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 هایی نمایان بود؟ به نقل شیخ مفید در چه عرصه (جایگاه علمی حضرت امام باقر )علیه السالم  .1
 کردند. را روایت می (بیان اخبار پیشینیان و پیامبران و مغازی و سیره رسول اکرم )صلی الله علیه و آله (الف 

 در این زمینه و تفسیر قرآن کریم (تبیین مناسک حج و اعتماد بر آن حضرت )علیه السالم (ب
 کردند. عامه و خاصه روایات آن حضرت را حدیث می (ج
  همۀ موارد (د

 ؟نیست (های سیاسی امام باقر )علیه السالم یک، در شمار فعالیت کدام  .2
 امیه مخالفت صریح با تعیین دو ولی عهد در یک زمان توسط بنی (الف 

 (افشاگری کارهای امویان و تحلیل منتقدانه از شیوۀ حاکمان اموی در بازداشتن مردم از گرایش به اهل بیت )علیهم السالم (ب
 مبارزه با سلب آزادی و امنیت شیعیان (ج
  (مقابله با تخریب و تحقیر شخصیت امامان شیعه )علیهم السالم (د

 یک را موعظه فرموده است؟ یک را مدح آمیز خطاب کرده و کدام در مکاتبه با خلفای غاصب زمان خویش به ترتیب کدام (امام باقر )علیه السالم  .3
 سلیمان بن عبد الملک ـ عمر بن عبد العزیز (ب هشام بن عبد الملک ـ ولید بن عبد الملک (الف 

  عمر بن عبد العزیز ـ سلیمان بن عبد الملک (د ولید بن عبد الملک ـ هشام بن عبد الملک (ج
 ... (شیوۀ حاکمان اموی در دوران امام باقر )علیه السالم  .4
 بر پایۀ گسترش کشور گشایی فتوح و توسعه طلبی بود. (ب ای بر نظام اداری بود. بر اساس حاکمیت قبیله (الف 

  تفاوت چندانی با شاخۀ سفیانی آن نداشت. (د تداوم شیوۀ شاخه سفیانی آنان بود. (ج
 آن بود که آن حضرت به جابر فرموده بود او ... (از طرف پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آله« باقر»به  (گذاری امام پنجم )علیه السالم علت نام  .5
 رساند. ترین درجه می علم را به عالی (ب شكافد. علم را به تمام و کمال می (الف 

  پیشتاز در همۀ علوم و معارف است.    (د بر همۀ علوم چیره است. (ج
 عبارت است از ... (های سیاسی امام باقر )علیه السالم هایی از روح حماسی و فعالیت نمونه  .6
 امیه های مخفی سیاسی برای شیعیان، نفوذ دادن برخی صحابه به سیستم حكومتی، مخالفت علنی با زورگویی بنی اقدام به تأسیس پایگاه (الف 

 های مخفی سیاسی برای شیعیان ایستادگی در برابر زیاده طلبی امویان، تحقیر شدید خلفای معاصر، اقدام به تأسیس پایگاه (ب
 افشاگری نسبت به امویان، جلوگیری از جعل حدیث، مبارزه با سلب آزادی و امنیت شیعیان  (ج
  امیه، تحقیر شدید خلفای معاصر، جلوگیری از جعل حدیث مخالفت علنی با زورگویی بنی (د

 ... (های دوران امامت امام صادق )علیه السالم از ویژگی  .7
 های سیاسی درگیر با یكدیگر ها و جنبش ها، جنگ وجود فتنه (الف 

 های انحرافی نظیر غالت، ملحدان و شكاکان در دین های مذهبی گوناگون و نحله ظهور گرایش (ب
 «ب»و « الف» (ج
  کدام هیچ (د
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 ای برای تأسیس دانشگاه جعفری و تربیت هزاران شاگرد در علوم مختلف استفاده کردند؟ از چه زمینه (امام صادق )علیه السالم  .8
 شرایط آشفته سیاسی (الف 

 (سطح باالی فرهنگی جامعه و تشنگی آنان برای دریافت علوم خاندان پیامبر )صلی الله علیه و آله (ب
 فراهم نمودن زمینه مساعد توسط برخی از خلفا برای آن حضرت (ج
  فراهم نمودن زمینه مساعد توسط نخستین خلفای عباسی برای آن حضرت (د

 های ... بود؟ بازگرداندن امامت به جایگاه و شأنیت خاص خود در جامعه، یکی از موفقیت  .9
  (امام سجاد )علیه السالم (د (امام صادق )علیه السالم (ج (امام باقر )علیه السالم (ب (صادقین )علیهما السالم (الف 

