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 بَدٌذ ػذد دس اواواى)ع( حسي)ع( اوام ػلح اص سپ :1
  ًذ؟یٌها فشاهن سا یضیچ چه وقذوات

 وشدم به احكام نیتعل ب(   اسالم جیتشٍ الف(
   ظالهاى با وباسصه د(  یعلَ حكَوت لیتضك ج(

  گفت؟ چه طلحه پسش نیابشاه پاسخ دس سجاد)ع( اوام :2
 ست؟یك شٍصیپ یبذاٌ تا بگَ اقاوه ٍ اراى ٌهاص هًگام الف(

 وا! اىیص به ٌه ٍ ذیباط وا سَد به ٌه ب(
  كشد. ٌخَاهن اعتهاد طها قَل به هشگض ج(
 ذ؟یٌگش یو خذا)ظ( سسَل به ییسٍ چه با طها د(

 كشد؟ اىیب یكس چه به خطاب سا جهله يیا سجاد)ع( اوام :3
 چه تَ با كًذ وضاهذه حال ایي بش سا وا خذا سسَل اگش »

 «كشد؟ خَاهذ
  هیوعاٍ بي ذیضی ب(  ادیص بي اهلل ذیعب الف(

  ج ٍ الف د(   سعذ ابي عهش ج(
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 تَ بشابش دس كه كسی به ظلن اص » ست؟یك اص سخي يیا :4
 «.كي ضیپشه ،ٌذاسد خذا جض یاٍسی

 صهشا)س( حضشت ب(   خذا)ظ( سسَل الف(
  سجاد)ع( اوام د(  ي)ع(یحس اوام ج(

 چه «یالقشب یر» اص وًظَس 41 هیآ اٌفال وباسكه سَسه دس :5
  هستًذ؟ یكساٌ
  اوبش)ظ(یپ تیاهلب ب(    خذا ساه وجاهذاى الف(

 اوبش)ظ(یپ اػحاب د(   اٌغاس ٍ يیوهاجش ج(

 وشٍاى عبذالهلك تَسط كه ًهیوذ فشواٌذاس با سجاد)ع( اوام :6
  كشد؟ سفتاس چگٌَه طذ وعضٍل

 داد. قشاس وؤاخزه وَسد سا اٍ الف(
  ٌكًًذ. يیتَه اٍ به ٌهَد سفاسش ٍ كشد عفَ سا اٍ ب(
  كشد. ٍساطت اٍ یبشا عبذالهلك ٌضد دس ج(
  ج ٍ ب د(

  چه؟ یعًی «استثاث» :7
  ًذ.یگَ یو استثاث ذیطذ ضعف ٍ یهاسیب حالت به الف(

  است. جًگ ذاىیو اص وجشٍح آٍسدى یوعًا به ب(
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  است. قغاظ ٍ یخٌَخَاه یوعًا به ج(
  ب ٍ الف د(

 اساىی اص ٌفش هش قذست صواى)عج(، اوام ظهَس صواى دس :8
  است؟ ٌفش چًذ با بشابش ضاىیا

  ٌفش 21 ب(    ٌفش 11 الف(
  ٌفش 41 د(    ٌفش 31 ج(

  كًذ؟ یو كاول سا لیر جهله ها ًهیگض اص كی كذام :9
 ....... چًن ي ستیى ...... ستهیشا احذى معصًم جس »
 بشواسوذ، [همگان كه] ستیى خلقت در ظاهرى ىشان كی

 «.شًد اعالم ي [هییتع] ........ طرف از امام ذیبا
  خذا : عغهت  : اواوت ب(           عغهت : خذا : اوام الف(

  خذا : اواوت : ٌبَت د(            خذا : اواوت : عغهت ج(

  ست؟یچ صطت كاس هش ذیكل :11
  تههت ٍ بتیغ ب( یحَػلگ كن ٍ یلیتًب الف(

  ب ٍ الف د(   یسباخَاس ج(
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  باطًذ؟ یو وؤوي بخص ٌجات كی كذام :11
 بتیغ اص صباى یداس ٌگه الف(

  آخشت ٍ ایدٌ یبشا ذیوف یكاسها به پشداختي ب(
  گًاه بش یطَالٌ هیگش ج(
  وَاسد ههه د(

 يید صواى هش دس خذاٌٍذ سجاد)ع(؛ اوام صیفشوا وطابق :12
  ذ؟یفشوا یو ذییتأ ضیچ چه لهیٍس به سا خَد
  است. داده فشواى اٍ اص اطاعت به ٌسبت كه یاواو الف(

  طَد. یو اٌتخاب اػحاب ٌظش با كه حاكن ای فهیلخ ب(
  داسٌذ. دست دس سا جاوعه اوَس صوام كه یكساٌ ج(
  ج ٍ ب د(

  ست؟یچ عبادت يیبهتش :13
  سٍصه ٍ ٌهاص ب(  وادس ٍ پذس به احتشام الف(

 ج ٍ الف د( حشام اص داوي ٍ طكن یداس ٌگه ج(

  طذ؟ بشگضاس كجا دس ي)ع(یحس اوام یعضاداس وجلس يیاٍل :14
  طام طهش دس ب(   ًهیوذ طهش دس الف(

  كشبال دس د(   كَفه طهش دس ج(
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 ٍ گشفتي ٍضَ شیٌظ ،یاسالو احكام دس وسلهاٌاى اختالف :15
  طذ؟ آغاص یصواٌ چه اص ٌهاص اقاوه
   خذا سسَل سحلت اص پس الف(

  خطاب بي عهش خالفت صواى دس ب(
  )ع(یوجتب حسي اوام ػلح اص پس ج(
  ي)ع(یحس ماوا طهادت اص پس د(

  گشدد؟ یو ساست ساه به اٌساى تیهذا وَجب ضیچ چه  :16
  طذه وضخع اٍقات دس عبادات اٌجام الف(

  ػالح یها اٌساى با یًیٌض هن ب(
  يیوؤوً به ضیآو وحبت ٌگاه ج(
  حشام یكاسها اص اجتباب د(

  كشد؟ استفاده دعا ٍ وَعظه َهیط اص سجاد)ع( اوام چشا :17
  بَد. فشوا حكن یذیطذ ًاقاخت صواى آى دس شایص الف(

  طذ. یو داده آوَصش بهتش یًید نیوفاه َهیط يیا به ب(
  بَد. ضكاسیپشه ٍ عابذ یفشد ضاىیا شایص ج(
  ب ٍ الف د(
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 افتهی ٌگاسش یكس چه تَسط باس يیاٍل هیسجاد فهیػح :18
  است؟

  باقش)ع( اوام ب(  ي)ع(یالحس بي یعل بي ذیص الف(
 هاسٍى بي وتَكل د(   ذیص یب ییحی ج(

 سا ػلَات ركش صیخَ یدعاها دس سجاد)ع( اوام چشا :19
  كًذ؟ یو تكشاس
  عهیط یذتیعق ًصیب تیحقاٌ بش ذیتأك وًظَس به الف(

  خالفت غاػباى هیعل یافضاگش یبشا ب(
  ت)ع(یاهلب یاسیس گاهیجا به وشدم تَجه جلب یبشا ج(
  وَاسد ههه د(

 ٌقل یكتاب هچ دس وعتبش سًذ با سجاد)ع( اوام حقَق سساله :21
  است؟ طذه
  العقَل تحف ب(   خغال الف(

  یاوال د(   هیالفق حضشهی ال وي د(
 
 
 


