سئواالت آزمون درس تاریخ امامت
 )1کدام یک از القاب زیر را پیامبر (ص) شخص ًا به حضرت علی(ع) داده است ؟
ج) حیدر
ب) اسداهلل
الف) مرتضی

د) امیرالمومنین

 )2کدام یک از موارد زیر از علل شکست انصار در مسئله خالفت نمی باشد ؟
ب) اختالف قبیله ای و خویشاوندی ج ) تعداد کم انصار
الف) عدم تصمیم گیری واحد

د ) سستی رای

 )3چرا ابوبکر در جریان رسیدن به خالفت بر قریشی بودن خود تاکید زیادی داشت ؟
الف) چون دارای جایگاه مالی ،سیاسی و فرهنگی مقتدری نسبت به بقیه قبایل بود و پیوند های درونی قویتری داشت .
ب) چون قریش دارای زمین های زیادی که باعث ایجاد قدرت می شد بود .
ج) چون پیامبر اول بار دین اسالم را در بین قریشی هی بیان کرده بود .
د) چون پیامبر و علی (ع) از قبیله قریش بودند .
 )4نقطه آغاز بوجود آمدن شیعه و سنی کدام یک از موارد زیر است ؟
ج) رحلت پیامبر
ب) واقعه ثقیفه
الف) لیله المبیت

د ) قتل عثمان

 )5کدام عبارت در مورد معنی امامت صحیح تر است ؟
ب) رهبری اجتماع مسلمانان و اداره حکومت آنان
الف) حفاظت و رهبری دین
د ) همه موارد صحیح است
ج) والیت انسان کامل که حجت خداوند بر زمین است
 )6معنی اصطالحی امامت یعنی ...
الف) پیشوا و پیشرو گروه
ج) دوستی و صداقت

ب) ریاست عمومی در امور دین و دنیاست و جانشین رسول خدا
د) همه موارد

 )7نتیجه والیت خداوند کدام یک از موارد زیر می باشد .
الف) هدایت تکوینی در موجودات
ج) هدایت تکوینی در موجودات و هدایت تشریعی در انسان

ب) هدایت تشریعی در انسان
د) نظم حاکم بر جهان هستی

 )8کدام یک از جمالت زیر در مورد عقل و دین ( شریعت ) صحیح تر است ؟
الف) صرف وجود عقل برای هدایت کافی است .
ب) شریعت خود به تنهایی برای هدایت کفایت می کند و وجود عقل ضرورتی ندارد .
ج) در مسئله هدایت شریعت نقش راه و عقل نقش چراغ را برعهده دارند .
د) در مسئله هدایت جمع عقل و شریعت در یک جا ممکن نیست .
)9کدام مورد در باره مسئله جانشینی پیامبران در قرآن صحیح تر است ؟
الف)در خاندانش قراردارد و وارث ملک و حکم و حکمت اوست ودارای شایستگی اخالقی ومقام عصمت است و آگاهترین فرد جامعه
خود است
ب) ) مسئله جانشینی لزوم ًا در خانواده آنان نیست اما باید شایستگی اخالقی داشته باشند
ج)باید توسط پیامبر قبلی اعالم شود ولی لزوم ًا دارای عصمت و آگاهترین فرد جامعه خود نیست .
د) باید در خاندانش باشد اما میتوتند آگاهترین فرد جامعه خود نباشد ولی باید معصوم باشد .

 )10دو حدیث معتبری که نام کلیه امامان به ترتیب در آنها بیان شده است کدامند ؟
الف) حدیث جابر و یوماالنذار ب) حدیث جابر و لوح ج) حدیث ثقلین و سفینه نوح

