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 تشریحی

 بود؟ یجد اریبس عهیش انیجر یبرا هیشکل گرفت چرا خطر فرقه واقف عهیدر درون ش یانشعابات (لیه السالم)عدر دوران امام رضا .1

 .دیده حیشرکت در مناظرات بود. به طور خالصه توض (لیه السالم)عاز اقدامات امام رضا یکی .2

 چه کرد؟ (لیه السالم)عد از مناظره با امام رضاو بع عمران صائبی چه کسی بود .3

 پرداخته است؟ یسلسله الذهب به چه مسائل ثیدر حد (لیه السالم)ع امام رضا .4

 .دیسیدر مناظرات را بنو (لیه السالم)عشرکت امام رضا تیاهم لیدال .5

 سه مورد .دیکن بیانرا  (لیه السالم)عمناظرات امام رضای ژگیو .6

 ؟چه بودمناظراتش از  (لیه السالم)عهدف امام رضا  .7

 حیح و غلطص

 .هارون عباسی برای ترجمه فرستاده می شدآثار علمی دیگرملت ها در زمان  بیت الحکمه مکانی است که .8

 .و ترجمه کنند یالحکمه جمع آور تیموسوم به ب یملتها را در مکان گرید یدستور داد آثار علم یمنصور عباس .9

و اصل وجود خداوند  دیگسترده در مورد توح یکالم یها که بحثبود  (لیه السالم)عواقفیه در زمان امام رضا وجود  .10

 .کردند یمطرح م

 .بودند (لیه السالم)عامام کاظم  النیاز وک هیاز سران واقف یبرخ .11

 مأمون عباسی کوفه را مرکز خالفت خود قرار داد. .12

 اسخ کوتاهپ
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ی مردم منتشر م انیو در م افتادی زود بر سر زبانها م یلیخ که (لیه السالم)عامام رضا در دوران یغیتبل یاز ابزارها یکی .13

 چه بود ؟ شد

 ؟کردند یم قیرا تصد (لیه السالم)عالسات مناظرات، سخنان امام رضدر همان ج یحیکدام عالم مس .14

 ؟بهره جست تیاهل ب تیمظلوم انیب یبود که از ابزار شعر برا عهیزبر  دست ش یشعرا از  .15

 ؟داد (لیه السالم)عدیت های بیشتری برای امام رضاو محدوچرا مامون دستور به توقف مناظرات  .16

 ؟شگفتی و حیرت حاضران می شد در مناظرات موجب (لیه السالم)عکدام ویژگی امام رضا .17

 ستیت

 فرمودند؟ انیسلسله الذهب را ب ثیدر کدام شهر حد (لیه السالم)عامام رضا .18

 طوس  (د                                   شابورین (ج                             مرو        (ب                  بخارا   (الف

 ؟صادر شده است  (لیه السالم)عاز امام رضا ثیکدام حد .19

 نهیسف ثیحدد(              منزلت ثیحدج(                نیثقل ثیحدب(     سلسله الذهب           ثیحدالف( 

 ؟ستیچ انگریب یسرود به روشن (لیه السالم)عامام رضا یبرا یخزاع یکه دعبل بن عل یا دهیصق .20

 اساس تفکر اسالم د(       (لیه السالم)عت امام رضاامام ج(       یعیاساس تفکر ش (ب          عهیگاه امامت ش دید (الف

 بود؟ یمانند بود و پس از گفتگو با امام رضا)ع(مسلمان شد چه کس یز متکلمان برجسته که در جدل و مناظره با .21

 قیجاثل (د             بن اکثم      ییحی (ج                یعمران صابئ (ب                یدعبل خزاع (الف

 است ؟ نشده انیب یالذهب به درست ۀسلسل ثیدر ارتباط باحد نهیگزکدام  .22

 اال اهلل  است                        ۀاقرار به کلمه ال ال ثیحد نیمتن ا (الف

 کلمه دژ امن خداوند است نیا ( ب
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 است                    (لیه السالم)عاز عذاب مشروط برقبول امامت امام رضا یمنیا ( ج

 ن ودانشمندان هستند هایاز فق ثیحد نینقل کنندگان ا (ج 

 وصل عبارت

 سلسله الذهب

 مناظرات    .کردندی و اصل وجود خداوند مطرح م دیدر مورد توح یکالم یبحث ها .23

 غالیان     فرمودند. انیمعروف را ب ثیحد نی، ا شابوریمردم ن یبه تقاضا (لیه السالم)عامام رضا .24

 قانیزند      از تورات انجبل و زبور. (لیه السالم)عاطالع کامل امام رضا .25

 هیسران واقف         .(لیه السالم)عوکیالن امام کاظم  .26

 ای خالیج

 (لیه السالم)عضاامام ر یو فرهنگ یدر مقابل حرکت علم یجد یا عنوان بازدارنده که به یمشکالت نیاز مهمتر یکی .27

 .بود عهیش درون ...............................وجود داشت 

از  یریآنها جهت جلوگ................................و  ............................به مردم و  یرهبران واقف واقعیچهره  یمعرف .28

 ............................... شان از آنان استفاده سوء 

 ............اختصاص داشت.................. ی، به فرقه  (لیه السالم)عامام رضا  یروشنگرانه  یها تیاز فعال یبخش قابل توجه .29

 .است ............................. میاصول و مفاه انیمربوط به ب (لیه السالم)عامام رضا  میارزشمند تعال یخشهااز ب یکی .30

 ..................... بود......مقابله با .. (لیه السالم)عحساس و مهم امام رضا  فیاز وظا یکی .31

 یارزشمند نمونه شودکهی م دهید (لیه السالم)عرضا  امام ............................  در یاخالق اصول تیرعا مظاهر از یکی .32

 .رودیم شمار به مناظره و میتعل اخالق در

 


