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حان:  تاریخ تشیع موضوع امت
 

ن:  سمنان  انم استا

ن: تاریخ تشیع عنوان:  شاهرود انم شهرستا

تاب:  دو سطح تاریخ تشیع )آقای محرمی( ک
 

 13/31/31 اترخی ربگزاری:

ن: 39ـ  39سال تحصیلی:   ااشتنرات:  31 بارم امتحا

ح:  سال دومنیم کل کتاب محدوده:  خانم هاجر کریم زاده انم طّرا

 دقیقه 03زمان:                نام ونام خانوادگی:                                     پایه: دوم بهمن     

 نام پدر:

  نمره   )علیه السالم(مدرسه علمیه امام جعفر صادق 

  تجديد نظر   مهر مدرسه

 

 (9)ص نمره 5/0در لغت به چه معناست؟ واژه شیعه  ـ1

 د( همه موارد  ج( شجاعت   ب( پیروزی   الف( مشایعت

 (76)ص نمره 5/0ـ در جنگ جمل چه تعداد از صحابه حضور داشتند؟ 2

 نفر 1222د(   نفر 1022ج(    نفر 0022ب(   نفر 2022الف( 

 (99)ص نمره 5/0ه است؟ ـ حضور ایرانیان در مسائل سیاسی از چه قرنی آغاز شد0

 ج( نیمه دوم قرن اول هجری  ب( نیمه اول قرن دوم هجری  الف( نیمه اول قرن اول هجری

 (79)ص نمره 5/0؟ نمی باشدکدام مورد از علل سکوت امیرالمؤمنین ـ 4

 د( ترس از حکومت وقت  ج( حفظ خاندان پیامبر خطر مرتدانب(  الف( تفرقه میان مسلمانان

 (351)ص نمره 5/0لت گرایش به تشیع در منطقه جبل العامل مربوط به حضور کدام صحابی پیامبر است؟ عـ 0

 د( مقداد   ج( عمار  ب( یاسر  الف( ابوذر غفاری

 (993)ص نمره 5/0ـ یکی از مهم ترین شاعران در عصر صفویه که در مناقب اهل بیت مرثیه سرایی می کرد، که بود؟ 6

 د( موالنا جالل الدین روحی  ج( دعبل خزاعی ب( محتشم کاشانی و قبادیانیالف( ناصر خسر

 (31)ص نمره 3کدام یک از فرقه ها، بیش تر به معنای سیاسی شیعه بوده اند، چرا؟ ـ 7

 تزلی بودند.زیدیان، زیرا از لحاظ فقهی از فقه جعفری پیروی نمی کردند، بلکه پیرو فقه حنفی بودند از نظر اصول اعتقادی هم مع

نهاد کیسـت؟ دو حـدیا از ایـن شخصـیت بـزرا دربـاره شـیعیان         )علیه السالم(نخستین کسی که نام شیعه را بر دوستداران علی ـ 8

 (91ص نمره 5/3بنویسید؟ 

خانـدان،، شـیعیان و دوسـ، داران    ـ یا علی، خـدا نناهـان ،ـو،    9ـ یا فاطمه! علی و شیعیان او رستگاران فردا هستند. 3پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه وآله(، 

 شیعیان، را بخشیده اس، و...

 (15)ص نمره 3ـ چرا به شیعیان، علوی و جعفری می گفتند؟ 9

عالوه بر شـیعه علـوی    پس از قتل عثمان و رویارویی معاویه با علی )علیه السالم( به ا،باع و یاران معاویه، عثمانی می نفتند و بر پیروان علی )علیه السالم(

 یز اطالق می شد.ن

 اس،.جعفری، زیرا فقه شیعه بیش ،ر از همه ی امامان به دس، امام جعفر صادق )علیه السالم( شکل نرفته و بیش ،ر روایات فقهی ما از آن جناب 

 



 

 

 (51)ص نمره 65/0چه بود؟  )صلی اهلل علیه وآله(ـ علل دشمنی قریش با خاندان پیامبر 12

 ـ دشمن با شخص حضرت علی )علیه السالم(1  ، و حسادات قبیلگیـ رقاب9  ـ ریاس، طلبی قریش3

 (67)ص نمره 5/3ـ ویژگی های شیعه در دوران خلفای نخستین چه بود؟ 11

 شیعه در دوره ی این سه خلیفه، به جز روزهای نخستین پس از سقیفه، با فشار چندانی رو به رو نبود.

