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 14نام و نام خانوادگی :                                                     مدیریت آموزش و پرورش منطقه 
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  20/10/1400تاریخ امتحان :                   معارف اسالمی  رشته تحصیلی: 

 صبح10اعت شروع امتحان : س                      2تاریخ اسالمنام درس :                                                                                  
 صفحه 1عداد برگ سئوال : ت         دقیقه               75مدت امتحان : شماره :                                                                     

 

 بارم  ردیف

 از هر یک از موارد زیر به دو مورد آن اشاره نمایید الف

 ویژگی هاي نهضت علمی امام صادق را بیان کنید -1
 چرا خراسان به عنوان مرکز دعوت عباسی انتخاب شد -2
 عصر امام باقر علیه السالم را بنویسیدشرایط فکري و فرهنگی  -3
 موضع حضرت صادق در برابر جریان علو را بیان کنید -4
 هدف مأمون از پیشنهاد والیتعهدي به امام رضا چه بود -5
 هاي امام رضا علیه السالم براي گسترش تشیع را بنویسید دو مورد از فعالیت -6
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 زیر را تعریف کنید هر یک از اصطالحات و موارد ب

 واقفیه چه کسانی بودند و موضع امام در مقابل آنان چه بود؟ -1
 حدیث سلسله الذهب چه بود (توضیح کامل) -2
 شیعه در لغت و اصطالح به چه معناست (توضیح کامل ) -3
 غُالت چه کسانی بودند (توضیح کامل) -4
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 توضیح دهیددر مورد هر یک از شخصیت هاي زیر  ج
 ابومسلم خراسانی  -1
 علی بن یقطین  -2
 مختار ثقفی -3
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 هاي زیر پاسخ دهیدبه پرسش د

 امام کاظم در پرتو سیاست تقیه براي حفظ تشیع از خطر پراکندگی و فروپاشی تدریجی چه کردند -1

 چه بودمنظور از شعار فریبنده الرضا من آل محمد که توسط عباسیان  بیان می شد  -2

 ؟امام صادق علیه السالم چه کسانی را به عنوان جانشین معرفی کرد چرا -3

 .ه اي کردندصیگونه بود و به شیعیان خود چه توچموضع سیاسی امام صادق پس از به قدرت رسیدن عباسیان  -4

 را بنویسید مأموندو مورد از عوامل موفقیت  -5

 می کرد چرا معتصم از جانب امام جواد احساس خطر -6

 منظور از عصر طالیی حکومت بنی عباس چیست -7

 سه مورد از عوامل زوال دولت امویان را برشمارید و یک مورد را کامالً توضیح دهید -8

 یام ها و شورش هایی بر علیه خاندان عباسی در زمان امام رضا به وقوع پیوستقچه  -9

 
75/0 

75/0 

75/0 

75/0 

1 

75/0 

75/0 

1 

1 

 


