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 تشریحی

 . دیده حیواقفه وغالت را توض یفکر انیجر ،یعصر امو یفکر یها انیجر انیم از .1

  .دیسیرا بنو( لیه السالم)ععصر امام باقر یو فرهنگ یفکر طیشرا .2

ی م قیو کتمان حقا نید فیبه تحر یویو دن یبه منافع ماد یابیدست یکه برا ییدر مقابل علما ( لیه السالم)عامام باقر  .3

 کردند؟ یم یریچگونه موضع گ پرداختند

 ؟ دندیدی هت منافع خود مجرا در  هیتفکر جبر هیام یبن چرا .4

 صحیح و غلط

 . ستیبه دستورات اسالم ن یبه التزام عمل ازیاست و ن یکاف یهر مسلمان یبرا نیداشتند اقرار به شهادت دهیمرجئه عق .5

 د.اتفاق افتا یدر عصر خالفت هشام بن عبدالملک و به امر و( لیه السالم)عامام باقر شهادت .6

 .کرد یاشاره م یدر فهم علوم اسالم تیاهل ب یدر سخنان خود به نقش محور( لیه السالم)عامام محمد باقر  .7

 .دارد شیکارها یبرا اریو اخت ی، انسان آزادگفتند یبودند که م یکسان هیقدر .8

 .دیدی را در جهت منافع خود م هیتفکر قدر هیام ینب .9

 .بود( لیه السالم)عهم عصر امام باقر  فهیخل زیعبدالعز عمربن .10

 پاسخ کوتاه

 بودند؟ یخوارج چه کسان .11

 ؟اساس اعتقاد طرفداران عثمان چه بود .12

 .دیکردند را نام ببر یبه مسلمانان معرف (لی اهلل علیه وآله)صاکرم  امبریگران بها که پ راثیم دو .13

 ؟فرمودند یم یکردند و آنان را چگونه معرف یرا چه خطاب م( لیه السالم)ع یامام عل روانیپ  (لی اهلل علیه وآله)صاکرم رسول .14
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 تستی

  کدام مورد است؟ عهیو جامعه ش( لیه السالم)عامام باقر  یها یاز دشوار یکی .15

 د( مرجئه                    غلو    انیج( جر              ب( خوارج                     ( خالفا        الف

 کیجزء کدام ستین یبه دستورات اسالم یبه التزام عمل یازین گریاست ود یهر مسلمان کاف یبرا نیبه شهادت اقرار .16

 ؟است( لیه السالم)عدوران امام باقر  یفکر یانهایاز جر

 غالت( د                    هیو قدر هیجبر( ج               مرجئه ( ب          طرفداران عثمان    ( الف

 .کرد یم یمعرف یقیآنها را رستگاران حق (لی اهلل علیه وآله)صخدا رسول .17

 ( لیه السالم)عیعل رالمومنانیام روانیب( پ                                             یالف( مسلمانان واقع

 ( لیه السالم)عق طرفداران امام جعفر صاد د(        انیامو هیعل یمذهب یاسیس یها انیجر روانیج( پ

 د.نمودن یم یموعود معرف یرا به عنوان مهد( لیه السالم)عامام باقر آنها .18

 د( غالت          ه                 جئج( مر                        هیوارج                   ب( قدرخ(الف

 جای خالی

 .کردند تیحکم رشیامام را وادار به پذ نیاز مسلمانان بودند که در جنگ صف یگروه........................ .19

ندارد و در مقابل....................به  شیانجام کارها یبرا اریو اخت یگفتند انسان آزاد یبودند که م ی................کسان .20

 .کامل انسان اعتقاد داشتند یآزاد

 .کرد یگرانبها به مسلمانان معرف راثی............... را به عنوان دو م..................... و ...........(لی اهلل علیه وآله)صاسالم  امبریپ .21

 .کرد یآنان را ....................... معرف( لیه السالم)ع یمؤمنان عل ریام روانیگوناگون درباره پ یخدا )ص( در مناسبت ها رسول .22

 ......................  اعتقاد دارد شد.. که  به یکس ی......... است اما با گذشت زمان به معن.............. یدر لغت به معن عهیش .23

 .ستین ی دستورات اسالمیبه انجام عمل یازیاست و ن یهر مسلمان کاف یبرا نی..........اعتقاد داشتند اقرار به شهادت...... گروه .24