وجود آمد و مسلمانان به دو دسته مهم ،قسیم شدند، اهل سن، در مشکل های علمی فقهی و... بـه خلفـای    بعد از سقیفه که در رهبری مسلمانان انشعاب به

 زمان و شیعیان به علی مراجعه می کردند.

 هم چنان که علی )علیه السالم( دورادور و به صورت غیر رسمی با خلفای وق، همکاری نظامی و سیاسی در حد حفظ مصالح عالی اسالمی داش،.

 (41)ص نمره 3ـ نهضت کربال چه تأثیری در روند گسترش تشیع داشت؟ 12

ی دیگـر،  نهض، کربال از سویی، مشروعی، حکوم، امویان را از بین برد و جایگاه خالف، را از ،قدسی که داش، به پایین ،رین حدّ خود رسـاند و از سـو  

 محب، خاندان پیامبر )صلی اهلل علیه وآله( را در دل ها نشاند.

 (91)ص نمره 3به چند مرحله تقسیم می شود؟  )علیه السالم(ـ دوره ی امام سجاد 10

مرحلـه ی  دوره امام سجاد )علیه السالم( از دو مرحله ،شکیل می شود: نخس، دوران ،زلزل حکوم، امویان، سقوط سفیانیان و روی کار آمـدن مروانیـان،   

 س، عبداهلل بن زبیر ،ا شروع نهض، عباسیان.م، مروانیان و زمان حکمرانی حجاح و شکدوم ،ثبی، حکو

 (396)ص نمره 5/0ـ دو مورد از علل مهاجرت علویان را بیان کنید؟ 14

 ـ وجود زمینه های مناسب1  ـ فشار عوامل حومتی9  ـ شکس، قیام های علویان3

 (369)ص نمره 3ـ چگونه کوفه شهری شیعی شد؟ 10

)علیه السالم( به آن شهر برمی نردد، زیرا بیش ،ر ساکنان آن را قبایل یمنی ،شکیل می دادند که اغلب شـیعه   سابقه ،شیع در کوفه به پیش از مهاجرت علی

،ا پایان قـرن سـوم، کوفـه مهـم      بودند. از سوی دیگر صحابیان بزرنوار شیعی در آن جا سکون، داشتند. با مهاجرت حضرت علی )علیه السالم( به آن شهر

 ،رین شهر شیعی نش،.

 (346)ص نمره 5/0تر بودند؟ تشیع بیش تر میان کدام تیره از قبایل رواج داشت؟ در میان این قبایل کدام پیشتازـ 16

 قبایل قحطانی و یمنی، در بین یمنی ها دو قبیله حمدان و ربیعه

 (993)ص نمره 3ـ کتاب های مقتل از چه تاریخی به نگارش درآمدند و هدف از نگارش آن ها چه بود؟ 17

وقـایع   از قرن ششم کتاب های بسیاری در موضوع مقتل و شهادت امام حسین )علیه السالم( به رشته ،حریر درآمده که انگیزه نگارش آن ها ،نها بیـان بعد 

 ،اریخی نبوده، بلکه نویسندنان این کتاب ها بیش ،ر رونق مراسم عزاداری و سونواری امام حسین )علیه السالم( را مدنظر داشتند.

 (911)ص نمره 3دامات آل بویه در بسط و گسترش تشیع چه بود؟ ـ اق18

 ـ برنزاری علنی مراسم عاشورا9   ـ حمای، از علمای بزرگ شیعه3

 ـ اقدام به ساختن بارناه های ائمه )علیهم السالم(1  ـ وارد کردن شیعیان به امور دولتی1

 

 



 

 

 در لغـت و اصـطالر را بیـان کنیـد و بگوییـد حقیقـت دعـا        « دعا » نای ـ نام دو مورد از کتابخانه های بغداد را بنویسید؟ و مع19

 (175و995)ص نمره 95/3چیست؟ 

 کتابخانه سید رضی ـ هشتاد هزار جلدی علم الهدی ـ شیخ طوسی ـ شاهپور دیلمی

ی باشد که می ،واند با درخواس، و طلب چیـزی  دعا در لغ، به معنای ندا، درخواس،، استغاثه و... آمده، در اصطالح دعا به معنای خواندن خداوند متعال م

 از او همراه باشد.

 حقیق، دعا، ،وجه قلبی انسان نیازمند و فقیر به خدای بی نیاز و غنی و درخواس، ،وجه و عنای، اوس،.

 موفق باشید                                                                                                                                                      


