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 کدام گزینه نادرست است ؟ .1

 عبداهلل بن زبیر در شهر مکه مشغول حکومت بود ( 1

 عبدالملک بن مروان قدرت را به دست گرفت با کناره گیری معاویه بن یزید ، ( 2

 ترین دوران خود را تجربه کرد  در زمان امامت حضرت سجاد )ع( شیعه سخت (3

 .هدف اصلی خلفای بنی امیه حفظ قدرت وحکومت بود (3

 .زندیق و کافر در نزد................. بهتر از شیعه علی )ع( بود .2

 عبدالملک بن مروان (4         معاویه بن یزید (3          حجاج بن یوسف ثقفی  (2             عبداهلل بن زبیر (1

 موی وعباسی باکدام سیاست حکومت نامشروع خود را مشروع جلوه می دادند؟خلفای ا .3

 جذب ائمه اطهار در دستگاه حکومت  (2                             حذف فرهنگ اصیل اسالمی (1

 حفظ شعائر اسالمی (3              عالمان دینی و محدثان به خدمت گرفتن (3

 به کدام موضوع اشاره نمود ؟کوفه  امام سجاد در سخنرانی خود در شهر .4

 مذمت دنیا پرستی  (2                     حرکت های الهی و شهادت طلبانه (1

 انتقاد از بد عهدی کوفیان (4                     حسین)ع(  تبین علت وهدف قیام امام (3

 هدف بلند مدت امامان معصوم چه بوده است ؟ .5

 ابعاد انسانی  توسعه وتعالی تمام (2                بیان مفاهیم ومعارف دین به صورت فشرده وصریح برای مردم  (1

 جامعه هدایت و رهبری (3                              تشکیل حکومت اسالمی و اجرای قوانین الهی در جامعه( 3

 .از قاتالن امام حسین اعالم کردوی با شعار یا لثارات الحسین ، هدف خود را انتقام  .6

 مصعب بن زبیر (4                   عبداهلل بن زبیر (3               حجاج بن یوسف ثقفی (2         مختار ثقفی  (1

 امام سجاد )ع( از تسلط کدام شخصیت بر سرزمین حجاز ابراز نگرانی کرد؟ .7

 خارجی محمد بن اشعث (4            حجاج بن یوسف ثقفی (3              مصعب بن زبیر (2             عبداهلل بن زبیر (1

 با آغاز سیطره عبد الملک بن مروان ، کدام بخش از مناطق زیر فتح شد ؟ .8

 قبرس– قسطنطنیه (4 میانه            آسیای -صغیر آسیای (3           چین – هند مولتان (2 الجزایر            –لیبی  (1
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 1پاسخنامه درس

 دست به را قدرتحکم  گیری وی، مروان بن از آن خالفت را واگذار کرد. با کناره یزید پس معاویة بن.     2گزینه :  .1

 2.    صتیاف انتقال مروانی شاخه به اموی شاخه از خالفت و گرفت

ضمن روایتی چنین  )ع(با شیعیان به حدی بود که امام باقر حجاج بن یوسف ثقفیو دشمنی  شدت مخالفت.     2گزینه :  .2

 کافر و زندیق. کردرا با هر تهمت و سوءظنّی دستگیر می  کشت و آنان ترین نحو می فرمود: حجاج شیعیان را با فجیع

 1علی)ع( بود.     ص شیعه از بهتر او نزد در

داشتند و با  خبری و جهالت نگاه می بیت آنها را در بی اهلخلفای اموی و مروانی با دور کردن مردم از .     3گزینه :  .3

کردند  و وادار ساختن آنها به جعل و تحریف احادیث تالش می و محدثانی همچون زهری خدمت گرفتن عالمان دینی

 2.    صجلوه دهند مشروع خود را مشروع حکومت نا

را )ع( امام حسین عهدی کوفیان، حرکت در سخنرانی خود در شهر کوفه ضمن انتقاد از بد )ع(امام سجاد.     4گزینه :   .4

 3.    صطلبانه معرفی کرد حرکتی الهی و شهادت

طور غیر مستقیم و بدون  در دوران حکومت حاکمان اموی، با در پیش گرفتن سیاست تقیه به)ع( امام سجاد.     4گزینه :  .5

 5.    صبدهد رسالت سنگین خود را در هدایت و رهبری جامعه ایفا نمود دشمن ای به دست آنکه بهانه

 بیت اهل دوستداران سایر و توابین باقیمانده کردن مختار پس از شکست توابین زمینه را مهیا دید و با جمع.     1گزینه :  .6

 7.    صاعالم کرد )ع(مام حسیناز قاتالن ا الحسین قیام خود را آغاز کرد. وی هدف خود را انتقام لثارات یاشعار  با

نمود و از تسلّط وی بر  تأیید نکرد بلکه مخالفت خود را با او آشکاررا  بن زبیر ههرگز عبداللّ  )ع(امام سجاد.     1گزینه :  .7

 8.    صبود سرزمین حجاز نگران

 در. شد گرفته سر از فتوحات مخالفان، بر او غلبه و مختلف مناطق بر مروان بن عبد الملکبا آغاز سیطره .     1گزینه :  .8

 8.     صشمال آفریقا همچون؛ لیبی و الجزایر فتح شدمناطق  فتوحات، این
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 وعلمی روی آوردند؟ در چه دوره ای به علت فروکش کردن تنش های سیاسی ، بسیاری از علما به مباحث فقهی .1

 امام رضا)ع(( 4            امام کاظم )ع( ( 3          امام صادق )ع(  (2          امام باقر علیه السالم  (1

 آفرینی می کردند؟ به عنوان یکی از جریان های فکری وسیاسی جدی جامعه مطرح بوده و نقش در دوران امویان .2

 گروه های جبریه وقدریه (4                         عثمانی ها  (3                         خوارج  (2                            شیعیان (1

 ثبت شده است ؟در کدام کتاب تعداد اصحاب امام باقر )ع(  .3

 کافی کلینی (4              رجال محمد کشی  (3              جامع البیان طبرسی (2            رجال طوسی (1

 توضیح کدام یک از جریان های فکری منحرف به درستی آمده است ؟ .4

 عثمانی ها به عنوان فرقه ای در مقابل شیعه ، خوارج ومعتزله مطرح شدند ( 1

  .سبب روحیه انعطاف نا پذیر و ساختار فکری خاص خود از حاکمان بنی امیه نا خشنود بودند همرجئه ب (2

 خوارج بر این باور بودند که اقرار شهادتین برای هر مسلمان کافی است.  (3

 انسانها اعتقاد داشتند جبریه به آزادی کامل (4

 .کند گذار نمود تا در روز قیامت داوریکدام گروه معتقد بود که داوری میان مردم را باید به خدا وا .5

 قدریه( 4                             جبریه (3                             مرجئه  (2                                غالت(1

 شوند؟ چه جریانی با سوء استفاده از روایات اهل بیت )ع( می کوشیدند از اعتبار امامان برخوردار .6

