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 تشریحی

یک دلیل  ؟بود شترینسبت به امامان گذشته ب لیبه چند دل )علیه السالم( یوارد شده بر امام حسن عسکر یها تیفشارها و محدود .1

 .را توضیح دهید

 مورد(3برای آماده سازی عملی شیعیان ،جهت پذیرش غیبت چه اقداماتی انجام دادند؟) )علیه السالم( امام حسن عسکری .2

 ؟چه برنامه ای برای مقابله با ایشان داشتند ؟هراس داشتند )علیه السالم(عسکرینی عباس از فرزند امام حسن چرا ب .3

 دارد؟ تیاهم عهیش یو مذهب یو نگارش آثار علم نیجهت تدو )علیه السالم( یرکچرا عصر امام حسن عس .4

 در پوشش تقیه بود؟ هدف از این کار چه بود؟ )علیه السالم(به چه دلیلی فعالیت های امام حسن عسکری  .5

 . دیکن انیرا به طور خالصه ب  )علیه السالم( یمام حسن عسکردوران ا یو اجتماع یاسیاوضاع س .6

 کرد؟ یم یمال  تیحما انیعیاز ش )علیه السالم( یچرا امام حسن عسکر .7

 .را نام ببرید )علیه السالم(خلفای هم عصر امام حسن عسکری  .8

 قیام صاحب الزنج را توضیح دهید. .9

 حیح و غلطص

علیه ) یبا دوره امامت پدرش امام هاد یادیمشترکات ز )علیه السالم(ی حاکم بر زمان امام حسن عسکر یو اجتماع یاسیس طیشرا .10

 .داشت السالم(

 .شدی م کمترروز  روزبه ،یترک بر امور حکومت رانیام یرگیچ )علیه السالم(از آغاز امامت امام حسن عسکری  .11

 باشد. یم )علیه السالم(یهارون بن مسلم شا گرد امام حسن عسکر کتاب المحاسن سندهینو .12

 .مطرح بود یطورجد مسلمانان به انیدر م (لی اهلل علیه وآلهص)امبریاز زمان پ تیمسئله مهدو .13

 .رسد یشهر م نیبه ا هقیب یاز اهال یدر قم به زمان ورود گروه عیسابقه تش .14

 است. ریغد ارتیز )علیه السالم(یرکمانده از امام حسن عس یبجا اراتیاز ز یکی .15

 .بودند )علیه السالم(یامام حسن عسکر ندگانیو نما کیپ هیو ابن بابو انیابواالد .16

 اسخ کوتاهپ

 بودند چگونه حضور پیوسته خود را به آگاهی آنان برساند؟خواسته  )علیه السالم(عباسیان از امام حسن عسکری  .17

 به عنوان جانشین توسط پدرش بود ؟ )علیه السالم(چه چیزی مانع از معرفی صریح امام حسن عسکری  .18



 (2تاریخ اسالم)      
 (علیه السالم)سن عسکریحامام :دهمدرس                                       

2 

 

 کرد ؟ نییتع)علیه السالم( یکنترل ونظارت بر امام حسن  عسکر یرا برا یچه کس ،در زندان فهیخل .19

 ؟آورد یرو یعیش یها شیبه گرا چه امری ریتحت تأث هقیبزرگ ب یسبزوار از شهرها .20

 ؟منسجم داشته باشند وندیپ انیعیتوانستند با ش یم یقیازچه طر )علیه السالم( ریعسک حسن امام .21

 کرد؟ تینظام وکال را تقو )علیه السالم( یرکامام حسن عس لیبه چه دل .22

 هر مقدس قم به چه زمانی برمیگردد؟سابقه تشیع در ش .23

 ستیت

 نمی باشد؟              دررابطه با آماده سازی شیعیان برای مسئله غیبت )علیه السالم(حسن عسکریکدام یک ازموارد زیر جزء فعالیت های امام  .24

     )علیه السالم(پنهان کردن والدت امام زمان ب(               مژده والدت امام به اصحاب خاص                   الف(

 به شیعیان  نزدیک (اهلل تعالی فرجه ل)عج معرفی حضرت حجتد(                                 کذاب خواندن مدعیان امامت             ج(

 ازی شیعیان برای عصر غیبت داشتند؟در اواخر عمر مبارکشان چه تغییراتی در راستای آماده س )علیه السالم(امام حسن عسکری  .25

 الف( آشنا ساختن با روش استدالل و اجتهاد         ب( تقویت سازمان وکال در شهر های مختلف

 نفوذ در دربار              د( معرفی فرزند شان به افراد نزدیک و مورد اعتماد ج( ارتباط با خاندان های با

 ؟چه کسانی خلیفه عباسی معتز را از سلطنت خلع کردند .26

 الف( فرزندان معتمد عباسی     ب( وزرای هم عهد با معتمد عباسی      ج( مهتدی خلیفه بعدی        د( امیران ترک

 ؟از کدام شهر آغاز شد قیام یعقوب بن لیث صفاری .27

 د( خراسان                          ج( کوفه                                   ب( بغداد                                الف( سیستان       

 ؟کتاب المحاسن تالیف کیست .28

 د( احمد بن محمد بن خالد برقی           ج( هارون بن مسلم                ب( شیخ مفید               الف( شیخ طوسی 

 ؟مساله مهدویت از چه زمانی میان مسلمانان به طور جدی مطرح شد .29

         )علیه السالم(ب( امام جواد                                                به دنیا آمدن امام زمان )عج(الف( 

                                                                    (لی اهلل علیه و آله)صپیامبر  د(                                    )علیه السالم(شروع خالفت امام حسن عسکری  ج(

 جای خالی

 )علیه السالم( یامام عسکر یها تیفعال رو نیابه شدت تحت مراقبت بود. از ایو  بردی در زندان به سر م ایمدت  نیدر تمام ا یو .30

 .به دست مخالفان داده نشود ...........................تا  شدیانجام م ..........................در پوشش کامل 
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 صورت گرفت جنبش )علیه السالم(ی عسکر حسن در زمان امام یخالفت عباس هیکه عل ییها امیاز جمله ق .31

 .آغاز شد ستانیکه از س بود.............. ......................

از جمله  رانیا ..................... ارتباط داشتند، زیبود و با امام ن دادهی را در خود جا یفراوان انیعیکه ش یقز جمله مناطا .32

 .بود ........................

 .باره وجود داشت نیدر ا ............ ثیاحاد .مطرح بود یمسلمانان به طور جد انی....  در م....از زمان  ....... تیمسئله مهدو .33

 مطالبی را بعنوان توصیه و اندرز عنوان می فرمایند. ................با نوشتن نامه و ستایش به ........ )علیه السالم( امام حسن عسکری .34

 آورد. یرو یعیش یها شیبه گرا ................................ ریتحت تأث هقیبزرگ ب یسبزوار از شهرها .35

 بود. انیعیش یبرا .............................و  ......................دشوار  طیشرا جادیخلفا ا استیس .36

 وصل عبارت

 مهتدی

 معتمد   )علیه السالم(سومین خلیفه عباسی همدوره با امام حسن عسکری  .37

 عثمان بن سعید      )علیه السالم(نماینده امام حسن عسکری  .38

 ابواالدیان      )علیه السالم(امام حسن عسکریشاگرد  .39

 صاحب الزنج      مخلوع امیران ترک   .40

 معتز       قیام بردگان     .41

 موسی بن یحی       والی شهر قم   .42

 
 


