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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 

 

ما به عنوان مسلمان واقعی باید جنگ طلب یا صلح طلب باشیم؟ بنا به تعبیری که به غلط در میان  .1

و سازشکارانه داشته باشیم یا اینکه باید « حسنی»برخی از مسلمانان مصطلح شده است، ما باید روحیه 

است و ما مختاریم با توجه  و انقالبی داشته باشیم، یا اینکه اصال هر دو سیره درست« حسینی»روحیه 

به روحیات خود یکی از آنها را انتخاب کنیم؟ چرا در میان ائمه رفتارهای گوناگون و گاه متعارضی می 

 (نمره4)بینیم؟ در هنگام عمل به سیره ی ایشان وظیفه ی ما چیست؟

 قیام السالم علیه صادق  اگر در مقابل ظلم باید قیام کرد و از هیچ خطری پروا نکرد پس چرا امام .2

 به که است این امام ی وظیفه و کرد تقیه باید اگر و گرفت، پیش تقیه راه مطلقاَ زندگی در بلکه نکرد

 نمره(3)ار را نکردند؟ک این السالم علیه حسین امام چرا پس بپردازند مردم هدایت و ارشاد و تعلیم

های مردم شرکت نکردند و رهبری  چرا امام صادق علیه السالم در موج براندازی بنی امیه در قیام .3

 ایشان عهده به را اسالمی ی جامعه امور تمام  آنرا و به دنبالش حکومت را در دست نگرفتند تا زمام

تماعی زمان حضرت چگونه بود و با اج اوضاع کنند؟ منتقل هم خود از پس امامان به را حکومت و باشد

ود؟ چرا بهترین کار راه اندازی حوزه درسی بود و اگر دوران امام حسین علیه السالم چه تفاوتی کرده ب

امام به جای برپایی کالس درس و بحث قیام می کردند وضع چگونه می شد؟ چه عواملی باعث شده جو 

 نمره(4)نشاط علمی در آن زمان پدید بیاید؟

 چگونه سیاسی مناصب پذیرش و سیاسی امور در مشارکت به نسبت  رویکرد یک مسلمان متدین .4

 با مصالحه به حاضر وجه هیچ به که نماییم تبعیت( لیه السالمع) حسین امام از باید آیا باشد؟ باید

 که آنجا تا نمودند احتراز بشدت خویش زمان حکومت با کردن بیعت از و نشدند جور و ظلم حکومت

د مانند امام رضا امل قیام سید الشهدا، عدم بیعت با حکومت ظلم و جور می باشد یا اینکه بایعو از یکی

( که والیتعهدی را پذیرفتند و وارد دستگاه حکومتی شدند، ما نیز در صورت مواجه شدن لیه السالم)ع

 (نمره 4)با اقبال از سوی دستگاه حکومتی ولو ظالم و ناحق، باید وارد عمل شویم؟

 شهید آثار مطالعاتی طرح یک سطح آزمون

 یره معصومین )ع(س کتاب - مطهری
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های دولت عباسی را هچرا مامون امام را از مدینه برای والیتعهدی به مرو آوردند؟ امام چگونه برنام .5

 را  های امامبرهم زد؟ بازی مامون و عکس العمل امام را تحلیل نمایید و نتیجه سیاست مامون و برنامه

 (4).نمایید ذکر

 تفاوت در شیوه و تاکتیک میان امام حسن و امام حسین را بر مبنای تفاوت در مقتضیات زمان و  .6

 (3ایشان تبیین نمایید.)شرایط زمان  تفاوت در

السالم  هیالسالم صلح و امام صادق عل هیکردند و امام حسن عل امیق( السالم  هیلع) نیچرا امام حس .7

 (3)ست؟یاسالم چ همیتفاوت عملکرد ائمه عل لیبه گسترش علوم اسالم مشغول   شدند؟ دل

 یراکامال ب هینکردند و حال آنکه موجبات تق هیالسالم تق هیعل نیحق است چرا امام حس هیاگر تق .8

 هیالسالم تق همیائمه اطهار عل ریپس چرا سا ستیحق ن هیالسالم فراهم بود، و اگر تق هیعل نیامام حس

 (3)؟دادند یدستور م هیاند و به تق کرده یم

 دیرا با یاچه نوع مبارزه یالملل نیجامعه امروز ما در صحنه ب طیو شرا نیمعصوم رهیبا توجه به س .9

 (3)؟میریبگ شیپ

رضا علیه درباره انگیزه های مامون از اعطای والیتعهدی  به  حضرت تلف های مخنظریه .11

 (3).تبیین نماییدالسالم را 

ای در السالم زندگی زاهدانهچرا امام صادق )ع( مانند پیامبر )ص( و امیرالمؤمنین علیه .11

حنت بگیریم یا السالم در زندگی بر خود مپیش نگرفتند؟ آیا باید مثل پیامبر )ص( و امیرالمؤمنین علیه

 نمره( 3)السالم برای زندگیمان فراهم کنیم؟فراخی و راحتی را مانند حضرت صادق علیه

اگر ایشان نهایتاَ شهید  چرا حضرت علی در جنگ صفین تسلیم ماجرای حکمیت شدند؟ .12

 نمره(3)می شدند چه اتفاقی می افتاد؟

تای امر به معروف قیام می آیا حسن  بن علی )ع(  به عنوان خلیفه مسلمین نباید در راس .13

