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 بود؟ زن كدام فرزندان لقب «كش شوهر زن فرزندان» ـ1
 حفصه( د                 حكم ام( ج                        جعده(ب                         فضل ام( الف

 
 منود؟ رايج را تراويح مناز كسي چه ـ2

 ابوبكر( د                  عثمان( ج         عمر بن ...عبدا( ب               خطاب بن عمر( الف
 
 شود؟ مي حمسوب (السالم عليه) مؤمنان امري مدت كوتاه اصالحات عنوان به زير هاي گزينه از يك كدام ـ3

 اقتصادي عدالت اجراي – عجم و عرب بني تبعيض عدم( الف
 شكنان بيعت با مبارزه – ناكثني با مبارزه( ب
 عثمان كارگزاران عزل – صاحل كارگزاران تعيني( ج
  فاسد كارگزاران عزل – املال بيت اسرتداد( د
 
 شود؟ مي مشرده معاويه عصر در قيام موانع از گزينه كدام ـ4

 اموي حزب قدرت – معاويه با (السالم عليه) حسن امام بيعت( الف
  معاويه ديين تظاهر و فريبكاري – معاويه با (السالم عليه) حسن امام پيمان( ب
 حج در معاويه كوبنده سخنراني – يارانش و عدي بن حجر شدن كشته( ج
 گرسنگي و تهديد سياست( د
 
 بود؟ واقعه كدام در داشت، را خود جانشني معريف قصد و السلم( وآله عليه ...ا صلي) پيامرب كه باري آخرين ـ5

 طائف جنگ از بازگشت( د                          ثقلني حديث( ج                  دوات و قلم درخواست و اخلميس يوم( ب                غدير( الف
 
 است؟ صحيح مجله كدام شيعه، انديشه در امامت مقوله پريامون ـ6

 معناست بي ،«پريوزي و غلبه» يا «افراد طريق از انتصاب» يا «وراثت» مساله شيعه در( الف
 است اساسي ركن انتصاب شيعه، در( ب
 است تام مشروعيت موجب مردم مقبوليت شيعه، انديشه در( ج
 پذيرد مي صورت وآله عليه اهلل صلي پيامرب توسط امام اعالم و انتصاب شيعه، انديشه در( د
 
 باشد؟ مي خليفه شروط از گزينه كدام سقيفه پريوان گاهددي در ـ7

  نسب – عدالت – اجتهاد – علم( الف
 خطا از مصونيت – اجتهاد – بودن قريشي – بودن مدبر( ب
 بودن مدبر – نسب – بودن صحابي – نقل در عدالت( ج
 بودن قريشي – اجتهاد – بودن صحابي – گفتار در عصمت( د
 
 است؟ سلسله كدام براي اصطالح ُعبيدي خلفاي ـ8

  فاطميان( د                      اول صدر عباسيان( ج               رفتند مي مشار به ُطَلقا از كه اميه بين( ب                   بويه آل( الف
 
 است؟ شده عنوان ابوبكر خالفت مشروعيت اساسي عنصر تنها عنوان به سقيفه، در حديث كدام به استناد ـ9

 ابي ارث ال و اباك ترث ان ...ا كتاب ايف( ب                                                              نورث ال االنبياء معاشر حنن( الف
  قريش من األئمة( د                        ثور غار در والسلم( وآله عليه ...ا صلي) پيامرب با ابوبكر همراهي( ج

 داشت؟ دنبال به اجتماع در را طبقاتي فاصله دوم خليفه اقدام كدام ـ10
  .ابوبكر و والسلم( وآله عليه ...ا صلي)پيامرب سنت خالف بر غنائم تقسيم و حقوق ديوان تاسيس( الف
 .شد انصار طليب فزوني باعث كه تراويح مناز در انصاري كعب ابن ابي كردن مقدم( ب
 ه والسلم(وآل عليه ...ا صلي) پيامرب همسران ساير به نسبت عايشه حقوق افزايش( ج
 .داشت پي در را اش قبيله اعرتاض كه سلمه ام حضرت شهريه حذف( د
 

 «است قريش باغ عراق» است؟ كسي چه به منسوب مجله اين ـ11
  عفان بن عثمان( د          اموي عاص بن سعيد( ج               عوف بن عبدالرمحان( ب                    اشرت مالك( الف