 گروه های جبریه (4                   عثمانی ها  (3                            خوارج  (2                            غالت  (1

 .از اقدامات اصالحی عمربن عبدالعزیز می باشد .7

 آنها  تبری جستن از افراد غالی ولعن (2                   حمایت از علویان وکاهش فشار و آزار انان  (1

 تصرف قلعه معروف فدک (4                  برپایی مناظرات و گفت وگوهای زیادبا خوارج  (3

 2پاسخنامه درس

 صحنه از دانشمندان و علماهای سیاسی، بسیاری از  به علّت فروکش کردن تنش )ع(امام باقر.    در دوره  1گزینه :  .1

 10.    صدآوردن روی علمی و فقهی مباحث به و گرفته فاصله سیاست

افزون برخوردار شد  از رشد روز در دوران حکومت امویان به رغم سخت گیری و ستم فراوان آنان، تشیع.     1گزینه :  .2

 10.    صکردند و به عنوان یکی از جریان های فکری و سیاسی جدی جامعه مطرح بوده و نقش آفرینی می

 10.    صشده است ثبت )ع(عنوان صحابی امام باقر هبنفر  467در کتاب رجال طوسی .     1گزینه :  .3
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بوی مذهبی نداشت و صرفاً گویای تمایل شخصی نسبت به عثمان بوده  در ابتدا رنگ و عثمانی، عنوان.     1گزینه :  .4

ح ای در مقابل شیعه، خوارج و معتزله مطر عنوان فرقه ها این نام رنگ و بوی مذهبی و دینی به خودگرفته و به است. بعد

 12.    صشد

 13.    صمرجئه قائل بودند که داوری میان آنان را باید به خدا واگذار نمود تا در روز قیامت داوری کند.     3گزینه :  .5

اعتبار و  کوشیدند از بیت و نسبت دادن احادیث جعلی به آنان می استفاده از روایات اهل غالیان با سوء.     1گزینه :  .6

 14.    صشوند. آنها با کشاندن شیعیان ساده لوح به دنبال خود، در پی تحقق اهدافشان بودند حیثیت امامان برخوردار

لعن و  قانون پس از به قدرت رسیدن اقدامات اصالحی مهمی انجام داد. از جمله؛ لغوعمربن عبدالعزیز .     1گزینه :  .7

بیت ، حمایت از علویان و کاهش  دن فدک به اهلهای نمازجمعه، بازگردان در منابر و خطبه )ع(ناسزاگویی به امام علی

ها و فشارها بر شیعیان، به والی خود در مدینه دستور داد  و آزار آنان. عمربن عبدالعزیز در جهت کاهش محدودیت فشار

رسیدگی نماید. همچنین با لغو ممنوعیت نقل حدیث، به راه اندازی نهضت علمی، جمع و تدوین  تا به امور شیعیان

 14.    صکمک شایانی کرد حدیث
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 بدترین خلیفه اموی چه کسی است ؟ .1

 ولید بن عبدالملک (4              مروان دوم  (3              ولید بن یزید  (2        هشام بن عبدالملک  (1

 .نزاع های داخلی بنی امیه در زمان ......... آغاز شد .2

 ولید بن عبدالملک (4               مروان دوم (3            ولید بن یزید  (2           هشام بن عبدالملک (1

 کدام امپراتوریها تقلید می کردند؟امویان جهت ساخت کاخ های مجلل خود از  .3

 روم شرقی وغربی (4                       یونان و روم (3                 ایران و یونان (2                    روم وایران  (1

 مبارزات چه کسانی مشروعیت بنی امیه را زیر سؤال برد؟ .4

 زید بن علی  قیام های توابین ، مختار و (2              ثم تمارقیام امام حسین )ع( و افشاگری های حجر بن عدی ومی (1

 همه موارد (3                               افشاگری های امام سجاد)ع( وحضرت زینب )س(  (3

 نخستین فرد از خاندان بنی عباس که فعالیت سیاسی علیه حاکمیت امویان را شروع کرد؟ .5

 ابراهیم بن محمد (4            علی بن عبداهلل  (3          عبداهلل بن عباس (2         محمد بن علی (1

 فعالیت های سری بنی عباس از کجا آغاز وبر کدام منطقه متمرکز شد؟ .6

 خراسان – عراق (4 طائف                 – عربستان (3                    حمیمه –شام  (2               کوفه -عراق (1

 یام با قساوت و بی رحمی ابومسلم خراسانی سرکوب شد؟کدام ق .7

 ابوالسرایا (4               محمد نفس زکیه  (3              زید بن علی (2            شریک بن شیخ مهری (1

 جنبش بنی عباس با بهره گرفتن از کدام عناصر به پیروزی قطعی رسید ؟ .8

 سری  تبعیضات نژادی امویان ، فعالیت های (2              ایرانیان ناراضی، محبوبیت علویان در میان مردم (1

 های سیاسی اختالفات مذهبی و دسته بندی (4           عدم شناخت دقیق اهل بیت ، دوری از کوفه ومدینه  (3
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 .مذهبی در دست خلفا بود اقتدار خالفت وتمرکز قدرت سیاسی،دوران حکومت ................و.......................اوج  .9

 مستعصم – معتصم (4                     مأمون – هارون (3                 هادی – مهدی (2          منصور –سفاح  (1

 . نخستین قیام علوی علیه خالفت بنی عباس بوده است .10

 مردم طبرستان (4              محمد بن عبداهلل (3            ابراهیم بن عبداهلل  (2           شریک بن شیخ مهری (1

 منصور عباسی جهت سرکوب کدام قیام اعالم جهاد کرد ؟ .11

 اسحاق ترک (4                   مردم طبرستان  (3                              سنباد  (2                               راوندیه  (1

 مهم ترین رخداد خارجی دوران منصور عباسی چیست ؟ .12

 آرامش نسبی در مرزهای مسلمانان با رومی ها (2               بروز قیام های متعدد از طرف مخالفان (1

 بهره گرفتن از ایرانیان در صحنه سیاسی (4                            احیای حکومت اموی در اندلس  (3

 3پاسخنامه درس

کرده  توصیف امیه بنی خلیفه بدترین را پروایی در میان امویان معروف بود. وی ولید بن یزید به عیاشی و بی. 2گزینه :  .1

 18.     صدان

 17.    صهای داخلی آغاز شد عبدالملک نزاع در دوران حکومت هشام بن.     1گزینه :  .2

های مجلّل به سبک امپراطوری روم و ایران رواج  گرایی و بنای کاخ ملگرایش به تج.    در دولت امویان  1گزینه :  .3

 18.   صیافت

و حضرت  )ع(زید، افشاگری های امام سجاد علی و یحیی بن توابین، مختار، زید بن )ع(،قیام امام حسین.     4گزینه :  .4

