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 تشریحی

 د؟یها را نام ببر امیق نیدو مورد از ا متعد د درزمان حکومت هارون ومامون چه بود؟ یها امیعلت ق .1

 ؟هم زمان با خالفت هارون ومأمون کدام ها بودند (لیه السالم)عدوران امامت امام رضا  یها وشورش ها امیق .2

 در دوران خالفت مامون شد ؟ یساز اقتدار حکومت عباس نهیزم یچه عوامل .3

 ؟بودند یچه کسان ریوهر کدام تحت تأث؟ داشتند شیگرا انیرانیبه عرب ها ومأمون به ا نیامچرا  .4

 کنند؟ دایپ ینینسبت به مامون حس خوش ب یموجب شد مردم خراسان به نوع ییها نهیچه زم .5

 دهید.در دوران خالفت هارون می توانست آشکارا خود را به عنوان امام معرفی کند؟ توضیح  (لیه السالم)عچرا امام رضا .6

 حیح و غلطص

 .انتخاب کرد عهدیوان ولعن به را مامون،  نیام،  سه پسرش قاسم بیبعد از خود به ترت یهارون برا .7

کردن  ریدرگ قیامام از طر تیبردن محبوب نیاز ب (لیه السالم)ع ضاکردن امام ر عهدیول در موردف مأمون اهداز جمله ا .8

 .ی استآن حضرت با مناصب حکومت

 .با برادرش مأمون بود نیام یریدرگ  ن،یدر زمان ام انیعیوش (لیه السالم)عامام رضا  ینسب یعلت آزاد .9

 نهضت ترجمه اقدام کرد. تیمنحصر به فرد بر خوردار بود و به تقو یها یژگیمأمون از و .10

 .کردی را رد م یهر بار دعوت و (لیه السالم)عرضا  مکرر مأمون، امام یبه رغم درخواست ها .11

 کوفه را مرکز خالفت خود قرار داد. یمأمون عباس .12

 اسخ کوتاهپ
 برخوردار بودند؟ ینسب یاز آزاد انیعیو ش (لیه السالم)ع ارض ن،امامیچرا در دوران کوتاه حکومت ام .13

 رفتند؟یفرزندش را پذ ینیاصحاب جانش شتریب (لیه السالم)ع چرا پس از شهادت امام کاظم .14

 ؟چند سال خالفت کرد وبا کدام خلفا معاصر بود (لیه السالم)عامام رضا  .15

 مامون چه بود؟ یتعهدیوال رشیپذ یبرا (لیه السالم)عامام رضاشرط  .16

 ؟کرد ریعباس دا ینهضت ترجمه را در دوره بن یچه کس .17

 ستیت
 ایرانی مامون عباسی چه کسی بود؟وزیر  .18

 علی بن یقطیند(     فضل بن سهلج(       عیسی بن ماهانب(             فضل بن ربیعالف( 
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 ؟موعود است یهنوز زنده است واو همان مهد (لیه السالم)عمعتقد بودند امام کاظم ریز یاز فرقه ها کیکدام  روانیپ .19

 هیفطح( د                    هیدیز( ج                     هیلیاسماع( ب                              هیواقف( الف

 را به مرو دعوت نماید؟ (لیه السالم)ع به مدینه فرستاد تا امام رضا امون چه کسی رام .20

 طاهربن حسین (رجاء بن ضحاک         د (فضل بن ربیع        ج (فضل بن سهل        ب (الف

 ؟کردند یرا انکار م (لیه السالم)عامامت امام رضا انیعیکدام گروه از ش .21

 ثیاهل حد د(معتزله                          ج(                             هیواقف (ب                            انیغال (الف

 د؟رخ دا یعباس فهیدر زمان .................... خل ثیرافع بن ل امیق .22

 ی( مأمون                    ب( منصور                    ج( هارون                    د( مهدالف

 ؟بودند یچه کسان نیفرمانده سپاه مامون و ام .23

 عیفضل بن رب ، فضل بن سهل (ب                    فضل بن سهل              ، عیفضل بن رب (الف

 بن ماهان یسیبن ع یعل، نیطاهر بن حس (د               نیطاهر بن حس ،بن ماهان یسیبن ع یعل( ج

 وصل عبارت
 مشروعیت خالفت                     

 مادر مامون        .را فراهم کرد یداخل یهایریکشتارها و درگ نهیبود که زم یاز عوامل گرید یکی .24

 شورش رافع بن لیث                 .زنده است (لیه السالم)عظمکردند امام کا منکر شهادت امام شدند و شایع .25

 مساله والیتعهدی          .فرستاد نهیرا به مد ضحاک یاب بن کارگزار خود رجاءمامون  .26

 واقفیه           .بر خراسان یسیع بنی حکومت عل یامدهایاز پ .27

 (لیه السالم)عدعوت امام رضا                .کنیز ایرانی .28

 ای خالیج
 بن ماهان بر خراسان ، شورش ......................................بود. یسیبن ع یحکومت عل یامدهایاز پ .29

 شود. ی............... مربوط م......به موضوع ..... (لیه السالم)عامام رضا  یفصل زندگ نیمهم تر .30

 وترجمه کنند. ی.........جمع آور.........موسوم به..... یها را در مکان ملت گرید یمامون دستور داد آثار علم .31

 .کرد سیتأس ....................... نام بعد از اسالم را به یرانیا مستقل مهیحکومت ن نیکه بعدها اول..................... .32

د عب نیفضل بن ................................ قرار داشت و ام ریفضل بن ..................... و مأمون تحت تأ ث ریتحت تأث نیام .33

 پسر خود ....................................... را اعالم کرد . یعهدیشد ول دینا ام یعهدیمأمون از ول یریاز کناره گ نکهیاز ا

 


