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 اوتیاسات بزدسته اوام باقز)ع( چه بَد؟  :1
 الف( تًها اوام اس ٌسل دٍ اوام است. 

 ب( طکافًذه ؼلَم است. 
 باطذ.  گذار اٌقالب ؼلین : فزهًگی طیػه وی ج( پایه

 د( ههه وَارد 

 باقز)ع( چًذ سال بَد؟  وذت اواوت اوام :2
 : وذیًه سال  21ب(   : وذیًهسال  11الف( 

 سال : وکّه  21د(   دٍاسده سال : وکّه ج( 

اویه در ؼصز اوام باقز)ع( ٌاسشاگَیی  کذام یک اس خلفای بًی :3
 به ؼلی)ع( را وًغ کزد؟ 
 ب( یشیذ بي ؼبذ الهلک  الف( ؼهز بي ؼبذالػشیش

 ى بي ؼبذالهلکد( سلیها  ج( هضام بي ؼبذالهلک

 اساس هز اٌقالب ٍ قیام چیست؟  :4
 ب( ٌهضت فکزی ٍ ؼلهی  الف( ٌهضت سیاسی

 د( الف ٍ ج  ج( ٌهضت ٌظاوی 

 تألیف کیست؟ « فی اصَل الحذیث ؼلی وذهب الضیػه»کتاب  :5
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 ب( ابَبصیز  الف( بزیذ ؼخهی
 د( اباى بي تغلب   ج( وحهذ بي وسلن 

 طه چیست؟  سَره وبارکه 81در آیه « غضب»وًظَر اس  :6
 ب( ؼذاب خذا    الف( تغییز قیافه 
 الف ٍ ج ج(   ج( خضن خذاٌٍذ 

 اویه چه کساٌی بَدٌذ؟  باساى بًی سیاست :7
 الف( وػاٍیه، ؼبذالهلک وزٍاى، یشیذ

 ب( ؼبذالهلک، یشیذ، هضام
 ج( وػاٍیه، ؼبذالهلک، هضام  

 د( وػاٍیه، هضام، سلیهاى بي ؼبذالهلک

د ده سال در وًیٰ بزای ایضاى چزا اوام باقز)ع( ٍصیت کز :8
 ؼشاداری کًًذ؟ 

 بزای رٍطي طذى وظلَوّیت اهلبیت)ع(.الف( 
 دادٌذ در وذیًه ؼشاداری طَد.  ها اداسه ٌهی سیزا طاغَتب( 
 بزای طزح وسائل سیاسی ٍ حقَقی اسالم. ج( 
 الف ٍ ج د( 
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هیچ چیشی در پیضگاه خذاٌٍذ »فزوایذ:  اوام باقز)ع( وی :9
 « ............. ٌیست.تز اس .. وحبَب

 داری ب( رٍسه  الف( کهک به ٌیاسوًذاى 
 د( ٌیکی به پذر ٍوادر  ج( دؼا ٍ درخَاست اس پزٍردگار

 چه ٌػهتی است؟ « ٌػین»در سَره وبارکه تکاثز وًظَر اس  :11
 خَراک ٍ پَطاکب(   الف( ٌػهت ٍالیت

 ب ٍجد(   ج( ٌػهت وال ٍ ثزٍت 

 دادٌذ؟  چه کاری اٌخام ویپیضَایاى اسالم در بزابز بزدگاى  :11
  ب( فزٍش بزدگاى  الف( تزبیت آٌاى به آداب اسالوی 

 د( الف ٍ ج   ج( آساد کزدى بزدگاى 

 طبق فزوایص اوام باقز)ع( دٍ کلیذ هز طز ٍ بذی چیست؟ :12
 ٍ غیبت تههتب(  الف( تًبلی ٍ کن حَصلگی

 د( تًبلی ٍ غیبت   کن حَصلگی ٍ درٍؽج( 

 ؼّشت وؤوي در چیست؟  طبق فزوَد اوام باقز)ع( :13
 ب( کهک به وستهًذاى   الف( ؼبادت پزٍردگار

 ج( ٌااویذی اس آٌچه در ٌشد وزدم است.  د( صله رحن 
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 تَاى ٍالیت ٍ دٍستی اهل بیت)ع( را به دست آٍرد؟ چگٌَه وی :14
 الف( با گزیه بز وصائب آٌها.

 ب( با اٌخام کارهای ٌیک ٍ اؼهال صالح. 
 در وذح آٌاى.  ج( با خَاٌذى طػز ٍ سزٍد

 د( الف ٍ ج 

 اٌذاسد؟  کًذ ٍ ادل را به تأخیز وی چه ؼهلی بالها را دٍر وی :15
 ب( صله رحن   صبز بز وػصیت   الف(

 د( صذقه   ج( وخفی کزدى حادت 

 تزیي ٌَع صبز چیست؟  با فضیلت :16
 ب( صبز بز وصیبت   الف( صبزدر ؼبادت 

 د( الف ٍ ب   ج( ٍرع ٍ دٍری اس گًاهاى

سی که در اٌتظار ظهَر اوام سواى)ؼح( باطذ، پاداش ک :17
 چیست؟

 الف( ههچَى وخاهذ د رراه خذاست. 
 دار است.  سٌذه دار ٍ طب ب( ههچَى رٍسه

 ج( ههچَى کسی است که به حح رفته باطذ. 
 د( پاداش بیست ٍ پًح طهیذ دارد. 
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 اس دیذگاه اوام باقز)ع( بذتزیي اٌساى کیست؟  :18
 وضزک اٌساىب(   اٌساى کافز الف( 

 اٌساى دٍ رٍ  ٍ دٍ سباى د(     رباخَار اٌساى ج( 

 کذام یک دشٍ القاب اوام باقز)ع( ٌیست؟  :19
 ب( طاکز   الف( ابَدػفز  

 د( اویي    ج( هادی 

وا وفتخزین باقز الػلَم)ع( که باالتزیي »ایي دهله اس کیست؟  :21
 « طخصیت ؼلهی تاریخ است، اس وا است.

 م خهیًی ب( اوا  الف( ؼالوه طباطبایی
 د( هیچکذام   ج( وقام وػظن رهبزی 

 
 