 19.     صبردزینب و شیعیانی چون حجر بن عدی و میثم تّمار، مشروعیت بنی امیه را زیر سؤال 

عبّاس بود که فعالیت سیاسی و تبلیغاتی، علیه حاکمیت امویان را  علی، نخستین فرد از خاندان بنی محمد بن.     1گزینه :  .5

 20.     صشروع کرد



 «تستی( »2تاریخ اسالم)                                                   

 «1»)ع(( امام صادق3درس)                                                    

7 
 

ای را با هدف دستیابی به  یافته های سری و سازمان ، فعالیتی حمیمهعلی و جانشینانش از روستا محمد بن.     4گزینه :  .6

ها نخست از عراق آغاز شد، اما خیلی زود دامنه آن به ایران رسید و بر منطقه  فعالیت کردند. این قدرت، هدایت می

 20.    صخراسان متمرکز شد

الُمهری رهبر شیعیان بخارا بود که علیه عبّاسیان قیام کرد و گفت: ما باعبّاسیان بیعت  شیخ شریک بن.     1گزینه :  .7

بریزیم و به غیر حق عمل کنیم. ابومسلم یکی از فرماندهان خود را برای سرکوبی مخالفان وکشتن ها  نکردیم که خون

 21.    صبه آنجا فرستاد و قیام شریک با قساوت سرکوب شد شریک

کننده یعنی تعداد فراوان ایرانیان ناراضی و محبوبیت  عبّاس با بهره گرفتن از دو عنصر تعیین جنبش بنی.     1گزینه :  .8

 22.    صدرمیان مردم به پیروزی قطعی رسید )ع(علویان و خاندان پیامبر

دوران حکومت سفاح و منصور اوج اقتدار خالفت و تمرکز قدرت مذهبی، سیاسی و نظامی در دست خلفا .  1گزینه :  .9

 22.    صبود

 25.     صعبّاس بود نخستین قیام علوی علیه خالفت بنی.   قیام محمد بن عبد اهلل)نفس زکیه(  3گزینه :  .10

 25.    صای بود که منصور را به اعالم جهاد وادار کرد گونه به مردم طبرستان وسعت قیام.      3گزینه :  .11

 از برداری ها حاکم بود. خلیفه با بهره در دوران منصور آرامش نسبی در مرزهای مسلمانان با رومی.      2گزینه :  .12

 25.    صتپرداخ مناطق آن مجدد سنگربندی و دژها باز سازی به رومیان احتمالی حمله با مقابله برای نسبی آرامش
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 و یحیی بن زید در جهت اهداف سیاسی خود استفاده کردند؟کدام گروه از کشته شدن زید  .1

 علویان (4                              شیعیان  (3                                عباسیان  (2                              امویان (1

 چه بود؟ موضع امام صادق )ع( در برابر جریان های سیاسی قبل از به قدرت رسیدن عباسیان .2

 عدم جانبداری امام نسبت به قیامها  (2                 قیام نظامی علیه عباسیان  (1

 گفت وگو با رهبران سیاسی قیامها (4                     پرهیز از شتاب زدگی (3

 ابو سلمه خالل کدام پیشوای علوی را به پذیرش خالفت عباسیان دعوت کرد؟ .3

 حسن بن عبداهلل (4              ابراهیم بن عبداهلل (3             محمد بن عبداهلل  (2           عمربن زین العابدین (1

 محورهای اصلی فعالیت امام صادق )ع(در برابر خالفت عباسی کدامند؟ .4

 همه موارد (4              عدم همکاری با حاکمان ظلم  (3               تبین جایگاه امامت  (2               سیاست تقیه (1

 .را وادار کرد تا به بحث ومناظره با امام صادق )ع( بپردازد.............. منصور عباسی .5

 جابربن حیان (4                         سفیان ثوری ( 3                           مالک بن انس  (2                      ابوحنیفه  (1

 4پاسخنامه درس

پیامد  حرکت نظامی علیه حاکمیت، بدون فراهم شدن مقدمات الزم، جز شکست، امام صادق)ع(از نظر .     2ینه : گز .1

طلبان فراهم خواهد کرد تا از شرایط به  زده، زمینه را برای فرصت دیگری نخواهد داشت و هرگونه اقدام ساده و شتاب

 27.    صشدن زید و یحیی در جهت اهداف خود استفاده کردندبهره برند. همانگونه که عبّاسیان از کشته  نفع خود

ای مبنی بر تمایل امام به همراهی با عبّاسیان دیده  عبّاس نیز نشانه در گیر و دار انتقال قدرت از بنی امیه به بنی. 2گزینه :  .2

ری امام نسبت به این دا اموی، منابع تاریخی حاکی از عدم جانب های نظامی ضد ها و حرکت شورش رغم شود. به نمی

 27.     صها است قیام

هایی به امام  رو نامه این را به خالفت برگزیند. از )ص(ابوسلمه خالل درصدد برآمد تا یکی از خاندان پیامبر.     1گزینه :  .3

 28.    صسه نفر از پیشوایان علوی نوشت ،العابدین زین بن و عمره بن حسن بن علی عبداللّ ،)ع(صادق

. در این شرایط حساس، امام سیاست تقیه را درپیش ودجاسوسان خلیفه ب همواره تحت نظر )ع(امام صادق.      4 گزینه : .4

 به سیاسی رقابت عرصه از گیریاین حال حضرت در عین کناره  با کردند. گرفته و شیعیان را هم به این امر توصیه می

 ترتیب مشروعیت جایگاه خلیفه را زیر سؤال می بدینامام می پرداختند.  اختیارات و وظایف همچنین امامت، جایگاه بیان
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داشتند و  همنشینی با حاکمان ظالم برحذر می های خود به شیعیان، آنان را از همراهی و در توصیه )ع(بردند. امام صادق

 28ص   . کردند ها حرام اعالم ها و درگیری هرگونه مراجعه به آنها را حتی برای حل و فصل دشمنی

 30.    صمنصور، ابوحنیفه را وادار کرد تا به بحث و مناظره با امام بپردازد.      1گزینه :  .5
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 : مظاهر قدرت عباسی عبارت بود از .1

 سیاسی فراوانی ثروت ، تسلط بر اوضاع (2               گستردگی قلمرو فرمانروایی، استبداد وقدرتمندی حکام  (1

 اقتدار واستقالل سیاسی، سرکوب قیام ها (4                     قدرت داشتن خاندان برمکیان ، حذف رقبای سیاسی  (3

 لحرام توسط کدام خلیفه عباسی انجام شد؟گسترش مسجدا .2

 منصور (4                                 مهدی  (3                                      هادی  (2                               هارون (1

 علت محبوبیت ونفوذ امام کاظم )ع( در میان مردم چه بود؟ .3

 برحق بودن ایشان و عدم مشروعیت خلفا (2                از خطرات سازمان دهی شیعیان وحفظ آنان (1

 انجام فعالیت های علمی در پرتوسیاست تقیه (4                                            انتساب به خاندان رسالت  (3

