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 تشریحی

 همزمان با خالفت چند خلیفه عباسی بود؟ نام برده و بفرمایید هرکدام چند سال طول کشید. )علیه السالم(امامت امام جواد .1

 داشتند؟ ییهایژگیترکان چه و ؟دهد لیترک تشک یروهایگرفت ارتش خود را از ن میتصم یلیدال چه معتصم به .2

 بیم داشتند و مخالفت کردند؟ )علیه السالم(امام جواد چرا عباسیان از تصمیم مامون بنابر ازدواج دخترش با  .3

 می شود؟ توضیح دهید.  (اهلل تعالی فرجه ل)عجچگونه زمینه ساز غیبت امام زمان  )علیه السالم(امامت امام جواد  .4

 را ذکر کنید. )علیه السالم(در دورة امامت امام جواد مهم ترین مراکز علمی مسلمین .5

 چرا معتصم عباسی مرکز خالفت خود را از بغداد به سامرا انتقال داد؟   .6

 عواملی در شکل گیری نهضت علمی تاثیر فراوان داشت؟چه  .7

 از چند جهت بود؟  )علیه السالم( امام جواد معتصم از یعلت نگران .8

 ها بودند؟ کدام )علیه السالم( نه امام جوادخاص زما طیشرا .9

 حیح و غلطص

 هباللّ هارون معروف به المعتصم بن محمد دوره با عصر خالفت نیکوتاه بود. ا اریبس )علیه السالم(امام جواد زندگی دومدوره  .10

 .دش مصادف

 .کرد یم یو برکت معرف ریرا به عنوان مولود پر خ )علیه السالم( هادیفرزندش امام  ات،یبارها در زمان ح )علیه السالم(جواد امام  .11

 .برگزار شود )علیه السالم(با حضور امام جواد  یا دستور داد تا مناظره یاعتراض بزرگان عبّاس دنیمأمون پس از شن .12

 .شد )علیه السالم(شهادت امام جواد  ساز نهیداود زم یاب ییبدگو نیاز مورخ یبه گزارش برخ .13

 .بود با بهره یاسیالزم در امور س یو کاردان تیپدر و برادرش از درا مانند معتصم .14

 اسخ کوتاهپ

 زمینه ساز شهادت حضرت شد؟ )علیه السالم(چرا ابن ابی داود پیش معتصم رفت و با بد گویی از امام جواد  .15

 کند؟را به حال خود رها  )علیه السالم(چرا مامون نمی توانست امام جواد  .16

 ؟ دیبه شهادت رس یبه دست چه کس علیه السالم()امام جواد  .17

 ؟چرا در زمان معتصم آرامش بغداد بهم خورد .18

 ؟دستور زبان عربی در کدام شهر پدید آمد .19
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 در چه سنی به امامت رسید؟ )علیه السالم( امام جواد .20

 چند سال بود؟ )علیه السالم(دوره امامت امام جواد  .21

 ستیت

 صورت بزرگترین مرکز علمی آن دوره تبدیل شد.این شهر در سایه توجه و اهتمام خلفای عباسی به  .22

 (بغدادد( حلب                     ج(سامرا                      ب(نجف                     الف

 کرده است؟ تیاز امام روا یادیز ثیکه احاد )علیه السالم(از شاگردان معروف امام جواد یکی .23

 فضل بن شاذاند(          راشد          یابو عل ج(      بن نوح           وبیاب(             اریبن مهز یعلالف( 

 کردند؟ یاستفاده م عیاز روش مکاتبه وتوق انیعیجهت ارتباط با ش )علیه السالم(چرا امام جواد  .24

 انیعیارتباط با ش یخلفا در برقرار یریب(سختگ                                        انیعیش ی( دورالف

 ت ( همه موارد      م          مشکالت پس از رحلت هر اماپ( 

 ؟کدام بخش بود که نقش اساسی در تثبیت امامت ایشان نیز داشت )علیه السالم(ن دوره امامت امام جواد درخشان تری .25

 مناظرات و گفت و گوهای علمی ب(                       تبلیغات شاگردان ایشان ( الف

         تغییر پایتخت  ( د               زیادتدریس و تربیت شاگردان ( ج

 ؟حضور برخی از بزرگان معتزله در کدام شهر موجب تکامل اندیشه های معتزلی گردید .26

       شام (  د                کوفه                ( ج                           بغداد  ب(                             بصره (الف

 {او در امور دین و دنیا امین و مورد اعتماد ماست}؟   در مورد چه کسی است )علیه السالم(ین سخن امام رضا ا .27

 علی بن مهزیار   ب(                                       قاضی القضات بغداد   (الف

       یحیی بن اکثم  (  د                     زکریا بن آدم اشعری قمی              ( ج

 ای خالیج

و او را  برآشفتند انیآشکار کرد عبّاس )علیه السالم( علی بن بر ازدواج دخترش با محمد یکه مأمون قصد خود را مبن یزمان .28

در  یاو را فاقد دانش کاف نیرا بهانه قرار داده و همچن )علیه السالم(جواد  امام .................مورد نکوهش قرار دادند. آنها 

 دانستند. .................

 ساختی که ارتباط با حضرت را آسان م ییها از راه یکی )علیه السالم(جواد  امام با یحضورا دشوار شدن مالقات ب .29

 .............................. بود .
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 .رودیبه شمار م یاسالم خیتار یها دوره نیاز باشکوهتر ...............و  .............به جهت جنبش  )علیه السالم( زمانه امام جواد .30

 .با امام خود ارتباط داشتند ................................از راه  انیعیش )علیه السالم(همانند زمان امام رضا  )علیه السالم( امام جوادزمان  .31

 .بود اعتماد یب ....................و  ....................بود و خودش هم نسبت به  .................مادر معتصم از نژاد  .32

 . بود خالفت مسند رسید................................ بر امامت به )علیه السالم( زمانی که امام جواد .33

 .استایشان  ............................  )علیه السالم(امام جواد  یمهم زندگ یها از بخش یکی .34

 .رفتی شمار م خلفا به نیتر رکیو ز نیتر عالم................ از  .35

 وصل عبارت

 مامون

 امین  مسجد بزرگ این شهر به عنوان یکی از مراکز علمی مورد توجه بود      .36

 سامراء   موقعیت بی بدیل تجاری و اقتصادی در جهان اسالم      .37

 کوفه       خلیفه عالم و زیرک   .38

 بغداد       استخدام ترک ها        .39

 معتصم        پایتخت جدید      .40

 


