
سئواالت فصل چهارم تاریخ امامت                                                                                      
  

 .بود .................او مخفیانه بر شانۀ خود مواد غذایی حمل می کرد و بین خانواده هاي محروم مدینه پخش می نموده  - 1

             )ع(امام باقر -د                     )ع(امام سجاد -ج       )ع(امام صادق -ب                  )ع(امام حسین -الف
 »آیا شما نبودید که براي پدرم نامه ها نوشتید و در این کارتان خدعه و نیرنگ نمودید؟« این جمالت را به مردم کدام شهر گفت؟ )ع(امام سجاد - 2

 شام             -د                    مدینه          -ج               مکه    -ب               کوفه             -الف
 چه پاسخی داد؟» رفتار خدا را خاندانت چگونه دیدي؟« : به ابن زیاد که به آن بانوي بزرگوار گفت )س(حضرت زینب -3

 جز زیبایی چیز دیگري ندیدم             -دبسیار گریستم            -جشما را لعن و نفرین کردم           - بخدا را شکر کردم             -الف
 . نامید .................در مجلس یزید خود را ) ع(امام زین العابدین - 4

 همه موارد             -د           )س(زهراکسی که به معراج رفت و فرزند فاطمه  -جزمزم و صفا           - بمکه و منا             -الف
 ؟نخستین کسی که علیه یزید و جنایت هولناك او در واقعۀ عاشورا اعتراض کرد کدام شخصیت بود - 5

             عبداهللا بن عفیف اَزدي -د           عبداهللا بن حنظله -ج          بشیر بن جزلم -ب  سلیمان بن صرد خزایی   -الف
 ؟لیه حکومت یزید به چه دلیل یا دالیلی شکست خورد) حرّهقیام (قیام مردم مدینه به رهبري عبداهللا بن حنظله - 6

  اختالف در رهبري قیام  -ب                                                             خیانت یکی از طوایف شهر مدینه   -الف
 همه موارد -د                              فراهم نبودن شرایط اجتماعی و کمبود نیروي انسانی  -ج 

 ؟به رهبري کدام شخصیت و با چه شعاري صورت گرفتقیام توابین علیه حکومت یزید  - 7

    مختار ثقفی-یا لَثارات الحسین-ب                                                     عبداهللا بن حنظله -ال إِله إِالَّ اللَّه-الف
    صرَدسلیمان بن -ال إِله إِالَّ اللَّه-د                                                              صرَدسلیمان بن -یا لَثارات الحسین-ج 

 ؟یا خواسته هایی داشتند رهبران قیام توابین چه خواسته - 8

  خلع عبدالملک بن مروان از حکومت -ب                                            تحویل گرفتن ابن زیاد و قصاص او      -الف
 همه موارد -د                                                    )ص(واگذاري خالفت به خاندان رسول اهللا -ج 

 ؟کوفه از غیبت کدام شخصیت پرنفوذ و سلحشور سود جستند و مختار را در قصر کوفه محاصره کردنداشراف  -9

 عبداله بن عمر -د              سلیمان بن صرَد -ج               محمدبن حنفیه - ب         ابراهیم بن مالک اشتر      -الف

 ؟در مقابل قیام مختار چه موضعی داشت ) ع(امام سجاد -10

 او را از قیام بازداشت - د     او را ستایش کرد   -ج           نتیجه قیامش را پذیرفت ولی او را تائید نکرد  - ب او را انکار نمود       -الف

 ؟کدامیک از علل شکست قیام مختار نمی باشد - 11

  برنامه اصالحی و اجتماعی منسجمی نداشتبه علت درگیري با دشمنان  - ب           گاهی به مالحظات دینی پشت پا می زد     -الف
 دنیاطلبی و دنیاگرایی -د                               خیانت اشراف قبایل کوفه   -ج 

 ؟بودند .................بیشتر سپاه ابراهیم بن مالک در برابر عبیداهللا بن زیاد از  - 12

 مردم مدینه -د                    مردم شام -ج                        مردم بصره   - ب               ایرانیان مقیم کوفه       -الف

           به این شهر، مردم مذهب شیعه ................. می باشد که پس از مهاجرت ................نخستین کانون و پایگاه تشیع ایران شهر  - 13
 .را پذیرفتند

 مذحج-اهواز -د                       اشعریان-قم - ج                 سلفیان-اصفهان -ب         اشعریان     -کاشان  -الف

در زمان کدامیک از افراد زیر کعبه به آتش کشیده شد و حرم رسول اهللا و مدینه مورد تجاوز قرار گرفت و بسیاري از مسلمانان کشته  - 14
 و حبس شدند؟ 

 حجاج بن یوسف -د                 عبداهللا بن عمر   - ج                 عبیداهللا بن زیاد   -ب           عبداهللا بن زبیر      -الف

 می باشد؟ )ع(دعاي سحر مشهور به دعاي ابوحمزه ثمالی منقول از کدامیک از ائمه - 15

        )ع(امام زین العابدین -د                         )ع(باقرامام  -ج                      )ع(امام صادق -ب                   )ع(امام علی  -الف

 توسط کدام خلیفه اموي به شهادت رسید و در کجا مدفون است؟ )ع(امام زین العابدین - 16

        مدینه -یزید -د       قبرستان بقیع-ولیدبن عبدالملک -ج       کربال-یزید - بنجف اشرف        -عبدالملک بن مروان  -الف
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 .موجب بیداري مردم و پی بردن به عمق جنایات یزید شد................. و  .................سفیران و پیام رسانان حادثه عاشورا  - 17

    )س(حضرت زینب–)ع(امام زین العابدین-ب                                   ام کلثوم  –)س(حضرت زینب  -الف
 نعمان بن بشیر       –)ع(امام زین العابدین-د                                     )س(زینبحضرت –)ع(حضرت عباس-ج

 .صورت گرفت .................و توسط مردم  .................علیه حکومت اموي به رهبري  حرّهقیام  - 18

 مدینه        -سلیمان بن صرد  - د  مکه       -سلیمان بن صرد -ج        مدینه -عبداهللا بن حنظله  - ب      مکه     - عبداهللا بن حنظله  -الف

 ؟براي کدامیک از فرزندانش امالء کرده است )ع(صحیفه سجادیه را امام سجاد - 19

      )ع(زید و محمد باقر -د               )ع(محمد باقرعلی و  -ج                           )ع(محمد باقر - ب                                  زید  -الف
 ؟مشهور است )ع(در بین دانشمندان مسلمان کدامیک از منابع زیر به زبور آل محمد و انجیل اهل بیت - 20

  اصول کافی -د                             قرآن -ج                      صحیفه سجادیه - ب                  نهج البالغه        -الف
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  د  ج  ب  الف  ردیف
1      √    
2  √        
3        √  
4        √  
5        √  
6        √  
7      √    
8        √  
9    √      
10      √    
11        √  
12  √        
13      √    
14        √  
15        √  
16      √    
17    √      
18    √      
19        √  
20    √      
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