 کدام گزینه جزو کارکردهای مهم شبکه وکالت نیست؟ .4

 تحویل نامه های حاوی سؤاالت شرعی (2                        ایجاد ارتباط بین امام وپیروانش  (1

 حضور شیعیان در مناصب حکومتی (4                      مالی مورد نیاز شیعیان  تأمین منابع (3

 هدف عباسیان از اعمال فشارهای اقتصادی بر شیعیان چه بود؟ .5

 منتقل ساختن فرهنگ کار کردن به شیعیان (2                 وادار کردن آنها به تسلیم در برابر حکومت  (1

 ونظارت بر آنها سازماندهی فعالیت های اقتصادی شیعیان (4            جلوگیری از عادت شیعیان به تجمل وپول پرستی (3

 ؟مهم ترین محور فعالیت امام کاظم )ع( با توجه به شرایط دشوار سیاسی عصرشان چه بوده است .6

 مبارزه با شبهات وانحرافات فکری مسلمین (2                       رش نهضت فکری وفرهنگیپیگیری وگست (1

 تقویت وگسترش شبکه وکالت (4            اجازه حضور برخی از شیعیان در مناصب حکومتی (3

 :مسنداالمام الکاظم یعنی .7

 ( ع)کاظم امام شناسی توحید ةرسال (2                 مجموعه روایات رسیده از امام کاظم)ع(  (1

 دایره المعارف فقهی امام (4                                         فلسفی آیات قرآنی  شرح (3

 5پاسخنامه درس

ز: الف( گستردگی قلمرو فرمانروایی. ب( فراوانی ثروت. ج( تسلط بر مظاهر قدرت عباسی عبارت بود ا.     2گزینه :  .1

 36صاوضاع سیاسی.     
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که با زور  مهدی عبّاسی در آغاز خالفت اصالحاتی را انجام داد؛ آزادی زندانیان، بازگرداندن اموال مردم.     3گزینه :  .2

 38.     صالحرام و تعیین مقرری برای افراد ناتوان از آن جمله بود ازآنها ستانده شده بود، گسترش مسجد

 )ص(و علویان آن بود که مردم آنان را فرزندان رسول خدا )ع(امام کاظمیکی از عوامل محبوبیت و نفوذ .     3گزینه :  .3

 39.     صبیت درصدد انکار این اصل برآمدند مخالفان و دشمنان اهل شمردند به همین دلیل می

و  های حاوی سؤاالت شرعی ایجاد ارتباط بین امام و پیروانش در دورترین مناطق اسالمی، تحویل نامه.     4گزینه :  .4

دریافت پاسخ امام و تحویل به شیعیان، رفع اختالفات و تأمین منابع مالی مورد نیاز شیعیان از کارکردهای مهم شبکه 

 40.    صوکالت بود

های زمامداران عبّاسی، واردکردن فشار اقتصادی به شیعیان بود. هدف آنها  اشاره شد که یکی از سیاست.      1گزینه :  .5

 41.    صیان و علویان به تسلیم در برابر حکومت بودشیع تحقیر و وادار کردن

با توجه به شرایط دشوار سیاسی، پیگیری و گسترش نهضت فکری و  )ع(ترین محور فعالیت امام کاظم مهم.      1گزینه :  .6

 41.    صگذاری کرده بودند پایه پیشین فرهنگی بود که امامان

این مسند . است شده آوری الکاظم جمع در مجموعه مسند االمام )ع(کاظممجموعه روایات رسیده از امام .     1گزینه :  .7

 اجتماعی می همچون دایرةالمعارفی است که مشتمل بر موضوعاتی همچون کالم، فقه، تفسیر، آداب زندگی و اخالق

 42.    صباشد
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 .شیعه بود از رخدادهای مهم دوران امامت امام رضا )ع( ، شکل گیری گروه .....................درون .1

 واقفه (4                                  افطحیه (3                                  اسماعیلیه( 2                               راجئه (1

 چرا در دوران حکومت امین ، امام رضا )ع( وشیعیان از آزادی نسبی برخوردار بودند؟ .2

 جنگ های داخل قدرت با برادرش مأمون  (2                    ترس از پیامدهای رفتارش با مردم (1

 به خاندان رسول اهلل توصیه های فضل بن ربیع در مورد احترام گذاشتن( 4       دور بودن امام رضا )ع( از مرکز حکومت  (3

 . یافت ازپیامدهای حکومت علی بن عیسی بر خراسان شورش ........... بود که تا زمان مأمون ادامه .3

 زیدالنار (4              ابن طباطبا (3                               ابوالسرایا  (2                           رافع بن لیث (1

 پس از تسخیر بغداد چه کسی موفق به دستگیری وقتل امین عباسی شد؟ .4

 علی بن عیسی (4                       طاهربن حسین (3                          فضل بن سهل (2                       فضل بن ربیع (1

 از عوامل اقتدار حکومت مأمون محسوب نمی شود؟ .5

 همراهی خراسانی های متمایل به اهل بیت با مأمون  (2                             ویژگی های شخصیتی مأمون (1

 زیرکی وسیاستمداری در امور کشوری (4              سرکوبی و غلبه شورش ها ونا آرامی ها ( 3

 ........ولیعهد کردن امام رضا )ع( به همه اهداف خود می رسید بجزمأمون با  .6

 اهل بیت ندارد  اطالع یافتن مردم از اینکه مأمون نیت دوستی با (2         از بین بردن محبوبیت امام رضا )ع(  (1

 کسب مشروعیت برای خالفت عباسی (4                               مهار قیامهای علویان  (3

 .ای انجام دادند امام رضا )ع( در طول دوران امامت خود در عرصه ............و................ فعالیت گستره .7

 علمی ، فرهنگی  (2                           تبین معارف دینی ، اثبات برتری اسالم  (1

 بیان احادیث و شبهات دینی مردم (4                                    واقفیه  نامه نگاری ومکاتبه با سران (3

 کدام شاعر شیعی ، قصیده ای برای امام رضا )ع( سرود؟ .8

 سقیان ثوری (4                      حسان بن ثابت (3                       کمیت اسدی (2                        دعبل خزاعی (1

 7و6پاسخنامه درس

 44.    صدرون شیعه بود ، شکل گیری گروه واقفیهامام رضا)ع(مهم دوران امامت  از رخدادهای.     4گزینه :  .1
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های  در دوران کوتاه حکومت امین نیز، امام و شیعیان از آزادی نسبی برخوردار بودند. علت این امر جنگ.     2گزینه :  .2

 44د.    صش امین با برادرش مأمون بود که مانع از تعرض به امام می

عیسی بر خراسان شورش رافع بن لیث بود. با آغاز قیام رافع بن لیث مخالفان  بن های حکومت علی از پیامد    . 1گزینه :  .3

