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نام کتاب :سیره پیشوایان -از زندگانی امام هادی(علیه السالم) تا پایان کتاب

لطفاً به همة سؤاالت تستي و  8سؤال تشريحي پاسخ دهيد ،در صورت پاسخ به همه به سؤال آخر نمره داده نميشود (تستي  1و تشريحي  2نمره)
سؤاالت تستي:

 .1چِ وسٖ هأهَرٗت داضت اهام ّادٕ(علیهالسالم) را اس هذٌِٗ تِ ساهزاء جلة ًواٗذ؟ أ 580
أٗ .حٖ٘ تي ّزثوِ 

ب .اسحاق تي اتزاّ٘ن 

ج .ػثذاهلل تي هحوذ ّاضوٖ 
ب

 .2چِ ػاهلٖ سثة لتل هتَول تِ دست فزسًذش هٌتصز ضذ؟

دٍ .ص٘ف تزوٖ 

597

ب .تَّ٘ي تِ اه٘زهؤهٌاى(علیهالسالم) 

أ .اٗذاء ض٘ؼ٘اى 

ج .تخزٗة لثز س٘ذ الطْذاء(علیهالسالم) 

د .تزگشارٕ هجالس تشم 

أ .تطثِ٘ ٍ تجسن خذا 

ب .هخلَق تَدى ٗا هخلَق ًثَدى لزآى 

ج .جثز ٍ اخت٘ار 

د .لضا ٍ لذر 

 .3وذام هسألِ والهٖ اس هْنتزٗي جزٗاىّإ ػم٘ذتٖ در سهاى اهام ّادٕ(علیهالسالم) تَد؟

ب

606

 .4تا ٍجَد وثزت احادٗث اهام هْذٕ(عج اهلل الی ف جها  الیف ) ،وذام ٗه اس ػالواى اّل سٌت ٍجَد اٗطاى را اًىار وزدُ است؟
أ .احوذ حٌثل 

ج .اتي حجز ػسمالًٖ 

ب .اتي اتٖ الحذٗذ 

705

د

د .اتي خلذٍى 

سؤاالت تشریحي:

ٍٗ .1ژگّٖإ س٘اسٖ ٍ اجتواػٖ ػصز اهام ّادٕ(علیهالسالم) را تٌَٗس٘ذ.

568

 .1سٍال ّ٘ثت ٍ ػظوت خالفت  .2خَش گذراًٖ ٍ َّسزاًٖ درتارٗاى  .3گستزش ظلن ٍ ت٘ذادگزٕ ٍ خَدواهگٖ  .4گستزش ًْضتتّتإ
ػلَٕ

 .2هتَول در عَل دٍراى خالفت خَد چِ جٌاٗاتٖ را هزتىة ضذ؟ (چْار هَرد را ًام تثزٗذ)

587 -590

 .1گزٍّٖ اس ػلَٗاى سًذاًٖ ٗا تحت تؼم٘ة تَدًذ  .2خزاب وزدى آراهگاُ اهام حس٘ي(علیهالسهالم) ٍ ساختي پاسگاُ تزإ جلتَگ٘زٕ اس سٗتارت آى
حضزت  . 3تشرگاًٖ اس هزدم هسلواى ٍ هؼتمذ تِ اّل ت٘ت را تِ ضْادت رساًذ وِ اس جولِ آىّا «اتي سىّ٘ت» تَد  .4ضىٌجِ ٍ آسار عزفذاراى
خاًذاى رسالت  .5حواٗت اس ضؼزإ هشدٍر ٍ خَد فزٍختِ وِ صلِ ٌّگفتٖ تِ آىّا هٖداد تا درتارٓ هطزٍػ٘ت حىَهت تٌٖ ػثتا

ٍ ّجتَ

تٌٖ ّاضن ضؼز تسزاٌٗذ  .6خارج وزدى ض٘ؼ٘اى اس حىَهت  .7استخذام افزادٕ وِ ضذ ػلَٗاى تَدًذ  .8تثؼ٘ذ عالث٘تاى اس ػتزاق ٍ اًتمتال تتِ
هذٌِٗ.

 .3ػلل س٘اسٖ ٍ اجتواػٖ غ٘ثت اهام سهاى(عجل اهللالی ف جها  الیف ) را تٌَٗس٘ذ.

669 -672

 .1آسهاٗص تٌذگاى ٍ اًتخاب صالحاى ٍ گشٌٗص پاواى  . 2خذاًٍذ تِ ٍس٘لٔ غ٘ثت اهام دٍاسدّن اٗطاى را اس لتل حفظ وتزد  .3آسادٕ اس ٗتَؽ
ت٘ؼت تا عاغَتّإ سهاى.
1
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 .4اهَرٕ وِ در سهاى اهام ّادٕ(علیهالسالم) سثة پ٘ذاٗص غالت ضذ را تَض٘ح دّ٘ذ.

603

 .1وزاهتّا ٍ آگاّٖ غ٘ثٖ ٍ دٗگز اهَر خارقالؼادُإ اس حضزت هطاّذُ هٖوزدًذ ٍ لادر تِ تحل٘ل صح٘ح ٍ پختِ اٗي گًَِ هسائل ًثَدًتذ
 .2گزٍّٖ ّن هٖخَاستٌذ لَ٘د ٍ حذٍد ٍ ضَاتظ اسالم را سٗز پا گذاضتِ ٍ عثك ه٘ل ٍ َّ ّإ خَد رفتار وٌٌذ  .3چطن تتِ اهتَال هتزدم
دٍختِ تَدًذ ٍ هٖخَاستٌذ ٍجَّٖ را وِ اس ض٘ؼ٘اى تِ ائوِ پزداخت هٖضذ تِ دست آٍرًذ.