د)حدیث لوح و ثقلین

 )11کدام مورد جزء دالیل جانشینی امام علی بعد از پیامبر نیست ؟
ب) حدیث یوم االنذار و واقعه لیله المبیت
الف) حدیث ثقلین و سفینه نوح
د) حدیت غدیر خم و آیه تطهیر
ب) آیه تطهیر و آیه مو ّدت
 )12طبق نظر شیعیان مصداق آیات تطهیر و مو ّدت چه کسانی هستند ؟
ب) حضرت علی و حسن و حسین و فاطمه ( علیهم السالم)
الف) پیامبر و زنانش و حضرت علی و حسنین (علیهما السالم)
ج) پیامبر و حضرت علی وهمسر و دوفرزندش حسنین(علیهماالسالم) د) پیامبر و زنان و فرزندانش
 )13مهمترین تفاوت امامت و خالفت در چیست ؟
الف) در امامت محوریت برانتخاب گروه است اما در نظام خالفت محوریت و انتخاب از طرف نفر قبل است .
ب) در امامت فقط شخص از طرف نفر قبل از خو انتخاب می شود اما در خالفت کسی انتخاب می شود که اهل حل و عقد است .
ج) در امامت اصرار بر محورت عصمت و عدالت و تولی است اما در خالفت اصل بر حل و عقد و گره گشایی امور مسلمانان است .
د ) همه موارد صحیح است .
 ) 14بزرگترین امتیاز شیعه در مورد امامت و خالفت کدام اصل است ؟
ج) اصل حل و عقد
الف) اصل عصمت و عدالت ب) اصل تولّی
 )15در قرآن مسئله امامان چگونه بیان شده است ؟
الف) نام آنها آمده اما مصادیق آن ذکر نشده
ج) اصل و نام و مصادیق امامان در قرآن ذکر شده است .

د) اصل گره گشایی امور مسلمین

ب) اصل امامت آمده و نام آنها نیز بیان شده
د) اصل امامت آمده اما نام آنها ذکر نشده است

 ) 16موضع حضرت علی در جنگ های خلفای سه گانه چگونه بوده است .
الف) مثل مسلمانان دیگر در فتوحات در کنار خلفا در جنگ شرکت کرده و می جنگید .
ب) در جنگ ها شرکت نمی کرد و دست به کارشنی می زد .
ج) موضع بی طرفی داشت اما بدلیل حفظ اسالم بصورت غیر مستقیم خلفا را در جنگ ها راهنمایی می کرد .
د) در هیچ جنگی مستقیم و غیر مستقیم شرکت نکرد و فقط به کشاورزی و امور شخصی می پرداخت .
 )17کدام یک از موارد زیر جزء پیشنهادهای علی(ع) به خلیفه دوم ( عمر ) نمی باشد ؟
ب) قرار دادن کوفه بعنوان پایتخت حکومت اسالمی
الف) تعیین خراج برای زمین های بین النهرین
د ) تعیین مبداء تاریخ اسالم
ج) تاسیس دیوان جهت اداره حکومت
 )18رهبری نخستین جنبش شیعه که در کوفه در زمان خلیفه سوم از علی(ع) هواخواهی کردند را چه کسانی برعهده داشتند ؟
ب) مالک اشتر و ابوذر غفاری
الف) مالک اشتر -کمیل بن زیادنخعی
د) ابوذر غفاری و عمار
ج) عبداله بن مسعود و کمیل بن زیاد نخعی
 )19کدام یک از موارد زیر جزء علل اعتراض صحابه به رفتار خلیفه سوم ( عثمان ) نمی باشد ؟
ب) ندادن سهم صحابه از بیت المال
الف) غارت اموال عمومی و تبعیض و بی عدالتی
د) روی گردانی از قرآن و سنت پیامبر و خلفای قبلی
ج) عشرت طلبی و لذت جویی اشراف اموی

 )20مهمترین صحابه پیامبر در مدینه که به خلیفه سوم اعتراض کردند کدامند ؟
ب) مالک اشتر – عبداله بن مسعود – ابوذرغفاری
الف) ابوذر غفاری – عمار – مالک اشتر
د) ابوذرغفاری  -عبداله بن مسعود  -عمار
ج) کمیل بن زیاد نخعی – مالک اشتر  -ابوذر غفاری

تهیه کننده  :محمد یک نظر