 45.    صبه وی پیوستند. این جنبش با مرگ هارون هم خاموش نشد و تا زمان مأمون ادامه یافت النهر خلیفه در ماوراء

و پس از محاصره و تسخیر شهر، موفق به دستگیری و قتل امین  پیش تاخت حسین به سوی بغداد بن طاهر.     3گزینه :  .4

 46.   صشد. با کشته شدن امین رسماً خالفت مأمون آغاز شد

های منحصر به فردی برخوردار بود. مأمون به تقویت نهضت  در میان خلفای عبّاسی، از ویژگی .     مامون 2گزینه :  .5

 ها را در مکانی موسوم به بیت رد. او دستور داد آثار علمی دیگر ملتگذشت اقدام ک می ترجمه که چند دهه از آغازش

 شورش های با او حکومتمأمون در تدبیر امور سیاسی هم ید طوالیی داشت. دوره . آوری و ترجمه کنند الحکمة جمع

ا عملیات نظامی ها را ب و آذربایجان همراه بود و او برخی از این شورشمصر، شام  عراق، مختلف مناطق در گسترده ای

ایرانی  وزیر تدابیر و مأمون مادر بودن ایرانی که است این دیگر نکته .و برخی دیگر را با تدابیر سیاسی سرکوب نمود

 مواضع و رفتارها برخی اینکه ضمن. کنند پیدا بینیبه مأمون حس خوش نسبت  نوعی به خراسان مردم شد موجب اش

 46.    صبیت در این زمینه مؤثر بود از حق امامت اهل دفاع و )ع(امام رضا ولیعهدکردن همچون مأمون فریبکارانه

از بین بردن محبوبیت امام از طریق : الف( به قرار زیر است )ع(هدف مأمون از ولیعهد کردن امام رضا.     2گزینه :  .6

ای بود  گونه م بهنفوذ شخصیت علمی و معنوی حضرت در میان مرد. ب( درگیر کردن آن حضرت با مناصب حکومتی

 هایمهار قیام . ج( ایشان را از نزدیک کنترل نماید بایست کرد، از این رو می که مأمون همواره احساس خطر می

کسب مشروعیت برای خالفت شیعه. د(  امام یک به حکومت اعطای در آنان خواسته ظاهری تأمین وسیله به علویان

کسب اعتماد مردم به ویژه خراسانیان که پس . ه( یافت خلیفه نیز مشروعیت میعبّاسی، زیرا با والیتعهدی امام حکومت 

 47.    عبّاس به آنان بدبین شده بودند از فریب بنی

در طول دوران امامت خود در دو عرصه تبیین معارف دینی و عمق بخشیدن به آن و اثبات  )ع(امام رضا.     1گزینه :  .7

 52.    صای انجام دادند فعالیت گسترده سایر ادیان، برتری اسالم در مقابل

قصیده را برای امام  )ع(، عازم خراسان شد تا ضمن مالقات با امام رضااش دعبل، پس از سرودن قصیده.     1گزینه :  .8

ام و سوگند یاد  ای برای شما گفته رسید عرض کرد: ای فرزند رسول خدا، من قصیده قرائت کند. هنگامی که نزد امام
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کسی نخوانم. امام فرمود: بخوان. دعبل نیز قصیده را قرائت کرد و امام با شنیدن آن  که قبل از شما برایام  کرده

 53.    صآن افزود که حکایت از شهادت و دفنش در سرزمین طوس داشت گریست. سپس امام دو بیت به
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 خلفای هم عصر امام جواد )ع(کدامند؟ .1

 متوکل – واثق (4                    واثق – معتصم (3                 معتصم – مأمون (2 مأمون                 –هارون  (1

 بهانه عباسیان از مخالفت با ازدواج محمد بن علی و دختر مأمون چه بود؟ .2

 تصرف مقام والیتعهدی  (2                       سن کم امام جواد )ع(  (1

 و فقدان دانش کافی در دین سن کم (4                  فقدان دانش کافی در دین  (3

 مأمون عباسی در کدام جنگ خارجی شرکت کرد؟ .3

 ایرانیان (4                          عراقی ها (3                             رومیان (2                     مصری ها (1

 کدام گزینه از اقدامات معتصم عباسی نمی باشد؟ .4

 بغداد به سامرا  انتقال پایتخت عباسیان از (2     رایرانی وعرب در سپاه خلیفه استخدام ترک ها به جای عنص (1

 تحت نظر گرفتن امام جواد )ع( (4                                                                         جنگ با رومیان (3

 ذار بود؟در شکل گیری نهضت علمی زمانه امام جواد )ع( کدام عوامل تأثیر گ .5

 تالشهای گسترده امامان معصوم (2           تأکیدهای فراوان قرآن وپیامبر )ص( برعلم آموزی  (1

 همه موارد (4           تشکیل جلسات متعدد علمی وتربیت شاگردان برجسته (3

 :مراکزعلمی جهان اسالم به ترتیب عبارتند از .6

 مصر – حران – مدائن – تیسفون (2 بصره                    – بغداد – کوفه–مدینه  (1

 سامرا – یمن -بصره –مدینه  (4                   حجاز  -بغداد– حران – کوفه (3

 اسالمی بیشتر مشاهده می شد؟ -تفکرو اندیشه علوی در کدامیک ازمراکزعلمی .7

 بصره (4                                بغداد  (3                                    کوفه  (2                                    مدینه (1

 دستور زبان عربی در کدام مرکز علمی پدید آمد؟ .8

 بصره (4                               بغداد (3                                      کوفه  (2                                  مدینه  (1

 امام جواد )ع( از دو سو به مناظرات علمی دعوت می شد. آن دو کدامند؟ .9

 دستگاه خالفت عباسی و شیعیان (2              بزرگان فرقه های کالمی معتزله واشاعره  (1

 اندیشمندان وعالمان سایر ملل اسالمی (4                            بغداد و راویان احادیث  فقیهان (3

 کدام قاضی القضات معروف بغداد هم عصر امام جواد )ع( بود؟ .10
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 ابن ابی داود (4                          ابن سکیت (3                    یحیی بن اکثم (2                   حسن بن وشاء  (1

 بنا به گفته مورخین بدگویی ها چه کسی زمینه ساز شهادت امام جواد )ع( شد؟ .11

 حسن بن وشاء (4                        ابن سکیت (3                     یحیی بن اکثم  (2                     بی داودابن ا (1

 امام جواد )ع( از خدمات برجسته کدام یک از شاگردان خود ستایش کرد؟ .12

 زکریا بن آدم قمی( 4        سعد بن عبداهلل اشعری  (3      ابراهیم بن احمد همدانی  (2        علی بن مهزیار اهوازی (1

