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نام کتاب :سیره پیشوایان از زندگانی امام باقر تازندگانی امام هادی

لطفاً به همه سؤاالت تستی و  8سوال تشریحی پاسخ دهید ،در صورت پاسخ به همه ،به سوال آخر نمره داده نمی شود (تستی  1و تشریحی  2نمره)
تستي
 .1کدام خلیفه اموی ،فدک را به فرزندان حضرت فاطمهسالم اهلل علیها برگرداند؟ ب 921
أ .عبدالملک بن مروان 

ب .عمربن عبدالعزیز

ج .سلیمان بن عبدالملک 

د .ولیدبن عبدالملک 

 .2محمد بن عبداهلل بن الحسن مشهور به چه لقبی بود و در چه زمانی قیام کرد؟ د 934
أ .نفس زکیه ـ زمان امام سجادعلیهالسالم 

ب .شهید فخ ـ زمان امام کاظمعلیهالسالم 

ج .سیدحسنی ـ زمان امام صادقعلیهالسالم 

د .نفس زکیه ـ زمان امام صادقعلیهالسالم 

أ .شهادت زید بن علی بن حسین علیهالسالم 

ب .کشته شدن یحیی بن عبداهلل به دست هارون 

ج .واقعه شکست نهضت فخ 

د .شکست قیام توابین و شهادت آنها 

 .9امام جوادعلیهالسالم در مورد چه واقعهای فرمودند که بعد از فاجعه برای اهل بیتعلیهمالسالم بوده است؟ ج 724

 .7هدف اولیه مأمون از ترجمه منطق و فلسفه یونانی به زبان عربی چه بود؟ د 505
أ .ترویج علم و دانش 

ب .تقویت مذهب اشاعره 

ج .مشغول کردن مسلمانان از قرآن و حدیث به فلسفه و منطق 

د .تقویت مذهب معتزله 

تشريحي
 .1چهار نفری که امام صادقعلیهالسالم آنها را احیاگر احادیث پدر خود معرفی کردند نام ببرید؟

903

زراره ،ابوبصیر ،محمدبن مسلم ،بُرید بن معاویه عجلی.
 .2خلیفه دوم به چه بهانه ای مانع کتابت احادیث رسول اهلل

صلی اهلل علیه و آهل

شد و پاسخ این عذر و بهانه چیست؟ 924

این بهانه که قرآن با کالم پیامبر آمیخته نشود .پاسخ آنکه اوال تمام سوره ها و آیات قرآن معین است و ثانیا هیچ کالمی از نظر فصـاحت و
بالغت به حد قرآن نمی رسد.
 .9امام باقرعلیهالسالم در جواب هشام بن عبدالملک که پرسید «آیا فرزندت همانند تو تیرانداز ماهری است» چه جواب دندان شکنی فرمودند؟ 971
ما خاندان «اکمال دین» و« اتمام نعمت» را که در آیه «الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی » (یعنی همان امامت و والیـت) آمـده از
یکدیگر ارث میبریم و هرگز زمین از چنین افرادی (که حجت خدایند) خالی نمیماند.
 .7چه عواملی سبب پیدایش «جنبش فکری فرهنگی و شور علمی» در زمان امام صادقعلیهالسالم شد؟ (دو عامل)

957

 .1آزادی فکر و عقیده در اسالم .2 .تشویقهای پیامبر و دعوتهای قرآن به علم آموزی و تفکر .9 .اقوام تازه مسلمان که سابقه فکـر و علمـی
داشتند .7 .همزیستی مسالمت آمیز با اهل کتاب .
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« .5اختالف نژادها» چگونه به عاملی برای سقوط بنی امیه تبدیل شد؟ توضیح دهید941 .
یکی از ارکان مهم نظام اسالمی «مساوات نژادی» بود که این قضیه در حکومت بنی امیه جای خود را بـه «تبعـی

نـژادی» داد و طبـق آن

عرب در تمامی شئون بر مسلمانان غیر عرب ترجیح داده می شوند و این باعث نارضایتی مسلمانان غیرعرب -که جمعیت زیـادی بودنـد-
شد و بنی عباس هم از این نارضایتی استفاده کردند.
 .6آیا زیدبن علیعلیهالسالم و قیام او مورد تأیید امام صادقعلیهالسالم بود یا نه؟ یک شاهد بر این مطلب ذکر کنید704-703 .
بله 0/5(.نمره) شواهدی مثل فرمایشات امام صادقعلیهالسهالمکه فرمودند« :وای بر حال کسـی کـه صـدای او را بشـنود و یـاری اش نکنـد» یـا
«خداوندا مرا دراین خون ها شریک کن» یا « خدا عمویم زید را رحمت کند که اگر پیروز می شد مردم را به من دعوت می کرد» یا کلمات
خود زید که امام صادقعلیهالسالم را امام و حجت زمان میدانست.
 .4امام کاظمعلیهالسهالم در پاسخ هارون الرشید که می گفت شما فرزندان علیعلیهالسهالم هستید ،سپس چگونه خود را فرزند پیامبرعلیهالسهالم می دانید چـه جـوابی
فرمودند؟ 792
آیهای از قرآن تالوت کردند (انعام  )45/46که عیسی را فرزند پیامبران پیشین میشمرد و حال آنکه عیسی پدر نداشت و از طریق مادر بـه
پیامبران میرسیده است.
 .4مامون به امام رضاعلیهالسالم چه گفت که ایشان را مجبور به پذیرش والیت عهدی نمود؟ 743
گفت عمربن خطاب در قضیه شورا دستور داد هرکس مخالفت کرد گردنش را بزنند من نیز چاره ای جز این نمیبینم!! به خدا سوگند تـورا
به جبر وادار به پذیرش می کنم و اگر نپذیری به قتل می رسانم.
 .3أ .چرا مأمون مناظرهای بین امام جواد

علیهالسالم

با یحیی بن اکثم را برپا نمود؟ ب .آیا به مقصود خود رسید؟ توضیح دهید576 .

أ .در ا ثر تصمیم مأمون برای تزویج دختر خود با امام ،بنی عباس خردسالی و عدم بهرة امام از دانش و علم را دستاویز قرار دادند بنا بر
پیشنهاد مأمون برای مناظره ،بنی عباس یحیی بن اکثم را انتخاب نمودند تا علم امام بر آنان ثابت گردد.
ب .بله؛ فضل و دانش امام بر عباسیان اثبات شد.
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