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   نیست؟کدام یک از القاب امام حسن مجتبی)علیه السالم(  .1
 الف( مصلح
 ب( منجی  

 ج( سبط اول  
 د( نقی

 
 امام حسن)علیه السالم( کدام یک از موارد زیر را دلیل زرد شدن چهره خود هنگام نماز عنوان کردند؟ .2

 الف( اهمیت بی بدیل نماز   
 ب( به یاد گناهان افتادن

 ج( ایستادن در مقابل پروردگار   
 د( بی اختیار بودن آن

 

  علیه و آله(در مورد امام حسن)علیه السالم( به کار بردند؟تعابیر زیر را رسول خدا)صلی ا...  کدام یک از .3
 نور چشمالف( 

 ب( بشارت دهنده  
 ج( منجی   
 ریحانهد(  

 

 ند داد؟ خلیفه دوم چه دستوری برای برخورد با دو نفری که با جمع مخالفت کن در شورای شش نفره برای تعیین خلیفه، .4
 الف( اعدام

 ب( تبعید  
 ج( زندان  
 د( شرکت ندادن در مناصب 

 

 بود؟ مقدار السالم(چه السالم( دارایی باقیمانده از امیرالمومنین)علیهبه فرموده امام حسن)علیه .5
 الف( ده هزار درهم 

 درهم700ب(   
 درهم1000ج(    
 د( هیچ چیزی باقی نگذاشت  
 

ت ضر به مجازادو نفری که یکی با چاقو باالی سر مقتول بود و دیگری قاتل حقیقی بود و حا درباره السالم(امام حسن)علیه .6

 صادر کردند؟  را چه حکمی ،فرد بی گناه نشد
 کردند.الف( هر دو را قصاص 

 ب( قاتل حقیقی را قصاص و دیگری را آزاد کردند.  
 ج( قاتل حقیقی را قصاص و از دیگری شاهد خواستند.    
 د( هر دو را آزاد و دیه را از بیت المال دادند. 

 

 دو جاسوس معاویه که از قبیله حمیر و بنی القین آمده بودند چه سرنوشتی پیدا کردند؟ .7
 الف( به نزد معاویه بازگردانده شدند.  
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 ب( گردن زده شدند.
 ج( تا زمان صلح در زندان بودند.  
 د( جاسوس قبیله حمیر زندانی و دیگری اعدام شد.  

  چه عکس العملی نشان دادند؟ ،بن نوفل پیشنهاد صلح معاویه توسط عبدا... امام حسن)علیه السالم( در برابر .8
 سکوت اختیار کردند.    عدم پذیرش آن نسبت به پذیرش یاالف( 

 ب( با نوشتن شروطی، آن را پذیرفتند. 
 ج( با قاطعیت رد کردند.   

 بن نوفل مطالبه کردند. د( نماینده دیگری غیر از عبدا...
 

 ؟کردند،  چه بودرا رد  )ع(نام دو تن از مورخان که پیشنهاد شروع صلح از جانب امام .9
 ابن قتیبه–الف( ابی حنیفه دینوری 

 ابن جوزی-ب( ابن قتیبه
 ابن جوزی  -ج( ابی حنیفه دینوری

 ابی حنیفه دینوری-د( طبری
 

 امام در پاسخ به مالک بن ضمره در علت پذیرش صلح چه فرمودند؟  .10
 الف( ترسیدم ریشه مسلمین کنده شود.  

 ب( ترسیدم شیعیان در فشار شدید قرار گیرند.  
 ج( ترسیدم شیعیان بسیار اندک شوند. 

 بدون حامی بمانند. ،های شهدای جنگد( ترسیدم خانواده 
 

 می زد؟ )ص(چه تهمتی به پیامبر ،عمروعاص در مکه .11
 الف( ابتر

 ب( دروغگو
 ج( ساحر

 د( مجنون
 

 طبق سخن امام حسن)علیه السالم( کدام یک از اشخاص زیر در ده جای قرآن فاسق نام گرفته است؟  .12
 الف( عتبه بن ابی سفیان  

 ب( معاویه  
 ج( ولید بن عقبه  
 د( مغیره بن شعبه

 

   نیست؟های ایجاد شده توسط معاویه  از بدعت ،کدام یک .13
 الف( عطرزدن در هنگام نماز 

 در حج  ب( حذف رمی جمرات  
 ج( تجویز معامالت ربوی   

 د( حذف صلوات برای مدتی در خطبه نماز جمعه
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 ؟  استدومرحله جعل حدیث توسط معاویه به ترتیب کدام  .14
 الف( در مدح سه خلیفه و سپس سایر صحابه

 ب( در مدح عثمان و سپس درباره ابوبکر،عمر و سایر صحابه 
 خلیفه سومج( در مدح خلیفه اول و دوم و سپس در مدح 

 د( در مدح خلیفه اول تا سوم و سپس در مدح معاویه 
 

 السالم( به فردی که دختر یا خواهر امام را برای یزید خواستگاری کرد چه پاسخی دادند؟ امام حسن)علیه .15
 الف(  خودشان بالفاصله خواسته را رد کردند.

 ب( به بانوان اهل بیت واگذار کردند.
 گذاریم.د را در انتخاب شوهر آزاد میج( فرمودند: ما دختران خو

 ای رسمی برای رسوایی معاویه موکول کردند.د( پاسخ را به جلسه
 

 چه کسانی دستور معاویه را اجرا کردند؟ در توطئه مسمومیت امام مجتبی)علیه السالم( .16
 اشعث  -الف( ولید
 جعده -ب( مغیره
 جعده -ج( مروان

 سوده-د( ولید
 

 نکرده اند؟توطئه معاویه در شهادت امام حسن)علیه السالم( را بیان  ،کدام یک از افراد زیر .17
 الف( ابن حجر عسقالنی  

 ب( ابن خلدون  
  ج( حاکم نیشابور

 د(  سیوطی 
 

 نشده است؟از تاریخ های زیر درباره شهادت امام حسن)علیه السالم( نقل  ،کدام یک .18
 الف( ماه ربیع االول  

 صفر  28ب(  
 صفر  7ج(  
 صفر15د(  

 

 نیست؟کدام یک از مفاد حکم جدید معاویه به مغیره پس از شهادت امام مجتبی)علیه السالم(  .19
 علی)علیه السالم(  امام الف( اتهام زدن به یاران 

 علی)علیه السالم(امام ب( اهانت به 
 ج( استغفار برای عثمان

 د( مصادره اموال بنی هاشم

 

  ح کرد؟م ازدواج و طالقهای متعدد به امام حسن مجتبی)علیه السالم(را مطرکدام یک از خلفای عباسی در صحبتش اتها .20
 الف( منصور  
 ب( سفاح   
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 ج( مامون   
 د( متوکل