 فعالیت های علمی وفرهنگی امام جواد )ع( در کدام گزینه آمده است ؟ .13

 تربیت شاگردان ، مکاتبه وتوقیع ، تقویت شبکه وکالت  (1

 مبارزه با جریان های انحرافی شیعه  مقابله با تحریف مبانی دینی ، (2

  ، تأکید بر فرهنگ دعا وزیارتتأکید بر اصاللت قرآن  (3

 انجام مناظراتعلمی ، تربیت شاگردان مهذب، تبین جایگاه اهل بیت (4

 چرا امام جواد)ع( به تقویت شبکه وکالت پرداخت؟ .14

 پراکندگی شیعیان به لحاظ فکری وعقیدتی  (2                                                   سختگیری خلفای عباسی (1

 محدویت امام جواد)ع( توسط خلفا (4         با شیعیان به لحاظ پراکندگی جغرافیایی  واری ارتباطدش (3

 8پاسخنامه درس

با هم متفاوت بودند اما در دشمنی با خاندان حکومتی  شیوه جهت از که اسیحضرت با دو خلیفه عب.     2گزینه :  .1

 55معتصم.     صدوره دوم و مأمون  دوره اول. اشتراک داشتند، معاصر بود )ص(پیامبر

 56.    صآنها سن کم امام را بهانه قرار داده و همچنین او را فاقد دانش کافی در دین دانستند.     4گزینه :  .2

با وجود فراهم بودن تمام امکانات برای سکونت در شهر بغداد، رغبتی به ماندن در آنجا نشان  .    امام جواد)ع( 2گزینه :  .3

 56.    صعزیمت به سوی جنگ با رومیان داشت از او اجازه گرفته و به مدینه بازگشت مانی که مأمون قصدنداد و ز

و عرب در سپاه خلیفه بود. معتصم در  جای عنصر ایرانی ها به ، استخدام ترکمعتصماز جمله اقدامات .     3گزینه :  .4

 در بدیلیاز حیث تجاری و اقتصادی موقعیت بی  بود و اقدام بعدی ناگزیر شد بغداد را که تختگاه شش خلیفه عبّاسی

سامرا در صد کیلومتری شهر بغداد را  منطقه ترک کند. معتصم پس از بررسی مناطق مختلف، بود کرده پیدا اسالم جهان

 65.    صغافل نبود )ع(ها از امام جواد معتصم در کنار این فعالیت. شناسایی کرد و پایتخت را بدانجا انتقال داد
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 به علم )ص(علمی عوامل مختلفی تأثیر داشت از جمله تأکید فراوان قرآن و پیامبر گیری نهضت در شکل.     4گزینه :  .5

جلسات متعدد و تربیت شاگردان برجسته که هر یک در مناطق  های گسترده امامان پیشین و تشکیل آموزی، تالش

 57ص  .  مختلف، محوری برای گسترش علم و دانش اهل بیت بودند

 57: مدینه، کوفه، بغداد، بصره.     صاند از برخی از مراکز مهم علمی آن دوره عبارت.     3گزینه :  .6

 بیت اهل علوم به را خود توجه کوفه مسجد بود گرفته در بر را کوفه علوی اندیشه و راز آنجا که تفکّ.    2گزینه :  .7

 58کرد.   ص  معطوف

 58.  ص رفت. دستور زبان عربی در آنجا پدید آمد شمار می های علم به کانون بصره یکی دیگر از.     4گزینه :  .8

از سوی دستگاه خالفت که با دعوت از  از دو سو به مناظرات دعوت می شد: نخست جواد)ع( امام.     2گزینه :  .9

تیجه جایگاه علمی و در ن فروماند دانشمندان آن دوره و برگزاری مجالس علمی امید داشت حضرت در پاسخ به سؤاالت

      بودند. شیعیان دار شود. جهت دوم، خود و اجتماعی وی در میان شیعیان که قائل به علم الهی امامان بودند، خدشه

 58ص

 59د.    صفقیه و محدث بغداد دعوت کر القضات، أمون جلسه علمی برگزار کرد و از یحیی بن اکثَم قاضی.م 2گزینه :  .10

 60.    صشد )ع(ساز شهادت امام جواد گزارش برخی از مورخین بدگویی ابی داود زمینهبه .     1گزینه :  .11

ای که به این شاگرد  روایت کرده است. حضرت در نامه )ع(از امام جواد علی بن مهزیار احادیث بسیاری.     1گزینه :  .12

 61.   صکند نویسد، از خدمات وی ستایش می برجسته خود می

تربیت شاگردان، مکاتبه وتوقیع، تقویت شبکه عبارت اند از:  فرهنگی امام جواد )ع( یت های علمی وفعال.     1گزینه :  .13

 61.     صوکالت

 به جهت پراکندگی جغرافیایی و در نتیجه عدم امکان مالقات ،)ع(دشواری ارتباط شیعیان با امام جواد.     3گزینه :  .14

 63.    صبه تقویت شبکه وکالت بپردازد)ع( ام جوادمستقیم و یا محدودیت های سیاسی، موجب شد تا ام
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 : اقدامات متوکل عباسی عبارت است از .1

 حمایت گسترده از اصحاب حدیث  (2                        احضار امام هادی )ع( به سامرا  (1

 درست می باشد 2و 1گزینه  (4                              حرمین؛مکه ومدینه تخریب (3

 چه کسی مأمور آوردن امام هادی )ع( از مدینه به سامرا بود ؟ .2

 صالح بن وصیف (4            یحیی بن هرثمه  (3             سندی بن شاهک  (2            رجاء بن ابی ضحاک (1

 کدام عملکرد متوکل عباسی نشاندهنده کینه درونی او نسبت به امام هادی )ع( بود؟ .3

 زندانی کردن امام (2                                        برپایی مناظرات علمی (1

 جلوگیری از هرگونه تماس ایشان با شیعیان (4                 معنوی حضرتمخدوش کردن چهره  (3

 کدام دانشمند نامدار در مناظره علمی متوکل مقابل امام هادی)ع( قرار داشت ؟ .4

 حسکهعلی بن  (4                    حرانی ابن شعبه  (3                     ابن ابی داود (2                    ابن سکیت( 1

 چرا در زمان متوکل عباسی امنیت و آرامش از نقاط اسالمی رخت بربست ؟ .5

 همه موارد (4        بروز شورش ها وقیام ها (3     ظلم وستم خلیف وکارگزارانش ( 2        تسلط ترکها بر حکومت (1

 .اوج فساد وظلم در زمان .................عباسی بود .6

 متوکل (4                                    مستعین  (3                             مستعصم (2                             معتصم  (1

 از آثار ارزشمند امام هادی )ع( که یک دوره کامل امام شناسی می باشد ؟ .7

 زیارت ناحیه مقدسه (4              یارت غدیریهز (3              زیارت جامعه کبیره  (2           دعای جوشن کبیر (1

جا به ترویج تشیع  درهمان به جهت آزار واذیت معتز عباسی به شهر ری رفت و»در مورد کدام شخصیت است ؟  .8

 .پرداخت

 ن جعفرعبداهلل ب (4            احمد بن اسحاق  (3         عبدالعظیم بن عبداهلل  (2      احمدبن محمد بن عبیداهلل  (1

