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 " حدیث سلسله الذهب مسابقه بزرگ" 

 مامون به چه منظوری امام رضا)ع( را به خراسان دعوت کرد؟ – 1

 نظارت بر شیعیان د.            سپردن والیتعهدی ج.         مشورت در اداره امور سیاسی  ب.              میهمانی و پذیرایی .الف

 است؟امام رضا)ع( در مسیر حرکت به سمت خراسان از کدام شهر عبور نکرده  -2

 بصره د.                             نیشابور ج.                                  اهواز ب.                             کوفه .الف

 امام رضا)ع( در چه سالی دعوت مامون را پذیرفت و به سمت خراسان حرکت نمود؟-3

 ه.ق 195 د.                          ه.ق 201 ج.                              ه.ق 194 ب.                        ه.ق 200 .الف

 مامون در کدام شهر مستقر و منتظر امام رضا)ع( بود؟ -4

 توس د.                               مرو ج.                                        قم ب.                              بلخ .الف

 نخستین مکان استراحت امام رضا علیه السالم پس از ورود به ایران کدام گزینه است؟5- 

 قم و اصفهاننواحی  د.                             اره جان ج.                                  مهمره ب.                            اهواز .الف

 حدیث سلسله الذهب در بین اهل تسنن به چه نامی شناخته می شود؟ -6

 همه موارد د.                        حدیث ایمان ج.                            حدیث حصن ب.                سلسله االشراف .الف

 ام شهر روایت گردیده است؟حدیث معروف سلسله الذهب توسط امام رضا)ع( در کد -7

 مرو د.                                   قم ج.                                     توسب.                          نیشابور. الف

 درخواست چه کسانی حدیث سلسله الذهب را روایت نموده اند؟ امام رضا)ع( به -8

 الف و ج گزینه .د                  حدثان و کاتبانم ج.                              عموم مردم  ب.             علما و روحانیون .الف

 نخستین کسی که حدیث سلسله الذهب را از امام رضا)ع( نقل کرده چه کسی می باشد؟ -9

 شیخ مفید د.                      شیخ طبرسی ج.                              شیخ صدوق ب.       ابن جریر طبریمحمد  .الف

 کدام مورد است؟ حدیث سندیتمهم ترین عامل -10

 همه موارد د.                         نام خداوند ج.                          وجود نام پیامبر ب.                 وجود نام ائمه. الف

 تشیع کدام است؟ مهم ترین کارکرد حدیث سلسله الذهب در تاریخ-11

 هیچکدام د.   تدوین فلسفه سیاسی شیعه ج.    وحدت میان شیعه و سنی ب.      بنیان گذاری شاکله یک حکومت شیعه .الف

 بر اساس حدیث سلسله الذهب امام رضا)ع( کدام گزینه را قلعه امن الهی می نامند؟-12

 قرآن د.                              والیت ج.                                  امامت ب.                            توحید .الف
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 شرط ورود به قلعه امن الهی در حدیث سلسله الذهب چه چیزی است؟-13

 واردهمه م د.            ت و والیتامامپذیرش ج.                  ب. ایمان آوردن به اسالم                  . اعتقاد به معادالف

 می رود؟نکدام گزینه از اسامی دیگر حدیث سلسله الذهب به شمار  -14

 زرین االنساب                             ج. حدیث قدسی                           د. زنجیره سلسله االشراف                ب. سلسله . الف

 مهم ترین مسئله ای که امام رضا)ع( در حدیث سلسله الذهب به اشاره داشته اند چه بوده است؟ -15

 توحید شرط الزم ورود به قلعه امن الهی استب.                                                الف.تبیین جایگاه امامت و والیت

 ج. اثبات حقانیت امام علی)ع( بر والیت                                   د. اصالت و نسب ائمه )ع(

 

 

 پاسخنامه
 شماره تماس:                                            نام و نام خانوادگی :                                                                                                         

 

 گزینه شماره سوال گزینه شماره سوال گزینه شماره سوال

 د ج ب الف 11 د ج ب الف 6 د ج ب الف 1

 د ج ب الف 12 د ج ب الف 7 د ج ب الف 2

 د ج ب الف 13 د ج ب الف 8 د ج ب الف 3

 د ج ب الف 14 د ج ب الف 9 د ج ب الف 4

 د ج ب الف 15 د ج ب الف 10 د ج ب الف 5

 

 .ارسال نمایید    farhangi@qiet.ac.ir به آدرس ایمیل "پاسخنامه مسابقه حدیث سلسله الذهب  "با عنوان  انید پاسخنامه های خود را می تو

 

 

 

 

 

 

 با تشکر                                                                                                                                                                  

 گروه فرهنگی و اجتماعی                                                                                                                                                                 

 دانشگاه صنعتی قوچان                                                                                                                                                                 