 ها چگونه بود؟ در برابر عباسیان و توطئه آن (موضع امام صادق )علیه السالم  .10
 هاشم بودند، با آنان همراهی داشتند، ولی با بر مال شدن اهداف آنان، کناره گرفتند. که از بنی ابتدا به سبب آن (الف 

 ابتدا با آنان همراهی کردند، و سپس راه تقیه پیش گرفتند. (جا که عباسیان و علویان دارای دشمن مشترک بودند، امام )علیه السالم از آن (ب
 زادگان و پیروان خود تا پیش از بر مال شدن اهداف آنان نشدند. خود را از صحنه مبارزه کنار کشیدند، اما مانع پیوستن عمو (امام )علیه السالم (ج
  خود را از صحنه مبارزه کنار کشیدند، عمو زادگان، پیروان خویش را از همراهی آنان بر حذر داشتند و تقیه را پیشه ساختند. (د

 ها داده شده بود، توجه کردند؟ به آن (یک، به هشدارهایی که از سوی امامان )علیهم السالم کدام  .11
  هیچ کدام (د یحیی بن زید (ج محمد نفس زکیه (ب زید بن علی (الف 

 اسماعیل  را که در زمان حیات پدر در گذشته بود، امام هفتم دانستند؟ (ای از شیعیان، پس از امام صادق )علیه السالم چرا عده  .12
 به او (به سبب توجه خاص امام صادق )علیه السالم (الف 

 بر اساس فرضیه امامت فرزند بزرگ (ب
 به سبب مقام علمی و تقوایی باالی اسماعیل (ج
  برای او قائل بودند. (از جمله امام کاظم )علیه السالم (بر اساس احترام و منزلتی که دیگر فرزندان امام صادق )علیه السالم (د

 از نظر تعداد زیاد شاگردان ... (گستردگی دانشگاه امام صادق )علیه السالم  .13
 گرفت. بر می های حجاز را هم در منحصر به شیعیان نبود و سنی (الف 

 شد. خصوص کوفه می شامل شیعیان عراق و به (ب
 شد. ژه مدینه می            وی شامل شیعیان عراق و حجاز به (ج
  هم آمده بودند.      های نیشابور، کوفه، بصره، واسط، حجاز و دیگر مناطق گرد منحصر به شیعیان نبود و از شهر (د

 در برابر غالت چگونه بود؟ (سیاست امام صادق )علیه السالم  .14
 با واداشتن شاگردان خویش به نگاشتن کتابهای کالمی، به مقابله برخاستند. (الف 

 با مناظره رو در رو سعی در افشای آنان داشتند. (ب
 با واداشتن شاگردان خویش به مناظره با آنان، به مقابله برخاستند. (ج
   .پرداختند افشاگری به اعتدال مسیر در برداشتنگام و درست معارف و عقاید با تبیین (د

 ... بود.  (از حوادث مهم دوران امامت امام صادق )علیه السالم  .15
 قیام شهید فخ (ب عباس کار آمدن بنی امیه و روی سرنگونی بنی (الف 

  قیام فاطمیان مصر  (د قیام صاحب الزنج (ج
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 را به بغداد فراخواند و به زندان افکند ... بود. (ای که امام کاظم )علیه السالم نخستین خلیفه  .16
  هارون الرشید  (د مهدی عباسی (ج منصور (ب هادی (الف 

 در مورد قیام شهید فّخ چگونه بود؟ (موضع امام کاظم )علیه السالم  .17
 در این قیام شرکت نكردند، اما او را هم از قیام نهی نفرمودند. (امام )علیه السالم (الف 

دانستند، مخالفت فرمودند و ضمن خودداری از حضور در آن، حسین بـن علـی را هـم از قیـام برحـذر  حاصل می با اصل قیام که آن را بی (امام )علیه السالم (ب
 داشتند.

 هم خود در قیام شرکت نكردند و هم شیعیان را از پیوستن به حسین بن علی نهی فرمودند. (امام )علیه السالم (ج
  به سبب خفقان حاکم از سوی هادی عباسی، راه تقیه پیش گرفتند، و نفیًا یا اثباتًا در برابر این قیام موضع نگرفتند. (امام )علیه السالم (د

 ... را ذکر می کند. (شیخ مفید از دالیل دستگیری و شهادت امام کاظم )علیه السالم  .18
 از هارون الرشید برای باز گرداندن فدک با همه حدود (درخواست امام کاظم )علیه السالم (الف 

 با هارون الرشید در موسم حج (برخورد امام کاظم )علیه السالم (ب
 توطئه سندی بن شاهک (ج
  توطئه یحیی بن خالد برمكی (د