 9پاسخنامه درس

گسترده از اصحاب  توان احضار امام به سامرا، تعقیب و سرکوب معتزلیان و حمایت می متوکلاز اقدامات .     4گزینه :  .1

 64.     صحدیث را برشمرد

 65.    صای با امام داشت یحیی رفتار محترمانه. هرثمه را به مدینه فرستاد بن متوکّل همراه نامه، فردی به نام یحیی. 3گزینه :  .2
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 وسیلهبدین  متوکّل که در برابر امام دچار عجز و ناتوانی شده بود، دستور داد امام هادی را به زندان بیفکنند تا.     2گزینه :  .3

 67ص.   دبخش التیام حضرت به نسبت را خود درونی کینه

از امام  خواست تا مسئله پیچیده و مشکلی طرح کرده متوکل از یکی از دانشمندان معروف به نام ابن سکیت.     1گزینه :  .4

 66.    صبرای بدنامی امام فراهم آورد سؤال کند و از این راه وسیله ای

ستم  ظلم و، ها بر حکومت تسلط ترک: موارد خالصه کرد این توان در علت ضعف و سستی خالفت را می.     4گزینه :  .5

 69.     صشورش ها و قیام ها، خلیف وکارگزارانش

 68.    صاوج فساد و ظلم در زمان متوکّل عبّاسی بود.      4گزینه :  .6

 71ص.    باشد اسی میامام شن دوره یک که است کبیره جامعه زیارت امام هادی)ع(،کی از آثار ارزشمند .    ی 2گزینه :  .7

بود. وی در زمان معتز به جهت اذیت و آزار وی به شهر  هادی)ع( امام شاگردان از حسنی هبن عبداللّ عبدالعظیم.     2گزینه :  .8

 72.    صری رفت و در همان جا اقامت گزید و به ترویج تشیع در آن مناطق پرداخت
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 ساخت ؟پشیمان  یدن مکارم اخالقی وعبادتهای خالصانه کدام امام معصوم در زندان ، نگهبانان را از رفتارشاند .1

 امام حسن عسکری )ع( (4                امام هادی )ع(  (3             امام جواد )ع(  (2          امام رضا)ع(  (1

 نتیجه مهم ناکارآمدی عباسیان در امور حکومتداری ولذت طلبی آنها چه بود ؟ .2

 توجهی به امور مردم بی  (2                      رواج فساد گسترده میان کارگزاران حکومتی (1

 بروز قیامهای مختلف در سرزمین های اسالمی (4                                              عدالتی و ناامنی  گسترش بی (3

 چه کسی در شهر بصره غالمان وبردگان را با خود همراه ساخت؟ .3

 رافع بن لیث (4                             صاحب الفخ (3               صاحب الزنج  (2                 یعقوب بن لیث (1

 کدام خلیفه عباسی توسط ترکان در سردابی انداخته وزنده به گور شد؟ .4

 معتمد (4                              مهتدی  (3                             معتز (2                              متوکل  (1

 در زمان امام جعفر صادق )ع( به دیدار ایشان رفتند؟مردم کدام منطقه  .5

 سیستان (4                          خراسان  (3                                قم  (2                           کاشان (1

 چرا فشارها ومحدودیت های وارد شده بر امام حسن عسکری نسبت به امامان گذشته بیشتر بود؟ .6

 منظم ومنسجم تر شدن تشکیالت شبکه وکالت (2                           تدار شیعیان،والدت امام زمان اق (1

 حکومتداری جبران ناکارآمدی عباسیان در امور (4    نشر روایات اهل بیت ومهاجرت علویان به ایران ( 3

 کدام منطقه تحت تأثیر مهاجرت علویان به گرایشات شیعی روی آوردند؟ .7

 ساوه (4                                    سبزوار  (3                    ری( 2                          قم  (1

 کتاب المحاسن نوشته چه کسی است ؟ .8

 احمد بن خالد برقی (4              احمد بن اسحاق (3             هارون بن مسلم  (2        فضل بن شاذان  (1

 اندرز به او می فرماید؟ و سکری به کدام فقیه ومحدث معروف نامه نوشته ومطالبی را به عنوان توصیهامام حسن ع .9

 شیخ طوسی (4                         حسین بن ایوب  (3                          ابن بابویه قمی (2                  ابواالدیان  (1

 10پاسخنامه درس

در زندان، نگهبانان را از رفتار خود  امام حسن عسکری )ع(های خالصانه  دیدن مکارم اخالقی و عبادت.      4گزینه :  .1

 74.    صکرد پشیمان می
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آنان موجب رواج فساد گسترده میان  های طلبی داری و لذت ناکارآمدی عبّاسیان در امور حکومت.      1گزینه :  .2

 75.    صکارگزاران حکومتی شده بود

الزنج، تعداد زیادی از غالمان و بردگان را که از  در بصره مردی به نام علی بن محمد، مشهور به صاحب.  2گزینه :  .3

اجتماعی به ستوه آمده بودند با خود همراه ساخت. قیام او بسیار گسترده شد و در چند جنگ بر سپاهیان  شرایط دشوار

 75.    صعباسی پیروز شد

را از سلطنت  معتز ،شد، آنان خلیفه عبّاسی روز بیشتر می به چیرگی امیران ترک بر امور حکومتی، روز.     2گزینه :  .4

 75.    صدشو زنده به گور مخلوع خلیفه تا انداختندهای فراوان، او را در سردابی  شکنجه و از آزارخلع کردند و پس 

از  جمعی (ع)های شیعی از گذشته در خراسان وجود داشت، به عنوان مثال در زمان امام صادق گرایش.     3گزینه :  .5

 76.    صرفته بودند )ع(اهالی خراسان به دیدار امام صادق

بیشتر  نسبت به امامان گذشته فشار ها و محدودیت های وارد شده بر امام حسن عسکری)ع( ه دو دلیل.    ب 1گزینه :  .6

 75)عج(.    صوالدت امام زمانو  اقتدار شیعیان: بود

 76.    صهای شیعی روی آورد سبزوار از شهرهای بزرگ بیهق تحت تأثیر مهاجرت علویان به گرایش.     3گزینه :  .7

،کتاب  المحاسن را نگاشت که )ع(عسکری و امام )ع(محمد بن خالد برقی، شاگرد امام هادی بن احمد.     4گزینه :  .8

 78.    صهای مختلف دینی مشتمل بر احادیث امامان در تمامی زمینهالمعارفی است  دایرة

به ایشان نامه  )ع(امام حسن عسکریبود که  بابویه قمی از بزرگان فقه و حدیث شیعه یکی از کسانی ابن.      2گزینه :  .9

 77.     صفرماید عنوان توصیه و اندرز به او می مطالبی را به نویسد و ضمن ستایش از این فقیه، می
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 رای اولین بار چه کسی در مورد عصر غیبت وتمهیدات الزم آن دوره صحبت نمود؟ب .1

