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 ؟  بود چیزی هدر نظام نبوی پایه ی همه چیز چ -1

 صفا و اخوت  (د                      علم و معرفت     ( ج                         ایمان (کار و حرکت                              ب (الف

 

 با چه کاری همه موانع وحدت اجتماعی را از بین برد ؟  (لی ا... علیه وآلهص)رپیامب -2

  مدینه به هجرت ( د                          مسجد ساختن ( ج                   اخوت ایجاد ( ب               الف( برگزاری نماز جمعه   

 
  نبود؟ شیعیان عرف در امامت موارد از یک کدام -3

  اخالقی رهبری ( د                        اقتصادی رهبری ( ج                  فکری رهبری ( ب                  سیاسی رهبری ( الف

 
  ؟ دانست می جامعه در شدن ارائه قابل را یچیز چه خود خالفت از بعد  )علیه السالم(امیرالمومنین -4

  مرزها توسعه (د                        اسالمی اقتدار( ج                  اسالمی های ارزش و اصول (ب                   مادی توسعه( الف

 
  ؟ بود زمانی چه  )علیه السالم( سجاد امام امامتآمیز افتخار بخش اولین -5

  عبدالملک زمان در ( د                               اسارت در( ج                            مدینه در( ب                        کربال در( الف
 

  ؟ دبو چه بیرونی و درونی آفت از منظور -6

  کفار و یهودیان (د                    کفار و منافقین ( ج              یهودیان و امیه بنی (ب             منافقین و یهودیان( الف
 

 کدام وزیپیر عامل،  (ظله العالی )مدبه گفته مقام معظم رهبری «شد پیروز شمشیر بر خون » :ه استشد گفتهکه  کربال مورددر -7

  ؟ دبو شخصیت

  السالم()علیه حسین امام ( د                             )علیها السالم(  زینب حضرت ( ج                )علیه السالم(اکبر علی حضرت ( ب           )علیه السالم(  عباس حضرت (الف
  

 

  ؟ شد خاموشی و رکود دچار ؛بود شیعیان اصلی مراکز از که کوفه کسی چه دوران در -8

  عبدالملک زمان در ( د                      یزید بن معاویه زمان در ( ج                حکم بن مروان زمان در ( ب          ملعون یزید زمان در(  فال
 

  ؟ بود کسانی چه به خطاب ؛بود شده استفاده قرآن آیات از که  السالم()علیه  سجاد امام بیانات -9
  ظالم حاکمان ( د                       مردم عامه ( ج                                   مومنین ( ب                         شیعیان ( الف

 
  ؟دادند نمی شرک از بحث اجازه دینی بزرگان به امیه بنی چرا -10

  . ودندب شرک بارز مصداق خودشان که این برای(  ب                                مردم خشم از جلوگیری برای( الف

  .بودند منافق که این برای(  د                                    خود اقتدار دادن نشان برای(  ج

 
  کردند؟ چه اجتماعی نابسامان واقعیت عمیق درک با  )علیه السالم( باقر امام -11

  . پرداختند حکام از بدگویی به ( الف 

  . پرداختند ظالم حکام با مجادله به ( ب

  . پرداختند ناسالم جو آفرینندگان علیه خصمانه گیری موضع به(  ج

 . پرداختند حدیث و فقه آموزش به(  د



 مرحله اول –( 1397سال ) دوره مسابقات سیر مطالعاتی چهارمین

 2سطحویژه  – ساله 250انسان کتاب: 
 

2 
 

 
 ؟ بود کدام تر مهم همه از السالم()علیه  باقر امام زندگی اواخر مهم تاجریان میان در -12

 کوفه به دعوت (د                         شام به دعوت (ج                    مجادله به دعوت( ب                           امام دستگیری( الف

 
 ؟ است شخصیتی چه(  علیه وآله ) صلی ا... محمد آل قائم از منظور ) مد ظله العالی (بنا به گفته رهبر معظم  -13

 )علیه السالم( ب( امام زمان                                              )علیه السالم( دق  صا امام (الف
 ردند.کد( همه کسانی که در طول زمان قیام                                                )علیه السالم( امام سجاد  (ج 
 

 کجاست؟  علیها( )سالم ا...حضرت زهرانقطه درخشان زندگی  -14
 الف( جمع شدن سه بعد زندگی سیاسی، معنوی و اجتماعی

 علیها( )سالم ا...ب( حمایت و پشتیبانی از پیامبر پس از رحلت حضرت خدیجه
 ج( دفاع از نبوت و والیت

 د( ایراد خطبه در مسجد مدینه
 

 ل کردند؟چه استراتژی را به صورت کلی دنبا)علیه السالم( بعد از صلح امام حسن )علیهم السالم(، ائمه از نگاه نویسنده کتاب -15
 ب( هدایت عمومی عامه مردم                 سالمی                     الف( تبیین احکام اصیل ا

 ت اسالمیاسیس حکومد( تهیه مقدمات برای ت                  ج( مبارزه و جهاد علمی                               

 
 ردند؟نکمایت حرا در قیام  )علیه السالم(بن عباس بنا بر چه استداللی امام حسین  بن جعفر ، محمد حنفیه و عبدا... عبدا... -16

 الف( وجود خطر بر سر راه تکلیف سبب برداشته شدن تکلیف می شود.
 قلمداد می نمودند. حاکمیت اسالمیب( این قیام را مخالف با سنت پیامبر می دانستندو خروج علیه 

 را بی فایده می دانستند. ج( مقاومت در برابر حاکمیت قدرتمندانه بنی امیه
 مناسبی نداشتند.شرایط جسمی برای همراهی امام د( 

 
 نبود؟ )علیه السالم(کدام گزینه جزو اهداف مامون از والیتعهدی امام رضا -17

 خطربه  صحنه مبارزاتی حاد انقالبی شیعیان الف( تبدیل عرصه فعالیت سیاسی آرام و بی
 ب( مشروعیت دادن به خالفت اموی و عباسی

 با مردم  )علیه السالم(ج( قطع ارتباط امام
 د( کسب وجهه و حیثیت معنوی

 
 اولین بنیانگذار بحث آزاد در حکومت بنی عباس بود؟ )ع(کدام امام معصوم -18

                     )علیه السالم(( امام جوادد                     )علیه السالم(ج( امام هادی               )علیه السالم(امام رضا ب(             )علیه السالم(الف( امام صادق

 
 تاثیر بسزایی داشت؟ )علیه السالم(کدام واقعه در گسترش روابط میان مردم و امام رضا -19

 ( تبلیغات شیعیان و دوستان امامد                      )علیه السالم(ج( مناظرات امام            ب( والیتعهدی     به خراسان        )علیه السالم(امام  الف( آمدن

 
 در دوران امامت چه بود؟ )علیه السالم(مهمترین شاخصه فعالیت های امام باقر -20
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 مبارزه سیاسی-فعالیت فرهنگیب(           ایجاد تشکل                         -الف( مبارزه با تحریف
  دتربیت شاگر -د( مبارزه با تحریفمبارزه سیاسی                                       -ج( تربیت شاگردان