 
 بود؟ چيزي چه (السالم عليه) امريمؤمنان مسلحانه قيام عدم علل ـ12
 .مردم رأي به احرتام ابوبكر، مردمي جايگاه خونشان، رخينت و مسلمانان تفرقه از هراس( الف
  .والسلم( وآله عليه ...ا صلي) پيامرب وصيت كفر، به مردم بازگشت از بيم خونشان، رخينت و مسلمانان تفرقه از هراس اندك، وفادار ياران( ب
   )صلي ا... عليه وآله والسلم(. پيامرب وصيت كارآمد، فرماندهان نداشنت خونشان، رخينت و مسلمانان تفرقه از هراس اقتصادي، پشتوانه نداشنت( ج
 .اقتصادي پشتوانه نداشنت ،)صلي ا... عليه وآله والسلم(پيامرب وصيت كفر، به مردم بازگشت از بيم( د
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 بود؟ آنها نظر مد نيز پيامرب ي خليفه عنوان آيا شد؟ مطرح سقيفه در عناويين چه ـ13
                            بلي – خالفت وزارت، امارت،( الف
 گشت پديدار سقيفه از بعد خالفت عنوان – وزارت امارت،( ب
                                        بلي – وزارت امامت،( ج
 خري – مولويت وزارت، امامت،( د
 

 بود؟ چه انصار با مواجهه در سقيفه در ابوبكر تاكتيك ـ14
  خزرج و اوس قبيله اختالفات به زدن دامن خنستني، مهاجران از پس آنان برتري و )صلي ا... عليه وآله والسلم( پيامرب ياري بر مبين انصار فضيلت بيان( الف
 اوس قبيله حتريك و عباده بن سعد خواهي زياده منودن گوشزد انصار، به وزارت پيشنهاد( ب
 شيخوخيت مساله بر تكيه ،)صلي ا... عليه وآله والسلم(پيامرب با خويش خويشاوندي بيان( ج
 شيخوخيت مساله بر تكيه بودند، آمده (السالم عليه) مؤمنان امري ياري براي كه انصار برابر در «نورث ال االنبياء معاشر حنن» حديث جعل( د
 

 :از عبارتند ابوبكر، زمان مهم حادثه سه ـ15
 زكات مانعني نبوت، مدعيان ظهور و قبايل ارتداد اسامه، سپاه اعزام( الف
 وحي بيت به هجوم اخلميس، يوم رزية احاديث، تدوين منع( ب
 قريظه بين زدن آتش وحي، بيت به هجوم صحابه، توسط اسامه لشكر از ختلف( ج
 نبوي احاديث زدن آتش قسطنطنيه، در دريايي جنگ اولني روم، با جنگ( د
 

 شد؟ چه وي سراجنام و بود كه اسدي ُطليحه ـ16
 بود مسلمني همراه نهاوند جنگ در.  شد خبشيده و آمد عمر نزد خبشش اميد به شام، به فرار و مسلمانان از شكست از پس – بود دروغني پيامربان از( الف
 شد كشته ابوبكر با نربد در – بود دروغني پيامربان از( ب
 كشت را او وليد بن خالد – بود زكات مانعني از( ج
 كرد توبه ابوبكر زمان در – بود زكات مانعني از( د

 
 

 گرديد؟ آغاز كسي چه توسط و خليفه كدام زمان در ايران با نربد ـ17
 حارثه بن مثين – ابوبكر( ب          وليد بن خالد – خطاب بن عمر( الف

 حارثه بن زيد – ابوبكر( د                        عقبه بن وليد -عثمان( ج
 

 كرد؟ مني استفاده بزرگ صحابه از غالبا كارگزارانش انتخاب در خطاب بن عمر چرا ـ18
 شوند تبديل مزاحم اي جبهه به و بگريند قدرت خمتلف شهرهاي در آنان كه داشت بيم( الف
 كنند منتشر را نبوي احاديث كه ترسيد مي آن از( ب
 گردند متحد (السالم عليه) علي حضرت با امن اي حاشيه در كه داشت آن خوف( ج
 باشند فرمانربداري در مردم براي الگويي عنوان به مدينه در خواست مي( د
 

 است؟ معنايي چه به «مشاطره» اصطالح ـ19
        آنان بردن بني از و رده اهل تعقيب( الف
 راهزنان اموال ضبط( ب
 .بودند كرده برداشت املال بيت از شان مقرري از بيش آن، پايان يا و ماموريت حني در كه كارگزاراني اموال نصف ضبط( ج
 .گفتند مي مشاطره را استانداران جاجبايي( د
 

 :از عبارتند ساساني امپراتوري سقوط دروني علل ـ20
 بعد به قباد دوره از زرتشيت آيني گرديدن روح بي و ديرينگي بدان، وابسته هاي دستگاه و حاكم طبقه سوي از مردم بر سخت فشار حكومت، از مردم ناخشنودي( الف
 مردم ناخشنودي زنان، درباره سخت احكام زرتشيت، موبدان ظلم( ب
 زرتشيت آيني گرديدن روح بي مسلمانان، برابر در حكومت نظامي ضعف حكومت، اين در خرافه رواج( ج
 سنگني مالياتي فشار مردم، اقتصادي نابسامان وضعيت حاكمان، اخالقي فساد( د

 