 امام عسکری)ع( (4               امام جواد)ع(  (3               امام علی )ع(  (2            حضرت رسول)ص(  (1

 علت شکل گیری دولت های مستقل و نیمه مستقل قلمرو عباسی چه بود؟ .2

      افزایش قدرت امرای ترک (2                       ضعف دولت مرکزی خالفت (1

 همه موارد (4                    کشور ناتوانی خلفا در اداره امور (3

 کدام خلیفه عباسی به دست سربازان ترک خود کشته شد ؟ .3

 معتمد (4                              معتضد (3                          مکتفی  (2                        مقتدر (1

 نی توسط چه کسی و در چه محلی تشکیل شد؟اولین حکومت شیعی مستقل ایرا .4

 یعقوب لیث صفار، سیستان (2                       ظاهربن حسین، خراسان ( 1

 امیر اسماعیل سامانی ، ماوراءالنهر (4                حسن بن زید علوی، طبرستان (3

 .کرد که موجودیت خود را حفظبود  بنا به گفته شیخ مفید ، در اواخر قرن چهارم تنها .............. .5

 امامیه (4                             واقفیه (3                         محمدیه  (2                    جعفریه  (1

 وضعیت سیاسی شیعیان در عصر غیبت صغری چگونه بود؟ .6

  به لحاظ سیاسی تغییرت اساسی در وضعیت آنها پدید نیامد (1

 مقامهای عالیه دست یافتند با نفوذ در دستگاه خالفت به (2

  همچون دوره های قبل در فشار ومحدودیت بسر می بردند (3

 آزادی سیاسی واجتماعی آنها سلب شده بود( 4

 مرکز استتقرار نایبان خاص امام زمان )عج( در دوران غیبت صغری چه شهری بود ؟ .7

 کوفه( 4                         نجف  (3                      د بغدا (2                     سامرا (1

سازمان وکالت در زمان امام  او وکیل وخادم امام هادی )ع( بود و ریاست توضیح داده شده مربوط به چه کسی است ؟ .8

 .حسن عسکری را بر عهده داشت

 سمری علی بن محمد (4           ن روح نوبختی حسین ب (3           عثمان بن سعید  (2         محمد بن عثمان (1

 شد؟ در روزگار نیابت چه شخصی وضعیت دستگاه خالفت و سرزمین های اسالمی به شدت آشفته .9

 سمری علی بن محمد (4            حسین بن روح نوبختی (3             عثمان بن سعید (2      محمد بن عثمان  (1
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 دینی عصر غیبت نیست ؟کدام ویژگی مربوط به فقیهان  .10

 دریافت توقیعات (4                 تقوا و کاردانی  (3               عدالت خواهی (2           شایستگی علمی (1

 وی در شغل روغن فروش به دستور امام زمان )عج( در شهر بغداد سکونت کرد .11

 علی بن محمد سمری (4          حسین نوبختی (3       محمد بن عثمان  (2           عثمان بن سعید عمری (1

 طوالنی ترین دوران نیابت را بر عهده داشت ؟ .12

 بن محمد سمری علی (4      ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی (3    محمد بن عثمان  (2    سعید عمری عثمان بن  (1

 11پاسخنامه درس

رو پیشوایان معصوم،  توانست باعث حیرت و سرگردانی شگرف شیعیان شود، از این مسئله غیبت امام می.      1گزینه :  .1

سازی جامعه، برای ورود به عصر غیبت، تمهیدات الزم را فراهم نمایند. این کار از زمان پیامبر  آماده بایست نسبت به می

 83.     صآغاز شده بود )ص(اکرم

ضعف دولت مرکزی خالفت و ر دوران غیبت صغری شش خلیفه عبّاسی به قدرت رسیدند. این دوره با .    د 4گزینه :  .2

مستقل توأم بود. این موضوع با  گیری چند دولت مستقل و نیمه خالفت عبّاسی و شکل هایی از قلمرو تجزیه بخش

 83.    صخلفای عبّاسی از دیگر سو ارتباط داشت کفایتی بی افزایش قدرت امرای تُرک از یک سو و

 گاه پا را. کردند جانشین خود را عزل کند کارگزاران ترک چندان قدرت یافتند که گاه خلیفه را وادار می.     1گزینه :  .3

کشتند. همانطور که مقتدر عبّاسی  کردند و پس از شکنجه او را می و از خالفت خلع می را دستگیر فراتر گذاشته خلیفه

 83ص      به دست سربازان ترک خود کشته شد.

 در منطقه قمری 250در سال  )ع(،علوی از نوادگان امام حسن زید حسین بن.     اولین حکومت شیعی را  3گزینه :  .4

 84.    صدادطبرستان تشکیل 

 84.    صبه گفته شیخ مفید در اواخر قرن چهارم تنها امامیه بود که موجودیت خود را حفظ کرده بود.    4گزینه :  .5

های  در عصر غیبت صغری به لحاظ سیاسی تغییر چندانی در وضعیت شیعه رخ نداد و آنان همچون دوره.     2گزینه :  .6

ها که وضعیت به نفع شیعیان بود و آنان تا حدودی از  جز در برخی دوره. بردند به سر می ها قبل در فشار و محدودیت

این شرایط با نفوذ برخی از شیعیان به دستگاه خالفت آغاز شد؛ از جمله . شدند می آزادی سیاسی و اجتماعی برخوردار

ناصب باالی حکومتی، توانستند تا در دربار و حضور در م نفوذ با فُرات که افرادی از خاندان شیعه مذهب و برجسته بنی

 84ص.    حدودی از فشار برشیعیان بکاهند
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 86.    صمرکز استقرار نایبان در دوران غیبت صغری، شهر بغداد بود.     2گزینه :  .7

سازمان وکالت در زمان امام حسن  بود و ریاست )ع(وکیل و خادم امام هادی .      عثمان بن سعید عمری 2گزینه :  .8

 86.    صرا بر عهده داشت )ع(عسکری

شدت آشفته شد. هرج و مرج  های اسالمی به سرزمین سمری وضعیت دستگاه خالفت ودر روزگار نیابت .     4گزینه :  .9

 87.    صجا را فراگرفته بود های داخلی همه و جنگ

امور دینی و سیاسی جامعه اسالمی، براساس فرموده امام دوازدهم بر عهده فقیهانی  در غیبت کبری زمام.     4گزینه :  .10

 89.    ص بایست برخوردار باشند عدالت، تقوا و کاردانی نیز می ویژگی نهاده شد که عالوه بر شایستگی علمی، از

 86ص.در شهر بغداد اقامت گزید )عج(زمانفروشی به دستور امام  در پوشش شغل روغنبن سعید عمری  عثمان.1گزینه :  .11

 86.    صرا بر عهده داشت سال 40 حدود ،ترین دوران نیابت محمد بن عثمان طوالنی.     2گزینه :  .12

 


