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امبش یامبش كشد ي ادامه ىسل پیوكه خذايىذ صهشا سا ياسث پی: علت ا1
 ضان قشاس داد، چه بًد؟ یسا اص ا

 ضاى یا یب( تقَا ؼصهت صذیقه طاهزه الف(
 د( ههه وَارد  اخالظ باال ٍ ٍاالی ایضاىج( 

 ست؟  یمان به خذا چیفلسفه ا  :2
  یها اس كبز ٍ خَدخَاه كزدى دل الف( پاك

 اس طزك یشگیز ٍ پاكیب( تطه
 د( ثبات در اخالظ ؼهل    ه ٌفس یج( تشك

 افت؟  یىگاسش  ی: مصحف فاطمه)س( تًسط چه كس3
 )ع( یب( حضزت ؼل الف( حضزت سهزا )س(  

 ًب )س(  ید( حضزت س  ج( اوام حسي )ع(  

 كیست؟  « كمضكاة فیها مصباح...»دس آیه « مضكاة»: مقصًد اص كلمه 4
 ب( رسَل خذا)ظ(   ع( الف( اوام حسیي)
  د( حضزت سهزا )س(  ج( اوام حسي )ع( 
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سكًت م:شد  سا چ:ه    ی: حضشت صهشا دس خطبه مهم خًدطان علت اصل5
 داىوذ؟   یم یضیچ

 بز وزدم یت طلبیالف( غلبه رٍح ؼاف
 قذرت طلباى  یب( داه طلب

 چكذام ید( ه   یا پزستیج( دٌ

ً یخ هیص حضشت صهشا)س( خذايىذ بشتشی: طبق فشما6 ص یش ي صالح خ:
 فشستذ؟   یم یچه كس یسا بشا

 ت)ع( را در دل داطته باطذ. یت اهلبكه وحّب ی( كسالف
 ذ. یكه به دستَرات قزآى ؼهل ٌها ی( كسب

 تزیي ؼبادت را به پیضگاه خذاٌٍذ تقذین كًذ. ج( كسی كه خالصاٌه
 ز پاك گزداٌذ. ٍ تكّب یكه دل را اس خَدخَاه یكسد(  

 ه طیبه چه كسی است؟  : موظًس اص طجش7
 حضزت سهزا)س( ب(   الف( پیاوبز اكزم)ظ( 

 د( حضزت وهذی )ؼح(  ( حضزت ؼلی)ع( ج
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 ل بًد؟ یي دفاع حضشت صهشا )س( اص فذك به چه دل ی: ىگشاى8
 داطت.  یفزاٍاٌ یضاى وًافغ وادیا یزا بزایس  الف(
 یاسیٍ س یزا غصب فذك آغاس تخاٍس ٍ خلغ سالح اقتصادیب( س

 )ع( بَد.یت ؼلاواو
 ه به اٍ داده بَد. یزا رسَل خذا)ظ( فذك را بػًَاى هذیج( س

 د( ههه وَارد 

 ان فشمًده است؟  یب یج سا چه كسیه حذی: ا9 

 « وارد نخواهذ شذ. یذستیكه اسم فاطمه باشذ فقر و ته یا در خانه»
 ب( اوام صادق)ع(   اوبز اكزم)ظ( یالف( پ

 )ع(د( اوام رضا  ج( اوام كاظن )ع( 

 شا:یذىذ، صی: فاطمه سا فاطمه ىام10
 قت اٍ را درك كًًذ. یتَاًٌذ حق یالف( وزدم ٌه

 ها دٍر است.  یها ٍ بذ یذیب( اس پل
 ج( طفاؼت كًًذه گًهكاراى است.  

