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:1

وطابق سٍایاتٌ ،ام علی(ع) سا چه کسی اٌتخاب کشد؟

الف) ابَطالب

ج) خذاٌٍذ وتعال
:2

ب) پیاوبش اکشم(ظ)
د) فاطهه بًت اسذ

چشا علی(ع) طخغیتی وتهایض دس ویاى اػحاب پیاوبش بَد؟
الف) صیشا ایضاى اص ههه عالنتش ٍ باتقَاتش بَدٌذ.

ب) صیشا هیچ کس ٌهیتَاٌست دایگضیي ایضاى باطذ.

ج) صیشا سسَل خذا(ظ) اٍ سا بشادس خَد وعشفی کشده بَد.

د) ههه وَاسد
:3

وادس اوام علی(ع) (فاطهه بًت اسذ) قبل اص اسالم به چه دیي ٍ

وزهبی بَد؟

الف) وسلهاى بَد.

ج) یکتا پشست بَد.
:4

ب) وضشک بَد.
د) هیچکذام

پیاوبش اسالم قبل اص هخشت به وذیًه به کخا هخشت کشد؟

الف) طائف ٍ قبیله بًی عاوش

ج) طائف ٍ یهي

ب) یثشب ٍ طائف

د) هیچکذام
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:5

اػَلی که دس تکَیي طخغیت اٌساى تأثیش داسٌذٌ ،ام ببشیذ.

الف) خاٌَاده ،دٍستاى ٍ داوعه

ب) ٍساثت ،تشبیت ٍ وحیط

ج) رات طخع ،عالیق فشدی ٍ تشبیت خاٌَادگی

د) ثشٍت ،قذست ٍ علن
:6

دس طب لیلة الهبیت ،چه کسی خَد سا پیصوشگ پیاوبش کشد؟
الف) عهش بي خطاب
ج) ابَبکش

:7

ب) عثهاى

د) علی بي ابیطالب

ػلح حذیبیه دس چه سالی وًعقذ طذ ٍ چه تأثیشی داطت؟

الف) سال پًخن هخشت  ،باصداسٌذه تحشکات وضشکاى بَد.

ب) سال طضن هخشت ،صویًه ساص فتح وکّه بَد.
ج) سال هفتن هخشت ،صویًه ساص فتح خیبش بَد.

د) سال پًخن هخشت ،باصداسٌذه تحشکات وضشکاى بَد.
:8

بتخاٌه قبیله «بًی طی» دس یهي تَسط چه کسی تخشیب طذ؟
الف) خالذ بي ٍلیذ

ج) علی بي ابیطالب

ب) سعذ ٍقاظ

د) عبیذة بي حاسث
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:9

سسَل خذا(ظ) ایي عباست سا دس خغَظ چه کسی بیاى

فشوَده است« :خذایا! دٍستاى اٍ سا بذٍست بذاس ٍ دطهًاى
اٍ سا دطهي بذاس»...

الف) عهش بي خطاب

ج) وعاٍیة بي ابی سفیاى

ب) ابَبکش

د) علی بي ابیطالب

 :11ایي سخي اص کیست؟
«لَو ال عَلِی لَهَلَکَ عُمَر؛ اگر علی نبود ،عمر هلاک میشد».
الف) عهش بي خطاب

ج) وعاٍیة بي ابی سفیاى

ب) ابَبکش

د) علی بي ابیطالب

 :11حضشت علی(ع) دس خطبه طاٌضدهن ٌهح البالغه ،دٍساى پس اص
حکَوت عثهاى سا به چه عغشی تضبیه کشده است؟

الف) عغش قبل اص اسالم

ج) پس اص هخشت پیاوبش

ب) عغش بعثت پیاوبش

د) هیچکذام

 :12آیا طخغی که دچاس لغضش ٍ اطتباه است ویتَاٌذ وسئَلیت
هذایت داوعه سا بش عهذه بگیشد؟

الف) بله ،وضشٍط به ایًکه اص طشف وشدم اٌتخاب طذه باطذ.
ب) خیش ،وسئَل داوعه بضشی حتهاً بایذ وعغَم باطذ.
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ج) بله ،به طشطی که فقط دستَسات اسالم سا ادشا کًذ.
د) الف ٍ ج

« :13لیلة الهشیش» دس دًگ ػفیي ٌام چه طبی است؟
الف) طبی که بادهای بسیاس سشدی ویٍصیذ.

ب) طبی که وعاٍیه قشآىها سا بش ٌیضه کشد.

ج) طبی که دًگ به اٍج خَد سسیذه بَد.
د) الف ٍ ب

 :14ایي سخي اص کیست؟

« فضائلی که دسباسه علی بي ابیطالب(ع) سسیذه دسباسه هیچ
یک اص یاساى سسَل خذا ٌشسیذه است».

الف) احهذ بي حًبل

ج) ابي ابی الحذیذ

ب) دشج دشداق

د) خلیل بي احهذ

 :15چشا علی(ع) «عهشٍ بي عبذ ٍد» سا با کهی تأوّل کضت؟
الف) صیشا عهش به ایضاى ٌاسضا گفت.

ب) صیشا عهشٍ اص ایضاى خَاست که ٍی سا ٌَ ُکضَذ.

ج) صیشا ایضاى ویخَاست فقط بشای خذا ٍی سا بکضذ.
د) الف ٍ ج
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 :16پس اص دًگ دهل ،اوام علی(ع) با عایضه چگٌَه سفتاس کشد؟
الف) اٍ سا به وذیًه فشستاد ٍ دس آٌها حبس کشد.

ب) حشین اٍ سا کاوالً حفع کشد ٍ وحتشواٌه به وذیًه فشستاد.
ج) با کساٌی که به عایضه ٌسبت ٌاسٍا دادٌذ بشخَسد ٌهَد.

د) ب ٍ ج

 :17به فشوَده حضشت علی(ع) بشتشیي کاس ٌیک چیست؟
الف) فشیاد سسی غهضدگاى ٍ ستندیذگاى.

ب) کهک به فقشا ٍ وساکیي.

ج) دهاد ٍ طهادت دس ساه خذا.

د) ٌهاص ،سٍصه ٍ حح

 :18علی(ع) با «عبذاهلل بي سبا» چگٌَه سفتاس کشد؟
الف) اٍ سا سه سٍص صٌذاٌی کشد تا تَبه کًذ.

ب) اٍ سا اص کضَس اسالوی تبعیذ کشد.

ج) اٍ سا با آتص سَصاٌیذ.
د) الف ٍ ج
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« :19غالت» چه کساٌی بَدٌذ؟

الف) گشٍهی اص طشفذاساى وعاٍیه بَدٌذ.

ب) گشٍهی اص طشفذاساى علی(ع) که اٍ سا خذا ویداٌستًذ.

ج) گشٍهی بَدٌذ که علی(ع) سا کافش خَاٌذٌذ ٍ با اٍ دًگیذٌذ.

د) الف ٍ ج

 :21چشا طَسای طص ٌفشه علی(ع) سا به خالفت ٌپزیشفتًذ.
الف) صیشا علی(ع) با عذالت بیي وشدم سفتاس ویکشد.

ب) علی(ع) به سخي صیادهخَاهاى تَده ٌهیکشد.
ج) علی(ع) تَاى اداسه داوعه سا ٌذاسد.

د) الف ٍ ب

