػکار»لف هزاد اس تٌاتز ًظز هؤ -٘ٙ

 الف. صلح حذیجیَ 
  فتح هکَ ة.

 ج. فتح خیجش 
 د. جٌگ ثذس 

 خزقَ اّلیَ خٌگ هْتَ چَ تْد؟  -ٙٙ
  اهلل ػلیَ ّ آلَ صلیالف. لتل عفیش پیبهجش

 ة. غبست کبسّاى هغلوبًبى 
  کؾی سّهیبىج. لؾکش

  ؽکٌی سّهیبى پیوبى د.
 اًذ؟  ًاهیذٍ« طٌة الْفْد»چَ طالی را  -ٓٓٔ

 شی الف. ؽؾن ُج
 ة. ُفتن ُجشی 
 ج. ُؾتن ُجشی 

 د. ًِن ُجشی 
 

 

 

 با آرزوی موفقیت
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