 کرد ... بدین علت بود که تصور می (الرشید به دستگیری و شهادت امام کاظم )علیه السالم تصمیم هارون  .19
 صورت پنهانی در صدد براندازی حكومت اوست. آن حضرت به (الف 

 ساز سقوط حاکمتیش خواهد بود. رساند، زمینه فرستادن هدایا، خمس و زکات و ... برای آن حضرت که توجه مردم را به او می (ب
 آن حضرت برخی از اصحاب خود را در ارکان حكومت او نفوذ داده است تا او را براندازد. (ج
  آن حضرت با قدرت علمی باالی خود موجب جلب قلوب مردم و ایستادگی در برابر خالفت او خواهد شد.   (د

 در دوران امامت خود با کدام یک، معاصر بودند؟ (امام رضا )علیه السالم  .20
 هادی ـ هارون ـ مأمون (ب امین ـ مأمون (الف 

  هادی ـ هارون ـ امین ـ مأمون (د هارون ـ امین ـ مأمون (ج
 به شمار آورد؟ (ترین موضوع دوران زندگی امام رضا )علیه السالم توان مهم یک، را می کدام  .21

 هجرت به ایران (ب والیت عهدی (الف 
  های پرشور علویان بر ضد دستگاه خالفت قیام (د مناظره با رؤسای ادیان و مذاهب (ج

 در دوران خالفت هارون الرشید ... (امام رضا )علیه السالم  .22
 ها و نشر معارف دینی آنها را رهبری نمایند. توانستند به آسانی با شیعیان ارتباط داشته و با پاسخ به پرسش (الف 

 همچون پدر بزرگوارشان تحت نظر بودند و از هر گونه ارتباط با شیعیان منع شده بودند. (ب
 جز مدتی که به بغداد احضار شدند و تحت نظر قرار گرفتند، چندان در مضیقه نبودند. (ج
  دادند. رغم احضار و حضور در بغداد، با پیروان خود در تماس بودند و به آنان رهنمود می به (د

 زمان با خالفت ... بود.  و شیعیان او هم (ترین دوره امامت امام رضا )علیه السالم آرام  .23
  امین  (د مأمون (ج هارون (ب منصور (الف 
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 برای نپذیرفتن خالفت و یا والیت عهدی، چه بود؟ (دلیل امام رضا )علیه السالم  .24
 آلودگی نظام جبار حاکم و قطع ارتباط با شیعیان خود (الف 

 مأمون از روی حقیقت و صداقت قصد واگذاری خالفت و یا والیت عهدی را ندارد. (ب
 شد. می خواستۀ مسئوالن حكومتی که موجب رنجش آنان الزام به ورود در تشكیالت حكومتی و عزل و نصب نا (ج
  و وظیفه اصلی امامت خود (دور شدن از حرم پیامبر )صلی الله علیه و آله (د

 خودداری کردند و واقفه شدند؟ (چرا پس از شهادت امام هشتم برخی شیعیان از پذیرش امامت امام جواد )علیه السالم  .25
 (پذیرش والیت عهدی از سوی امام رضا )علیه السالم (الف 

 (نبود نص در دسترس به امامت امام جواد )علیه السالم (ب
 های علویان و شیعیان از قیام (عدم تأیید امام رضا )علیه السالم (ج
  (کمی سن امام جواد )علیه السالم (د

 داند؛ اما بسیاری از تاریخ نگاران بر این باورند که این ازدواج ... بود. با ام فضل را ... می (شیخ مفید ازدواج امام جواد )علیه السالم  .26
 از روی ناچاری و برای دفع خطر مأمون ـ مصلحت جامعه اسالمی (الف 

 مصلحت جامعه اسالمی ـ از روی ناچاری و برای دفع خطر مأمون (ب
 ای از سوی مأمون برای رسیدن به مقاصد خود از روی عالقه مأمون به آن حضرت ـ توطئه (ج
  ای از سوی مأمون برای رسیدن به مقاصد خود ـ از روی عالقه مأمون به آن حضرت توطئه (د

 هایی روبرو گشت؟ در همان ابتدای کار با دشواری (چرا امامت امام جواد )علیه السالم  .27
 پیدایش فرقه واقفیه در میان شیعیان و انشعاب در شیعه (ب مواجهه با ادعای امامت از سوی برخی از علویان (الف 

  نظر قرار دادن ایشان گیری معتصم بر آن حضرت و تحت سخت (د عدم پذیرش امامت ایشان بخاطر کم سنی آن حضرت (ج
 اعتراض داشتند؟ (چرا عباسیان به تصمیم مأمون درباره ازدواج دخترش با امام جواد )علیه السالم  .28

