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 تشریحی

 .دیده حیتوض شدند؟یم میبه چند گروه تقس زهیانگ ثیاز ح وستندیپیوقوع مه ب )علیه السالم( یکه در دوره امام هاد ییهاجنبش .1

 شکل های مختلفی داشت به دو مورد اشاره کنید. )علیه السالم(توطئه و برخورد های متوکل در برابر امام هادی  .2

 ؟نموده اند میتقس یومرکز  یرابه چند منطقه اصل )علیه السالم( یامام هاد یوکال تیقلمرو فعال یختاری منابع .3

 از اهمیت و برجستگی خاصی برخوردار شد؟ )علیه السالم(چرا شبکة وکالت در دورة امامت امام هادی  .4

 چه بود؟    )علیه السالم( یامام هاد یدعا از سو نیو ضرورت طرح ا ستیچ رهیکب ةجامع ارتیموضوع ز .5

 ؟بوده است نیهمواره مشکل آفر عهیش خیدر طول تار عهیغاُلت ش انیچرا جر .6

 متوکل عباسی در راستای مقابله با علویان و شیعیان چه اقداماتی انجام داد؟ .7

 شد؟ سیتأس یچگونه وتوسط چه کس انیسلسله طولون .8

 ست؟یو موضوع آن چ ستیاثر ک هیسجاد فهیصح .9

 حیح و غلطص

 .دیگرد انیعیش انیم ییکرد که باعث تنش ها یامامت م یادعا وبود  )علیه السالم(یجعفر کذّاب برادر امام هاد .10

 خواند.     ارا از مدینه به سامرا فر )علیه السالم(کری و فرزندش، امام حسن عس )علیه السالم(متوکل عباسی، امام هادی  .11

 مصلحت را در سکوت دید. از موضوعات همچون خلق قرآن یدر مورد برخ )علیه السالم(امام هادی  .12

 .ودبحاکم  زیو غلوآم یانحرافی ها شیگرانیز قم انیعیش انیم )علیه السالم(زمان امام هادی  در .13

 و عبدالعظیم بن عبداهلل حسنی بودند. علی بن مهزیار )علیه السالم(ازشاگردان معروف امام هادی .14

 حکومت ازمعتزله بود. تیحما )علیه السالم(یزمان امام هاد یرخداد مهم فکر .15

 اسخ کوتاهپ

 ؟شد، چه نام داردالمعارفی شامل احادیث امامان که توسط احمد بن محمد بن خالد برقی نوشته دائره .16

 ؟داشتند کدام شهر بود )علیه السالم( یامام هاد با یکه روابط محکم انیعیمرکز تجمع ش نیمهم تر .17

 را فرستاد؟ یمرا همراه با نامه چه کسبه سا )علیه السالم( یدعوت از امام هاد یمتوکل برا .18

 بیشتر به چه جهتی است؟ )علیه السالم(فزونی روایات از جانب امام هادی  .19

 را بنویسید. )علیه السالم(امام هادی  دو اثر ارزشمند به جا مانده از .20
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 چه بود؟ )علیه السالم( یزمان امام هاد یرخداد مهم فکر .21

 در کربال انجام داد ؟ یچه کارها یمتوکل عباس .22

 ستیت

 در کربال ویران کرده، وزمین آن را شخم زدند؟ را علیه السالم()به دستور کدام خلیفة عباسی، قبر امام حسین  .23

 د( معتز                                 متوکل ج(                           ب( معتصم            الف( مأمون                 

 نبود؟ )علیه السالم(کدام یک جزء قلمرو فعالیت وکالی امام هادی  .24

 د( بصره و اهواز       ج( خراسان و ماوراءالنهر                     ب( قم و همدان              الف( بغداد و مدائن

 است؟ فهیدر زمان خالفت کدام خل یعباس یخلفااوج فساد و ظلم  .25

 د( مامون                      ج( متوکل                             ب( هارون                            معتصم    (الف

 بود ؟ فهیدر دوران خالفت کدام خل )علیه السالم(یامام هاد یدوران زندگ نتری سخت .26

 هارون( د                         مأمون     (ج           متوکّل                ( ب                  معتصم       (الف

 کدام است ؟ )علیه السالم(یبارز در عصر امام هاد یها یژگیاز و یکی .27

 اعتراض به حکومت ترکان    (ب                                      یعباس یاعتراض به خلفا (الف

 رابطه دوستانه مردم و خالفت (د                     انیعباس هیو شورش بر عل امیگسترش ق (ج 

 است ؟ دهیاز کدام امام معصوم به ما رس رهیجامعه کب ارتیز .28

 )علیه السالم( یامام هاد د(              )علیه السالم(امام کاظم  (ج   )علیه السالم( یامام حسن عسکر (ب )علیه السالم(امام صادق (الف

 ؟پس از ورود به سامراء در کدام مکان اقامت داده شدند )علیه السالم( هادیبه دستور متوکل امام  .29

 لف( عمارت خلیفه     ب( مکانی به نام خانه گدایان        ج( خانه یکی از شیعیان        د( کاروانسرای اهل تسنن   ا

 کرد چه نام داشت؟را تا سامراء همراهی  )علیه السالم(خدمتگزار خلیفه که به دستور او امام هادی  .30

 د( علی بن حسکه       یحیی بن اکثم     ج(      ب( ابن سکیت              الف( یحیی بن هرثمه  

 ای خالیج

دشمنان  یو راه را برا دادند ینشان م را عیاز مکتب تش یخود، چهره ناپسند یعالوه بر انحراف فکر .............................. .31

 .ساختندی هموار م عهیبا ش زیجهت ست

 .مخالف با حکومت است یها......... .......و  ............... گسترش)علیه السالم( یبارز در عصر امام هاد یهای ژگیاز و یکی .32
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 .داشت..................... و  .....................خصوص  با مردم به یادیآن روز ارتباط ز انیبرخالف حاکمان و وال شانیا .33

 باشد. یم یدوره امام شناس کیاست که  ................................................)علیه السالم( یاز آثار ارزشمند امام هاد یکی .34

 ........................ بود ........حکومت از . تیحماالسالم (  هی) عل یزمان امام هاد یرخداد مهم فکر .35

 ............ است و موضوع آن ............................. می باشد..زیارت جامعه کبیره اثر ............ .36

 بود. ..........................مصادف با خالفت ..... )علیه السالم( آغاز امامت امام هادی .37

 .بود ی......... عباس..........در زمان .... انیاوج فساد و ظلم عباس .38
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 جامعه کبیره   یک دوره امام شناسی شیعیان    .40

 متوکل   کینه جویی نسبت به علویان     .41

 ترک ها   دلیل ضعف حکومت تسلط        .42

 السنن      )علیه السالم(تخریب قبر امام حسین  .43
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 خلفای عباسی

 