اگر امام حسن )ع( می جنگیدند و شهید می شدند چه ضرری به اسالم می رسیدکه حاضر به  کردند؟

 نمره( 3)قیام نشدند؟

صلح حسنی و قیام حسینی در قالب فریضه امر به معروف و نهی از منکر چگونه قابل جمع  .14

 نمره( 3تبیین نمایید.) و تحلیل هستند؟

باتوجه به تفاوت عمل ائمه علیهم السالم در باب مقابله با حاکم جور  باید ما صلح طلب  .15

 نمره( 3)باشیم یا جنگجو؟آیا معیاری برای این دو وجود دارد؟
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 بر اساس چه قواعدی از جهاد در اسالم، فلسطینیان باید به مبارزه با اسرائیلی ها بپردازند؟ .16

 نمره( 3)ئیلیان موقوف به اذن امام است؟ چرا؟آیا دفاع فلسطینیان در برابر اسرا

چرا  شود؟السالم فقط به جنبه عبادی حضرت تأکید میچرا از زندگی امام سجاد علیه .17

چرا درزندگی امام سجاد این اندازه  اند؟پذیرفته« بیماری امام سجاد )ع( را » ی بسیاری از مردم شبهه

کنند ایشان شخصی آنچنان که برخی امام را توصیف میبکاء و گریه بر پدرشان گزارش شده است؟ آیا 

السالم چه آثار تربیتی برای جامعه دعاهای امام سجاد علیه اند؟بیمار و ناالن و پریشان حال بوده

 نمره( 4)داشت؟

السالم در گرمای شدید تابستان برای تحصیل معیشت آن طور خود را به چرا امام باقر علیه .18

-آیا این میزان اهتمام امام باقر به کسب روزی، کسر شان مقام امامت نمی زحمت انداخته بودند؟

 نمره( 3باشد؟)

مگر نه این است که یک سیاستمدار باید خود در فراهم کردن شرایط الزم برای کارهایش  .19

بکوشد نه این که منتظر فراهم شدن شرایطش باشد و به این بهانه کاری نکند؟ پس چرا در زمان فترت 

گر ماجراها بودند و منتظر بودند شرایط ه و روی کارآمدن بنی عباس امام سکوت کردند و نظارهبنی امی

 نمره( 3)فراهم شود؟

هایی در این قیام های دینی صورت گرفت؟ مردم با چه انگیزهالعباس با انگیزهآیا قیام بنی .21

اس توانستند حکومت را چگونه با حضور فرزندان پیامبر )ص( یعنی بنی هاشم، بنی عب شرکت کردند؟

 نمره( 3)در دست بگیرند؟

-هایی که علیه بنی امیه و بنی عباس صورت میالسالم در مورد قیامنظر ائمه اطهار علیهم .21

گرفتند بر پیروانشان هم تقیه را الزم ها همانطور که خود تقیه در پیش میگرفته چه بوده است؟ آیا آن

 نمره( 3)کردند؟ها شرکت نمییید بوده است پس چرا خود در آنها مورد تأدانستند؟ اگر این قیاممی

ای المللی چیست؟ در این شرایط چه نوع مبارزهی بینی امروز ما و صحنهشرایط جامعه .22

دهد؟ چرا مقام معظم رهبری هر سال نام خاصی را انتخاب می کنند؟ این کار چه بهترین نتیجه را می

 نمره( 4)کنند؟د؟ چرا ایشان مدام بر حکومت علمی تأکید میپیامی به حرکت عمومی کشور می ده

 السالم درس بگیریم؟ها از امام کاظم علیهها و محنتچگونه در برخورد با سختی .23



4 

 

طلبی انسان چه حد و مرزهایی دارد؟ تقیه در این راه به چه معناست؟ ضرر گویی و حقحق .24

شود؟ افتخار شکنجه ی الضرر توجیه میبا قاعدهدیدن و شکنجه شدن و زندان رفتن در این راه چگونه 

 نمره( 3)شودگویی چگونه با تقیه جمع میشدن در راه حق

 را مسموم کرد؟ آیا مأمون شیعه بود؟ اگر تمایالت شیعی داشته چرا امام رضا علیه السالم .25

ول السالم درباره همکاری با خلفا چیست؟ والیت جائر به معنای قبنظر ائمه اطهار علیهم .26

 نمره( 3)پست و مقام از ناحیه ظالم از نظر فقهی چه حکمی دارد؟

-السالم نسبت به مأمون و وضع حضرت علی علیهچه تفاوتی میان وضع حضرت رضا علیه .27

-آیا جامعه شیعی در آن ایام و پس از آن توانست از آنچه حضرت رضا علیه السالم نسبت به معاویه بود؟

 نمره( 3)فرهنگی بهره گیرد؟-ک راهبرد سیاسیالسالم انجام داد به عنوان ی

شایبه، و عمل او در مورد  اگر نیّت مأمون در برگردانیدن حقّ به اهل آن خالص و بى .28

رضا علیه السّالم صادقانه بود، چرا والیتعهدى خود را، پس از وفات آن حضرت، به فرزند   والیتعهدى امام

رد، با این که معتقد بود که او جانشین پدر خویش است و با او امام محمّد جواد علیه السّالم واگذار نک

این که مأمون خود بر بلندى مقام علم و دین و برترى آن حضرت بر دیگر بنى هاشم شهادت داده 

 نمره( 3)است؟

 

 

 

 