 خواستند هیچ پیوندی با آنان داشته باشند. سبب دشمنی با علویان، نمی به (الف 
 دیدند. هنگام ازدواج به سن بلوغ نرسیده بودند، این امر را بدعتی خطرناك می (چون امام جواد )علیه السالم (ب
 آن حضرت از طریق دربار خالفت مورد توجه عمومی قرار گیرند. (خواستند همچون امام رضا )علیه السالم نمی (ج
  عباس خارج شود. نگران بودند که در پی این ازدواج، حكومت از دست بنی (د

 شود. به یادگار مانده است به دو دسته کلی ... و ... تقسیم می (های مختلف علوم و معارف اسالمی از امام جواد )علیه السالم میراث گرانبهایی که در زمینه  .29
 االسالم های وسیع شیعه در اقصی نقاط دار ها ـ پایگاه مناظره (الف 

 های وسیع شیعه در اقصی نقاط داراالسالم شاگردان برجسته ـ پایگاه (ب
 ها ـ احادیث  مناظره (ج
  شاگردان برجسته ـ احادیث (د

 هنگام رسیدن به امامت، ... (مشکل کم سن بودن امام هادی )علیه السالم  .30
 بود. (مانند امامت امام جواد )علیه السالم (الف 

 مطرح بود، درباره ایشان نمود چندانی نداشت. (گونه که در مورد امام جواد )علیه السالم آن (ب
 تا مدتی موجب تردید برخی شیعیان بود، اما به مرور برطرف گردید. (ج
  هیچ کدام (د
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 ای سخت تر بود؟ ، دوره(دوران کدام خلیفه برای امام هادی )علیه السالم  .31
  واثق (د متوکل (ج منتصر (ب معتصم (الف 

 آن بود که آن حضرت ... (خطر حکومت عباسی از ناحیۀ امام هادی )علیه السالم علت احساس  .32
 آمده بودند. صدد سازماندهی به شیعیان در نقاط مختلف عالم اسالم بر  مخفیانه در (الف 

 گفتند؛ بلكه با تعیین وکالی خود در نقاط مختلف، از موقعیت ممتازی برخوردار شده بودند. های شیعیان را در مدینه پاسخ می تنها مراجعات و پرسش نه (ب
 کردند. دست حكومت عباسی افشاگری می نسبت به شهادت پدر و جد خویش به (ج
  کشیدند. با تربیت شاگردان برجسته و به چالش کشیدن قاضی و علمای دربار قدرت علمی شیعه را به رخ آنها می (د

 به سامراء چه بود؟ (هدف متوکل از انتقال امام هادی )علیه السالم  .33
 دور کردن آن حضرت از شیعیان مدینه (ب نشان دادن اوج کینه و عداوت نسبت به علویان  (الف 

  «ج»و « ب» (د کنترل و نظارت عملكرد ایشان  (ج
 ؟نیست (کدام یک، از حوادث دوران امامت امام عسکری )علیه السالم  .34

 قیام علی بن محمد (ب خواندن نماز استسقاء ویژه (الف 
  (تخریب قبر امام حسین )علیه السالم (د جلوگیری از انتشار کتاب کندی (ج

 قطعیه چه کسانی هستند؟  .35
 .نیستند وی مهدویت به قائل و به شهادت امام قبلی معتقدند (ب به غائب بودن امام خود معتقد هستند. (الف 

  به شهادت امام زمان خود معتقد هستند. (د قائل به مهدویت امام به شهادت رسیده هستند. (ج
 ؟نیست (کدام یک از نامهای مادر امام عصر )علیه السالم  .36

  ریحانه (د نرجس (ج سوسن (ب حكیمه (الف 
 در ... سالگی به امامت رسیدند. (امام زمان )علیه السالم  .37

  هفده (د پانزده (ج هفت (ب پنج (الف 
 ؟نیستکدام یک، از نواب خاص امام زمان علیه السالم   .38

  احمد بن اسحاق (د علی بن محمد سمری (ج محمد بن عثمان (ب عثمان بن سعید (الف 
 کدام یک، از خصوصیات زمان ظهور است؟  .39

  همه موارد (د رفاه و علم فراوان (ج تشكیل حكومت واحد جهانی (ب قلع و قمع بدعت گزاران (الف 
 کدام یک، مهمترین هدف نیابت در غیبت صغری بوده است؟  .40

  همه موارد (د امتحان نواب خاص (ج زمینه سازی برای غیبت کبری (ب ایجاد پایگاه های شیعی (الف 
 

 .            یدباش یروزموفق و پ