 د( ههه وَارد
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 )ع( دس مقابل غاصبان خالفت سكًت كشد؟  یه علیشالمؤمویچشا ام: 11
 ت كزده بَد. ت به سكَیزا رسَل خذا )ظ( ٍصیالف( س

 كزدٌذ.  یٌه یاد بَد ٍ وزدم اٍ را ههزاهیزا تػذاد وخالفاى سیب( س
 طذ.  یي رفتي اساس اسالم ویزا هزگٌَه اقذام وَدب اس بیج( س

 الف ٍ ج د( 

)ع( پ::ا اص یچ::شا حض::شت صه::شا )س( دس خص::ًظ خالف::ت عل::  :::12
 ذ ي اصشاس داطت؟  یامبش)ظ( تأكیپ

 د. ضاى بَی)ع( ههسز ایزا ؼلیالف( س
َ ی)ع( را داٌضو  یزا رسوَل خوذا)ظ(ع ؼلو   یب( س  یص وػزفو یي خو

 كزده بَد. 
خواد  یداوػوه ٍ ا  یختگیگسو  اس هون گزاى وَدوب  یزا خالفت دیج( س

 طذ.  یي ویبذؼت در د
 د( ب ٍ ج 

 است؟  «بشیذه اص طشّ ي بذی»: كذا  یل اص اسامی حضشت صهشا)س( به معوی 13
ًّاٌه     الف( فاطهه   ب( ح

 بتَل  د(   ج( سهزا



     472  ای های چهارگزینه پرسش    .................................................. 

 است؟ یه فشد چه كسیص سسًل خذا)ظ( بهتشیطبق فشما: 14
  )ع( باطذیت ؼلیزٍ ٍالیپالف( 

 ذ. یبا ههسز خَد خَش اخالق بَده ٍ بشرگَاراٌه رفتار ٌها ب(
   شد.یهَد بپزهیذ ٍ اس سخًاى بیدر اٌخام كارها دقت ٌها ج(
 الف ٍ ج د( 

15 :    ً  یو: یب صیسا پ:  یضی: ص چ:ه چ یحض:شت صه:شا )س( دس خطب:ه خ:
 وذ؟  یىما یم

 دبار ٍ وستبذ یها الف( ظهَر حكَوت
 ف طذى اسالم در بزابز دطهًاى یب( ضػ

 بز وزدم  یت طلبیج( غلبه رٍح ؼاف
 ي وسلهاٌاى یوختلف در ب یها فزقه ظهَرد( 

: كذا  یل اص مًاسد صیش ىضاىه ادب ي بضسگًاسی دس هوگا  غزا خ:ًسدن  16
 است؟  

 ب( ٌضسته غذا خَردى  راضی بَدى به ٌػهت خذا الف(
 د( ٍضَ گزفتي قبل اس غذا  غذا را خَب دَیذى ج( 
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ه افشاد امّت اس:ال  چ:ه   یص حضشت صهشا )س( طشيستشی: مطابق فشما17
 هستوذ؟  یكساى

 ها هستًذ. كه غزق در ٌػهت یالف( كساٌ
 گَیًذ.  ب( كساٌی كه سخًاى بیهَده ٍ ریاكاراٌه وی

  بلف ٍ د( ا  ( حاكهاى ظالن ٍ خَدكاوه ج

 امت داسد ...یمان به خذا ي سيص قیكه ا ی: كس18
 بًذد. یذ ٍ لب اس ٌارٍا ویگَ یز ویالف( سخي خ

  ذ. یٌها یتالش و یدر كسب ؼلَم ٍ وػارف الهب( 
ام یو هاى دارد ٍ در بزابز ظالهواى ق یي )ع( ایزالهؤوًیت اویج( به ٍال

 كًذ.  یو
 كًذ.  یگزاى ادتًاب ویبت ٍ تههت سدى به دیاس غد( 

 ست؟  یصىان چ یض بشایه چی: بهتش19
 با ههسز ٍ فزسٌذاى یرفتار الف( خَش

ٍّل ٍقت در وسخذ   ب( اقاوه ٌهاس ا
 ش اس وػاطزت با وزداى ٌاوحزم یج( پزه

 د( ههه وَارد 
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اص صه:شا)س(   ب:شدن حض:شت   اسثم:ًسد  ل دس ی: ل اص مًاسد ریكذا  : 20
 ؟  ستیح ىیصحسسًل خذا)ظ( 

 هاى اس حضزت داٍٍدیلالف( ارث بزدى حضزت س
 اٍالد یبزاا اس پزٍردگار یسكزحضزت ب( درخَاست 

 گذارٌذ. یٌه یبز دا یاء اس خَد ارثیج( اٌب
 ت ٌسبت به اوَال هًگام وزگ یذ بز ٍصید( تأك

 


