
 

 

 

 

 

 1صفحه                                                                                                                       سؤاالت           

 .نبود سخت ........................................ دوران یاندازه به دورانی هیچ( ع)سجاد امام دوران از بعد -1

 د( امام جواد )ع( ج( امام رضا )ع( امام کاظم )ع( ب( الف( امام صادق )ع(

    

 در دوران امام زمان چه کسی مقدم تر و جلو تر است؟ -2 

 الف( کسی که علم بیشتری داشته باشد

 ب( کسی که تقوای بیشتری داشته باشد

 ج( کسی که فضیلت اخالقی بیشتری داشته باشد

 د( هر سه مورد

    

 دعوت امام هشتم به خراسان چه بود؟مقصود مأمون از  -3

 الف( تبدیل صحنه مبارزات حاد انقالبی شیعیان به عرصه فعالیت سیاسی آرام و بی خطر

 ب( تخطئه مدعای تشیع مبنی بر غاصبانه بودن خالفت های اموی و عباسی و مشروعیت دادن به این خالفت ها

 بین او و مردم فاصله می انداختج( امام را در کنترل دستگاه های خود قرار می داد و 

 د( هر سه مورد

    

 در زمان پیامبر )ص( بعد از تشکیل نظام اسالمی خطر عمده از ناحیه چه کسانی بود؟ -4

 د( منافقین ج( یهودی ها ب( مشرکین مکه الف( قبایل نیمه وحشی مدینه

    

 در عرف خاص شیعیان امامت به چه معناست؟ -5

 د( هر سه مورد ج( رهبر اخالقی ب( رهبر فکری  سیاسیالف( رهبر 

    

 در شأن چه کسی نازل شده است؟« اهلل مَرضاتِ ابتغِاءَ نفَسَهُ یشَری مَن الناّسِ مِنَ وَ»آیۀ شریفه  -6

 د( امام حسین )ع( ج( امام حسن )ع( ب( امام علی )ع( الف( پیامبر )ص(

 

 بسمه تعالی

ساله 250انسان  از کتاب سواالت مسابقه کتابخوانی  
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 2صفحه                                                                                                                       سؤاالت           

 هدف قیام امام حسین )ع( چه بود؟ -7

 الف( تشکیل حکومت

 ب( شهادت

 ج( بازگرداندن جامعه اسالمی به خط صحیح

 د( هر سه مورد

    

 اسالمی از چه کسی به ثاراهلل تعبیر شده است؟در آثار  -8

 د( الف و ج ج( امام حسین )ع( ب( اما حسن )ع(  الف( امام علی )ع(

    

 انجام گرفت، چه بود؟ مشروح تر و مبسوط تر از گذشته مهمترین کاری که در دوران امامت امام باقر )ع( -9

 و حکومت اسالمیالف( مبارزه ی آن حضرت با تحریفات معارف اسالمی 

 ب( ایجاد و تشکیل سازمان تشکیالتی

 ج( قیام مسلحانه 

 د( موارد الف و ب

    

 اصحاب کدام امام معصوم به اصحاب السر معروفند؟ -10

 د( امام زمان )عج( ج( امام صادق )ع( ب( امام باقر )ع( الف( امام حسین )ع(

    

 امامت کدام امام معصوم اتفاق افتاد؟شکل گیری تشکیالت حزبی شیعه، در دوران  -11

 امام کاظم )ع( د( امام صادق )ع( ج( امام باقر )ع( ب( امام سجاد )ع( الف(

    

 کدام شاخصِ نظام اسالمی پیامبر، انگیزه و موتور پیش برندۀ حقیقی در نظام نبوی است؟ -12

 صفا و اخوت د( علم و معرفت ج( قسط و عدل ب( ایمان و معنویت الف(

    

 دوره سکوت، مربوط به کدام دوره ی جریان امامت بود؟ -13

 دورۀ چهارم د( دورۀ سوم ج( دورۀ دوم ب( دورۀ اول الف(

    

    



 3صفحه                                                                                                                       سؤاالت           

 قاسطین چه کسانی بودند؟ -14

 الف( مجموعه ی که اسالم را به صورت ظاهری قبول کرده بودند و حکومت علوی را از اساس قبول نداشتند

 شکنندگان بیعتب( 

 ج( کسانی که دین را سلیقه ای یاد گرفته بودند

 د( هیچکدام

    

