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 به چه وعً=ست؟ « يین >لطشفیكش» :1
 كَك=سیپذس ٍ و=دس ٌ ید>س>>لف( 

 شش>فتهًذ  یٍ و=دس ی>جذ>د پذس یب( د>س>
 كَ یسفت=س ٍ گفت=س ٌ یج( د>س>

 د( >لف ٍ ب

وشهَس >ست ٍ  یبه چه ٌ=و یسَسه وب=سكه شَس 23ه ی< :2
 ٌ=صل شذه >ست؟  یدس خطَص چه كس=ٌ

 ٰیٌط=سب( وب=هله /  تی>هلب ف( وب=هله / >ل
  يیوسلهد( وَّدت /  تی>هلبج( وَّدت / 

 ش وشهَس >ست؟ یه تطهیل به <ی=ت ریل >ص <یكذ>م  :3
 <ل عهش>ى  11ب(  >حض>ب 33>لف( 

 ٌس=;  69د(   و=ئذه  61ج( 

 ست؟ یچ یش ٍ خَبیشه هش خیوًشأ ٍ س :4
  ب( تفكش  ت ی>لف( ٌ

 >ص خذ> د( >ط=عت ج( >خالص دس عهل  
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 ٌقل كشده >ست؟  یس> چه كسوطلب ي ی> :6
 عَلِی)ع(؛ بْنِ  الْحَسَنِ  اهللِ مِنَ    لَمْ یكُنْ اَحَداً اَشْبَه بِرَسُولِ»

تر به رسول  بن علی)ع( شبیه هیچ كس ماننذ حسن
 «خذا)ص( نبود.

 ذه یب( ُبَش >لف( >ٌس بي و=لل 
 د( ج=بش بي عبذ>هلل  ج( عبذ >هلل بي عب=س 

 ست؟ ی>ٌس=ى چ یض بش>یي چی>و=م حسي)ع( بهتش به ٌظش :1
 یب( ظبش ٍ بشدب=س  شه=وت ٍ شج=عت>لف( 

 ٍجذ>ى ٍ >ٌط=فد(     یضك=سیٍ پشه یج( تقَ

 ست؟ یچ 61ه ی<سَسه و=ئذه دس « حضب >هلل»وًظَس >ص  :7
 =وبش)ص( یب( >ظح=ب پ  =وبش)ص( یت پیلب>لف( >ه

 ي)ع( ی=س>ى >و=م حسید(    =ى یعیج( ش

 ست؟ یههه وك=سم >خالق چسش سلسله  :8
 یوهه=ى ٌَ>صب(   ی>لف( خَش خلق

 د( ظذ>قت  =یششم ٍ حج(  
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ٍّت ٍ جَ>ٌهشد :9  ست؟ ی>ص ٌظش >و=م حسي)ع( دس چ یوش
 ي یض بَدى بش حفظ دی>لف( حش

 ب( پ=ك كشدى و=ل >ص حش>م 
 ت حق >هلل ٍ حق >لً=س یج( سع=

 د( ههه وَ>سد 

  ه= كذ>م >ست؟ قلبه= ٍ  ي دلیتش >ص ٌظش >و=م حسي)ع( س=لن :11
 كه >ص شل ٍ شبهه پ=ك ب=شذ. یدل >لف(

 ه=ى سٍشي ب=شذ. یكه به ٌَس > یب( دل
 ت)ع( دس <ى ب=شذ. یكه وحّبت >هلب یج( قلب

 د( ب ٍ ج 

>و=م حسي)ع( به >سث  یض س> بش>ی=وبش >كشم)ص( چه چیپ :11
 گض>سد؟ 

 ب( شه=وت ٍ شج=عت   ٍ سخ=ٍت ی>لف( بخشًذگ
ٍّت  یجَ>ٌهشدد(    یج( شكَه ٍ بضسگ  ٍ وش

 بَد؟  ی=; >لهیل >ص >ٌبیٌ=م فشصٌذ كذ>م « ُشبَّش» :12
 ه=سٍىب(   ی>لف( وَس

 لید( >سه=ع  عقَبیج(  
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( چه ععت وشدم ب= >و=م حسي)یه پس >ص بیي >قذ>م وع=ٍی>ٍل :13
 بَد؟ 

 ج=د سعب ٍ ٍحشت یب( > >لف( >عض>م ج=سَس
 د( >لف ٍ ب  ض یذ <ویٌ=وه تهذج( 

 >عتب=س ٌبَد؟  یت د>س>یجه حكهیي ٌتیچش> دس جًگ ظف :14
 )ع( ب= <ى وخ=لف بَد. ی>لف( حضشت عل

 ت خشسًذ ٌبَدٌذ. یجه حكهی)ع( >ص ٌتی=ى علیب( سپ=ه
  .ي وط=بق دستَس>ت خذ> ٍ قش<ى عهل ٌكشدٌذیج( حََكِه

 د( >لف ٍ ج 

 كًًذ؟  ی=فت وی>و=و=ى)ع( علن خَد س> چگٌَه دس :16
 =وبش)ص(یب( تَسط پ  ی>لف( تَسط ٍح

 ج  د( ب ٍ ي یشی>سطه >و=م پج( بَ

 ل >ست؟ یل >ص وَ>سد ریكذ>م  یي عب=ست وعًی>  :11
 « ش=ىی> یه= ش=ٌٍذ>ى ٍ تحّهل لغضشیبه خَ یكیٌ»

   ب( ِحلْن   ششف>لف( 
ٍّت   صهذد(   ج( وش
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 بَد؟  یوهه كشدیسٍ<غ=ص چه سشه یه=ى ظلح ب= وع=ٍیپ :17
 =س>ى ٍف=د>س یت یب( تشب  ش ظحًه ٌبشد یی>لف( تغ

 د( >لف ٍ ب    یش>ف حكَوت >سالو>ٌحج( 

 شَد؟ یدس >جته=ع و یت ٍ سشبلًذیه وَفقیض و=یچه چ :18
 ت وشدم یب( جلب سض=  >لف( تحّهل دس بش>بش وشكالت

 د( >لف ٍ ج   ت خذ> یجلب سض=ج(  

 ه چه بَد؟ یشش ظلح ب= وع=ٍیل پزیي دلیوههتش :19
 وتعذد به ج=ى >و=م حسي)ع(  ی>لف( سَ; قطذه=

 سپ=ه >و=م حسي)ع( =ٌت فشو=ٌذه=ىی>ى ٍ خ=سی ییٍف= یب( ب
 یعه پش>كًیغ=ت ٍ ش=یه >ص سشَه، تبلیج( >ستف=ده وع=ٍ

 د( ب ٍ ج 

 پس >ص عقذ قش>سد>د ظلح >و=م حسي)ع( چه كشد؟  :21
 =وبش >كشم)ص( یپ یه= ج <وَصهیتشٍ یتالش بش>>لف( 

 ه ی>و یدس وق=بل >ٌحش>ف=ت خ=ٌذ>ى بً یب( سٍشًگش
 =م ع=شَس> یق یبش> یس=ص ًهیوت د>ٌشهًذ>ى ٍ صیج( تشب

 د( ههه وَ>سد 


