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تا زندگي امام هادي

تستی
 .1کذام گشٌِٗ اس اقذاهات هْذٕ عثاسٖ ،پس اس رٍٕ کار آهذى ًثَد؟
أ .پس دادى فذک تِ فزسًذاى حضزت سّزا 

ب .اعالى عفَ عوَهٖ 

ج .تقس٘ن هقذار سٗادٕ اس خشاًِ ت٘ت الوال ت٘ي هزدم 

د .تاس پس دادى اهَال هٌقَل ٍ غ٘ز هٌقَل هزدم تِ صاحثاًش 

 .2شعار عثاس٘اى چِ تَد؟
أ .الصادق من آل محمد



ب .الحقّ مع آل على



ج .الرضا من آل محمد



د .يا لثارات الحسين



 .3چزا ّارٍى ،اهاى ًاهِإ کِ تِ ٗحٖ٘ تي عثذاهلل (ًَادٓ اهام حسي ) دادُ تَد را تاطل کزد؟
أ .سٗزا ارتثاط ٗحٖ٘ تا اهام کاظن

ب .چَى ٗحٖ٘ تقاضإ اتطال اهاى ًاهِ کزد 

آشکار گشت 

ج .سٗزا اتَالثختزٕ فتَٕ تِ تطالى اهاى ًاهِ داد 
 .4اهام کاظن

د .چَى ٗحٖ٘ دٍتارُ تز علِ٘ اٍ ق٘ام کزد 

در پاسخ تِ سؤال ّارٍى در هَرد حذٍد فذک چِ فزهَدًذ؟

أ .تِ اٍ جَاتٖ ًذاًذ 

ب .آى را هجوَعٔ سزسه٘يّإ اسالهٖ هعزفٖ کزدًذ 

ج .آى را توام شْز هذٌِٗ هعزفٖ کزدًذ 

د .هحذٍدٓ فذک را هٌحصز تِ هکِ ٍ هذٌِٗ ًوَدًذ 

تشریحی
 .1تَجِ٘ طزفذاراى دستگاُ خالفت در هٌع تذٍٗي حذٗث چِ تَد؟ آى را ًقذ کٌ٘ذ.
 . 2أ .اقذاهات هثثت عوز تي عثذالعشٗش چِ تَد؟ ب .چِ اهزٕ علت تفاٍت اٍ تا ساٗز خلفإ اهَٕ شذ؟
 .3چزا اهام صادق

ًسثت تِ ساٗز اهاهاى اس آسادٕ ًسثٖ ٍ آراهش ت٘شتزٕ تزخَردار تَدًذ؟

 .4پ٘اهذّإ هتعزضاًِ فقِ اهام صادق

در تزاتز فقِ ساٗز هذاّة را تث٘٘ي کٌ٘ذ.
تِ طَر کاهل استفادُ کٌٌذ؟

 .5چزا عثاس٘اى در اهز خالفت ًتَاًستٌذ اس حزتٔ اًتساب خَد تِ پ٘اهثز

 .6کتاب «موطّأ» اس ک٘ست؟ چزا هٌصَر اس اٗي کتاب حواٗت کزدُ ٍ تِ ًشز آى پزداخت؟
 .7چزا اهام صادق

پ٘شٌْاد سزاى عثاسٖ در تشک٘ل حکَهت را ردّ کزد؟

 .8اهام رضا

تا چِ شزاٗطٖ ٍالٗت عْذٕ هأهَى را قثَل کزدًذ؟

 .9اهام رضا

چگًَِ هَضعگ٘زٕ ٍ هخالفت خَد را تا هأهَى اتزاس ًوَد؟ (دٍ هَرد)
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