 کدام خلیفه لعن کردن امیرالمومنین )ع( در منبرها ممنوع کرد؟ -15

 هشام بن عبدالملک  د( عمربن عبدالعزیز ج( عبدالملک بن مروان ب( معاویه الف(

    

 ؟نیستکدام گزینه صحیح  -16

 خارجی و اضمحالل درونی دو خطر عمده هستند که اسالم را تهدید میکنندالف( دشمنان 

 ب( خطر منافقین از دشمنان خارجی بیشتر است

 ج( دشمنان خارجی و اضمحالل درونی نهدیدی برای هر تشکل و نظامی هستند 

 د( جهاد مخصوص دشمنان خارجی است

    

 در جنگ احد بود؟وجود چه خصلتی در مسلمانان، دلیل شکست آنان  -17

 الف( با همدیگر اختالف کردند

 ب( سست شدند

 ج( از فرمان رهبر خود سرپیچی کردند

 د( هر سه مورد

    

 کدام گزینه در مورد صلح امام حسن ع)ع( درست نیست؟ -18

 الف( صلح امام حسن )ع( باعث شد جریان اسالمی وارد کانال خالفت بوجود آمده شود 

 ب( صلح امام حسن )ع( باعث شد جریان اصیل اسالمی به شکل نهضت جریان پیدا کند 

 داد می کاراوراانجام شرایط بوددرآن حسن امام اگرجای هم خودامیرالمومنین حتی هرکسی ج(

 بود حسن امام صلح ایده جزءمدافعان حسین امام د(

    

 



 4صفحه                                                                                                                       سؤاالت           

 سیاسی در زمان کدام امام معصوم بود؟ -وجود تشکیالت پنهانی ایدئولوژیک -19

 امام کاظم )ع(د(  ج( امام صادق )ع( ب( امام باقر )ع( الف( امام سجاد )ع(

    

 در مورد واقعه حره کدام گزینه صحیح است؟ -20

 الف( بعد از واقعه عاشورا اتفاق افتاد

 ب( سرکوب کردن توابین

 ج( بعد از قیام مختار اتفلق افتاد

 د( همه موارد

    

 باشد؟ می  )س(زهرا فاطمه درخشان زندگی ابعاد جزء گزینه کدام -21

 د( همه موارد ج( عبادت مادریب( وظایف  الف( جهاد

    

 است؟ بوده تر گسترده شیعه، ارتباطی شبکه امامت، دوره کدام در -22

 چهارم امام تا  )ع(علی امام دورهالف( 

 )ع(صادق امام و ) ع(باقر امام دورهب( 

 )ع(هشتم و هفتم امام دورهج( 

 )ع(عسگری امام و )ع(هادی امام ،)ع(جواد امام دورهد( 

    

 بود؟ چه سجادیه صحیفه نقش مهمترین و )ع(چهارم امام نقش بزرگترین -23

 اصیل تفکر تدوین الف(

 اسالمی

 قیام سازی زمینه د( انقالبی و فرهنگی مبارزه ج( سیاسی جهاد سازی زمینه ب(

    

 جریان کدام بود، حتمی جهانی حکومت ایجاد برای )ص(محمد آل قائم عنوان به )ع(صادق امام پیروزی که هنگامی -24

 کشاند؟ انحراف به را )ع(امام انقالب و مردم طلب، فرصت و مزاحم

 غالیان د( امیه بنی ج( اسماعیلیه ب( عباس بنی الف(

    

 

 



 5صفحه                                                                                                                       سؤاالت           

 باشد؟ می فرج تاریخی و عظیم حرکت مقدمات از یکی گزینه کدام -25

 و ظلم از دنیا شدن پر الف(

 استکبار

 جمهوری نظام تشکیل ب(

 اسالمی

 دنیا در فساد گسترش د( استکبار با مبارزه ج(

    

 اهداف اصولی ائمه چه بود؟ -26

 تبیین اسالم به شکل درست الف(

 تبیین مسئله امامت وزمامداری اسالمی ب(

 دحاکم اسالمی رابیان می کن شرایط امام و ج(

 الف وب د(

    

 تمام بحث ائمه بامخالفینشان درمبارزاتشان چه بود؟ -27

 مسئله حکومت حاکمیت و والیت مطلقه الف(

 برسرمقاومت معنوی ب(

 بحث والیت مطلقه وعامه وقدرت سیاسی ج(

 د( الف و ج

    