 .5اهام ػسىزٕ(علیهالسالم) تزإ حفظ اسالم چِ فؼال٘تّاٖٗ را اًجام دادًذ؟

626 -627

 .1وَضصّإ ػلوٖ در دفاع اس آٗ٘ي اسالم  .2اٗجاد ضثىٔ ارتثاعٖ تا ض٘ؼ٘اى  .3فؼال٘تّإ سزّٕ س٘اسٖ  .4حواٗتت ٍ پطتت٘ثاًٖ هتالٖ .5
تمَٗت ٍ تَجِ٘ س٘اسٖ  .6استفادٓ گستزدُ اس آگاّٖ غ٘ثٖ  .7آهادُ ساسٕ ض٘ؼ٘اى تزإ دٍراى غ٘ثت فزسًذ خَٗص.

ًَ .6اب خاظ اهام سهاى(عجل اهلل الی ف جها  الیف ) چِ ٍظائف ٍ فؼال٘تّاٖٗ داضتٌذ؟

683-690

 .1پٌْاى داضتي ًام ٍ هىاى اهام  .2ساسهاًذّٖ ٍوال  .3اخذ ٍ تَسٗغ اهَال هتؼلك تِ اهام  .4پاسخگَٖٗ تِ سؤاالت فمْٖ ٍ هطىالت ػم٘تذتٖ
 .5هثارسُ تا هذػ٘اى درٍغ٘ي ً٘اتت.

632

 .7چِ ػاهلٖ سثة اٗجاد ضثىٔ ارتثاعٖ ٍوالت اس سَٕ اهاهاى ضذ؟

گستزش ٍ پزاوٌذگٖ هزاوش تجوغ ض٘ؼ٘اىٍ ،جَد ساسهاى ارتثاعٖ هٌظوٖ را اٗجاب هٖوزد تا پًَ٘ذ ض٘ؼ٘اى را تا حَسُ اهاهت اس ٗته ستَء ٍ
اس سَٕ دٗگز ،ارتثاط آًاى را تا ّندٗگز تزلزار ساسد ٍ اس اٗي رّگذر آًاى را اس ًظز دٌٖٗ ٍ س٘اسٖ رّثزٕ وٌذ.

 .8چزا اهام ػسىزٕ(علیهالسالم) ت٘ص اس اهاهاى دٗگز آگاّٖ غ٘ثٖ خَد را آضىار وزد؟

644-645

تِ ػلت ضزائظ ًاهساػذ ٍ جَّ پز اختٌالٖ وِ اهام ٗاسدّن ٍ پذرضاى اهام ّادٕ(علیهمهیالسهالم) در آى سًذگٖ هٖوزدًذ سٗزا اس ٍلتٖ وِ اهام

ّادٕ(علیه السهالم)

تِ ساهزا هٌتمل ضذًذ تطذّت تحت وٌتزل تَدًذ ٍ اهىاى هؼزفٖ اهام حسي(علیهالسهالم) تِ ػوَم ض٘ؼ٘اى تِ ػٌَاى اهام تؼذٕ ٍجَد ًذاضت ٍ تٌْتا در

هاُّإ پاٗاًٖ ػوز حضزت هؼزفٖ اهام ػسىزٕ(علیهالسهالم) صَرت گزفت .ػاهل دٗگز اػتماد گزٍّٖ اس ض٘ؼ٘اى تِ اهاهت هحوذ تي ػلٖ تزادر اهام
حسي ػسىزٕ در سهاى ح٘ات اهام ّادٕ(علیهالسالم) تَد.

 .9فَاٗذ ٍجَد اهام(علیهالسالم) در دٍراى غ٘ثت را تَض٘ح دّ٘ذ.

717-722

 .1اهام للة ػالن ٍجَد ٍ ّستِ هزوشٕ جْاى ٍ «ٍاسغِ ف٘ض» ت٘ي ػالن ٍ آفزٗذگار ػالن است ٍ اس اٗي جْت حضتَر ٍ غ٘تاب اٍ تفتاٍتٖ
ًذارد  .2تزإ حفظ اصالت آٗ٘ي الْٖ ٍ جلَگ٘زٕ اس تحزٗفات ٍ تغ٘٘زّا ٍ خزافات تاٗذ اٗي رضتِ تِ ٍس٘لِ ٗه پ٘طَإ هؼصَم اداهتِ ٗاتتذ
 .3جوؼ٘ت ض٘ؼِ عثك ػم٘ذُإ وِ تَجَد اهام سًذُ دارًذ ّز چٌذ در ه٘اى خَد ًثٌٌ٘ذ اهّا خَد را تٌْا ًوٖداًٌذ ٍ اثز رٍاًٖ آى در ًگِ داضتتي
چزاؽ اه٘ذ در دلّا ٍ ٍادار ساختي افزاد تِ خَد ساسٕ ٍ آهادگٖ تزإ ل٘ام تشري ،واهالً لاتل درن است.
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