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 تشریحی

شاگردان را با توجه به چه مواردی برای علم آموزی راهنمایی می کردند و برای توانمندی ( یه السالمل)عامام صادق  .1

 شاگردان چه روشی داشتند مثال بزنید .

 مهم ترین قیام های علویان در زمان خالفت منصور را نام ببرید؟  .2

 مطرح شد؟ ییها نهیدر چه زم یا دهیچیمباحث پ یبه لحاظ کالم )علیه السالم( در دوران امام صادق .3

 ست؟یعباس نشانه چ یبه بن هیام یدار انتقال قدرت از بن رویدر گ )علیه السالم( امام صادق استیس .4

 ؟گرفتند شیرا در پ هیتق ستایس (علیه السالم)امام صادق  در چه زمانی و به چه دلیل .5

نامه فرستاد و پیشنهاد بیعت داد ؟ محتوای نامه  )علیه السالم( ام صادق چه کسی به ام ،پس از مرگ ابراهیم رهبر عباسیان .6

 و پاسخ حضرت چه بود؟

 حیح و غلطص

 پایه گذار روش صحیح اجتهاد بودند. )علیه السالم( امام محمد باقر  .7

حکومت  ییعصر طال یو اقتصاد یاسیس یها شرفتیرا به جهت پ )علیه السالم( مورخان دوران امامت امام صادق  .8

 . دندینام انیعباس

 .بودند )علیه السالم( و مومن طاق از شاگردان امام جعفر صادق  هشام بن حکم .9

 .منتقل نمودند انشانیعیفرهنگ کار کردن را به ش )علیه السالم( امام صادق  .10

 .گرفتند شیرا در پ هیتق استیس لیدل نیبودند به هم فهیهمواره تحت نظر جاسوسان خل )علیه السالم( امام جعفر صادق  .11

 ای خالیج
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 .دوران امامت............................................رخ دادجابجایی  قدرت از امویان به بنی عباس در  .12

 ند.کرد دایپ یریرشد چشگ ....................... و .......................... )علیه السالم( صادق در عصرامامت امام  .13

 به وجود آورد. انیعیو ش )علیه السالم( امام صادق  یقدرت، ...................................... را برا ییاز جابجا یناش یاسیخالء س .14

 )علیه السالم( صادق  اما امام. کند .....................از اصحاب از حضرت خواست تا آشکارا برضد حکومت  یکی یزمان .15

 .را مساعد ندانست طیشرا ...................... یضمن اشاره به کم

 ستیت

 صاحب نظر بودند؟ مدر علم کال )علیه السالم( کدامیک از شاگردان امام صادق  .16

 الف( محمدبن مسلم                  ب( زراه بن اعین                       ج( هشام بن حکم                       د( ابوبصیر

 هست؟ یعباس فهیهمزمان با خالفت کدام خل )علیه السالم( دوران امامت امام صادق  .17

                یمتوکل عباسد(                           معتصم       ج(                      یمأمون عباسب(                 یقیمنصور دوانالف( 

 در کدامیک از قیام های علویان در زمان منصور عباسی شرکت داشت؟ )علیه السالم( امام صادق  .18

 د( هیچکدام              الف( محمد بن عبداهلل                ب( ابومسلم خراسانی                       ج(نفس زکیه        

 نبودند؟ )علیه السالم( کدامیک از بزرگان اهل سنت شاگرد امام صادق  .19

 مالک بن انسد(                       سفیان ثوریج(                       ابوحنیفهب(                 ابوبحر جاحظالف( 

 اسخ کوتاهپ

تایید شده  )علیه السالم( و فتوایی آنان از نظر امام صادق که جایگاه علمی  )علیه السالم( نام دو تن از شاگردان امام باقر  .20

 بود، را ذکرکنید.

 ود؟در زمینه علوم طبیعی و شیمی چه کسی ب )علیه السالم(شاگرد معروف امام صادق  .21

 .از امامان اتفاق افتاد کیعباس در زمان امامت کدام  یبه بن انیقدرت از امو ییجابجا .22
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 داشت ؟نفوذ زیادی در میان اهل مدینه  )علیه السالم( چرا امام صادق  .23

 را نام ببرید. )علیه السالم( دو مورد از مکاتب فکری پدید آمده در زمان امام صادق  .24

 صل عبارتو

 ابوحنیفه      )علیه السالم( جابربن حیان از شاگردان امام صادق .25

 کیمیا        پیشوای مکتب حنفی    .26

 پدر علم شیمی        پیشوای مکتب مالکی   .27

 مالک بن انس        علم طبیعی و شیمی .28

 