 کدام عمل پیامبرنشان می دهد که دین ازسیاست جدانیست؟ -28

           تشکیل حکومت اسالمی الف(

          نامه به سیاستمداران عالم ب(

        هجرت به مدینه ج(

 الف و ب د(

    

 یکی ازدرخشان ترین دوره های حکومت طول تاریخ بشر؟ -29

ساله 10حاکمیت  الف(

 پیامبردرمدینه

حاکمیت ائمه در طول  ب(

 تاریخ

 جمهوری اسالمی ایران د( حاکمیت پیامبر در مکه ج(

    

 انا فتحنالک فتحا مبینا درمورد کدام برنامه پیامبر است؟ -30

 جنگ احد د(                             بدر جنگ ج(                           خندق جنگ ب(                 حدیبیه صلح الف(
 



 6صفحه                                                                                                                       سؤاالت           

 گرفته چیست؟نمهمترین چیزی که درزندگی ائمه مورد توجه قرار  -31

 و رژیم ایجاد حکومت ب(                                                      حاد سیاسی مبارزه الف(

 اسالمی

 مدت کوتاه سازنده تالش د(                                                   اسالمی حکومت عدالت ج(

    

 چه بود؟ پیامبر منین باؤتفاوت عمده دوران حکومت امیرالم -32

 بود کم پیامبر د رجامعه و تقویت تضعیف روحیه الف(

 بود پیامبرمشخص کفر در زمان وصف ایمان صف ب(

 بود بسیار شده( ع)علی امام در زمان دنیا های وجلوه دنیا طلبی ج(

 د( همه موارد

    

 است؟ زن درموردکدام نساءالعالمین علی وصطفاك وطهرك اصطفاك اهلل ان -33

 الف و ب د( خدیجه کبری ج( فاطمه ب( مریم الف(

    

 چیست؟ نظام یک برای آفت ترین بزرگ -34

 باشد ونسب اصل سوادوبی افرادبی قدرت راس الف(

 باشند افرادظالم حکومت دردستگاه اینکه ب(

 ومالمت اعتراض وعدم صلح تحمیل ج(

 موارد همه د(

    

 است؟ شدهاز کدام امام و خطاب به چه کسانی بیان « حین الی مَتاعٌ وَ لَکُم فِتنَۀٌ تَدری لَعلَّهُ ما»جمله  -35

 اصحاب -الف( امام علی )ع(

 خوارج  -ب( امام علی )ع(

 کسانی که امام حسن را به خاطر صلح او با معتویه نکوهش میکردن  -ج( امام حسن )ع(

 معاویه -(ع) حسن د( امام

    

 است؟ بوده روش کدام تاریخ درطول مردم ابزارفریب ترین خطرناك -36

 قدرت د( پول ج( تبلیغات ب( سیاسی کاری الف(

    
 



 7صفحه                                                                                                                       سؤاالت           

 مدینه چه بود؟ یهودیان برتری علت -37

 .بود آنها دست مدینه اصلی ثروت الف(

 .بودند کتاب اهل چون فرهنگی، برتری ب(

 .داشتند ارتباط هم دورتر جاهای با ج(

 همه موارد د(

    

 بود؟( ص)پیامبر زمان در اسالمی نظام دشمن ناکترین خطر زیر موارد از کدامیک -38

 مسلماناند( تمایالت نفسانی  ج( مشرکین  ب( منافقین الف(یهود

    

 بود؟ چه امامتشان و زندگی سال 250 طول در ائمه سیاسی کارهای مهمترین از یکی -39

    کمک به مستمندان و فقرا الف(

    روشنگری علیه حاکمان جور ب(

    کمک اقتصادی به مخالفان حاکمان جور ج(

 عنوان امامبیان خصوصیات امام و حاکم اسالمی توسط ائمه و معرفی خود به  د(

    

 کدام مورد از خصوصیت ها و پایه های جامعه امام زمان )عج( است؟ -40

 الف( نابود کردن ریشه های ظلم

 ب( باال رفتن سطح اندیشه انسانها

 ج( محور در حکومت محور فضیل و اخالق است

 د( همه موارد

    
 
   

   

 

   

   

 

   
 


