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 تشریحی
 چگونه بود؟ (لیه السالم)عاوضاع سیاسی عصر امام کاظم  .1
 شبکه وکالت چیست و وظایف آنان چه بود؟ .2
 مهم ترین مظاهر حکومت عباسی را نام ببرید؟  .3
 عباسیان بعد از تثبیت حکومت خود چه سیاستی را درمقابل مخالفان خود به کار بردند؟ .4
 ؟میان شیعیان فراهم ساختملی زمینه را برای ایجاد انشعاب چه عوا .5
 اجازه حضور برخی از شیعیان در مناسب حکومتی می داد؟ (لیه السالم)عچرا امام کاظم  .6
 :را چگونه بیان می کنند (لیه السالم)ع منابع تاریخی انشعابات میان شیعه پس از امام صادق .7
 :را توضیح دهید (لیه السالم)عتگیری و به زندان انداختن امام کاظم زمینه سازی هارون برای دس .8

 غلط یاصحیح 
 ودند.ب (لیه السالم)عمنصور و هارون مقتدر ترین خلفای عباسی هم عصر با امام کاظم  .9

 عباسیان تشکیالت مخفیانه به نام وکالت را پدید آوردند. .10
 تهدید می کرد.اختالف و شکاف میان شیعیان یکی از خطراتی بود که جامعه شیعه را از درون  .11
هنوز زنده است  (لیه السالم)عتعدادی فرقه واقفه را تشکیل دادند و معتقد بودند امام کاظم  (لیه السالم)عبا شهادت  امام کاظم  .12

 وپس از مدتی ظهور خواهد کرد.
برای کاستن از فشارهای خالفت عباسی بر شیعیان،  (لیه السالم)ععلی بن یقطین یکی از افرادی بود، که از طرف امام کاظم .13

 ناصب حکومتی یافت.اجازه نفوذ در م
 در مجموعه اصول چهار صدگانه جمع آوری شده است. (لیه السالم)عمجموعه روایات رسیده از امام کاظم  .14

 پاسخ کوتاه
 کارکردهای شبکه وکالت رابنویسید؟ .15
 شبکه وکالت در زمان کدام امام شیعه تشکیل شد؟ .16
 چیست؟رساله ای در توحید است، موضوع آن  (لیه السالم)عیکی از آثار امام کاظم .17
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 دولت مردان عباسی، با کدام اقدامات توانستند کامأل اوضاع سرزمین های تحت سلطه ی خودرا کنترل کنند؟ .18
 چگونه با فعالیت های اقتصادی به پیروان خود کمک می کرد؟ (لیه السالم)عامام موسی کاظم  .19
 چه کسانی بودند؟ (لیه السالم)عمقتدرترین خلفای عباسی هم عصر با امام کاظم  .20
 اصالحات مهدی عباسی در آغاز خالفتش را بیان کنید.دو مورد از  .21
 مشتمل بر چه موضوعاتی است؟(لیه السالم)عمسند امام کاظم  .22
 رخدادی که بطور معمول پس از شهادت هر امام تا تثبیت امام بعدی جامعه شیعی را تهدید می کرد چه بود؟ .23

 تستی
 بیشتر از سایرین بود؟ (لی الله علیه و آله)صدشمنی و کینه توزی کدام یک از خلفای عباسی نسبت به خاندان پیامبر .24

 د( منصور                          ج( مهدی                         ب( هادی                           الف( هارون
سعی درانتشار افکار خود داشته و از جانب حکومت (لیه السالم)عگروه های فکری که در زمان امام کاظم کدام مورد جزو .25

 می شدند نیست؟ حمایت
 د( اهل حدیث                          ج( غالت                        ب( معتزله                            الف( مرجئه

 کدام خلفا بودند؟(لیه السالم)عمقتدرترین خلفای عباسی هم عصر با امام کاظم  .26
 صور                     من -ب( سفاح  هارون                -الف( منصور

 هارون -د( مهدی  مامون                   -ج( هارون
 گروهی از شیعیان که به ............... معتقد بودند را اسماعیلیه خالص می گویند. .27

 (لیه السالم)عالف( امامت محمد فرزنداسماعیل                                   ب( مهدویت امام صادق
 (لیه السالم)عافطح                                               د( زنده بودن اسماعیل فرزند امام صادق ج( امامت عبدا.. بن

 وصل عبارت
 .رساله توحید. علویان.مامون ( . هارون) ثروت زیاد

 در پاسخ سؤاالت اصحاب در خصوص مسائل کالمی و عقلی موجود است. (لیه السالم)عنوشته ای که ازامام کاظم  .28
 الفان خالفت عباسی قرار داشتند.این گروه در رأس مخ .29
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 دو بار به دستور وی به زندان افتاد. (لیه السالم)عامام کاظم  .30
 از مظاهر قدرت خالفت عباسی بود. .31

 جای خالی
 ..................  بود. دوران با شکوه خالفت هارون الرشید تا حدود زیادی مرهون تالش های خاندان  .32
 ..........سفارش می نمود.......................ط .همکاری با دستگاه خالفت را به شر  (لیه السالم)عامام کاظم  .33
مقارن با نخستین مرحله.......................عباسی بود. مورخان این دوره رابه جهت (لیه السالم)عدوران امام کاظم  .34

 پیشرفت های سیاسی و اقتصادی ؛عصر........................نام نهادند.
......با ..............و............مبارزه....... ؛باخلفای ستمگر عباسی (لیه السالم)عکی از شیوه های مقابله امام کاظم ی .35

... ..مهران یکی از ............ باطل می دانست لذا زمانی که صفوان بن حاکمیت هارون را نای که امام .آنان بود
 ... داده بود مورد توبیخ امام قرارگرفت ......؛ .........به هارون  خود را

 در مجموعه ی ................................... جمع آوری شده است. (لیه السالم)ع مجموعه روایات رسیده از امام کاظم .36
 در زمان هارون الرشید به مقام...........................رسید. (لیه السالم)ع علی بن یقطین با تدبیر امام موسی کاظم .37
ی در زمان ......................... خلیفه عباسی به ّحدی بودکه اگر تا ده سال از مردم هیچگونه موجودی نقدینگ .38

 خراج یا مالیاتی گرفته نمی شد، برای اداره کشور کافی بود.
 


