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وسأله ٍالیت س> بشتش >ص چه چیضی وػشفی فشوَده )ع( >و=م ػ=دق :1
 >ست؟ 

 ح ب( ح  >لف( ٌه=ص ٍ سٍصه 
 د( ههه وَ>سد     ج( صک=ت 

 >یي سخي >ص کیست؟  :2
وي دس هش طب=ٌه سٍص هض>س ب=س >ص دسگ=ه خذ> بش>ی طیػی=ٌن طلب »

 «.کًن <وشصش وی
 )ع( ب( >و=م ب=قش  )ع( >لف( >و=م ػ=دق

 د( >و=م صو=ى)ؼح(   )ع( ج( >و=م سض=

طیَه ٍ سٍش >و=م بش>س=س <یه پًخن سَسه وب=سکه قغع،  :3
 ٌهضت کذ>م یک >ص >ٌبی=; >ٍلَ>لػضم بَد؟ ههچَى )ع( ػ=دق

 )ع( ب( حضشت >بش>هین  )ع( >لف( حضشت ٌَح
 )ع( د( حضشت ؼیسی  )ع( ج( حضشت وَسی
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دس ٍػف چه کسی بی=ى فشوَده )ع( >یي سخي س> >و=م ػ=دق :4
ؼهَین ههچَى کس=ٌی که دس سک=ب سسَل  ،سَگًذ به خذ>»>ست؟ 

 .«هیذ طذططهیذ طذٌذ، )ع( حسیي ٍ)ع( ؼلی  ٍ خذ>)ظ(
 ب( ؼبذ>هلل بي وحض  >لف( صیذ بي ؼلی بي سخ=د

 د( هیچکذ>م   ج( >بَوسلن خش>س=ٌی

س> چه کسی .« >م وي د>ٌضهًذتش >ص دػفش بي وحهذ ٌذیذه»ؼب=ست  :5
 بی=ى کشده >ست؟ )ع( دس ٍػف >و=م ػ=دق

 ب( >ب=ى بي تغلب   >لف( >بَحًیفه
 د( >بي حخش ؼسقالٌی  ج( هض=م بي س=لن 

سَسه  8ه=ی وَسد سئَ>ل دس <یه  وًظَس >ص ٌػهتع( )>و=م ػ=دق :6
 س> چه چیضی بی=ى فشوَده >ست؟ تک=ثش  وب=سکه 

 ه=ی ف=خش ب( لب=س  >لف( غز>ه=ی لزیز
 د( ههه وَ>سد   )ع( ج( ٍالیت >هلبیت

 خذ>ٌٍذ دٌی= س> بش>ی چه کس=ٌی <فشیذه >ست؟  :7
 ب( وؤوً=ى    >لف( ک=فش>ى 

  ثشٍتهًذ>ىد(   ج( ههه وَدَد>ت 
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ه=ی >وَی ٍؼب=سی فقه=، وفسش>ى ٍ وحذث=ى وضدٍس  چش> ط=غَت :8
 کشدٌذ؟  س> >ستخذ>م وی

 <ٍسد.  >لف( صیش> حضَس <ٌ=ى بش>ی ح=که=ى وضشٍؼیت وی
 ه= فتَ> بذهًذ.  وط=بق ویل ط=غَت بش>ی >یًکهب( 

 ه=ی صو=ى حذیث دػل کًًذ.  ج( بش>ی >یًکه به ٌفغ ط=غَت
 د( ههه وَ>سد  

 چه بَد؟ )ع( وکتب >و=م ػ=دق وفهَم وػتشض=ٌه :9
 >ثب=ت ٌ=تَ>ٌی حکَوت >ص >د>سه >وَس فکشی وشدم بَد. >لف( 

 ه=ی الصم دیًی بَد. ٌغیبی حکَوت >ص <گ=هی >ثب=ت بیب( 
 ج( وضخع کًًذه وَ>سد تحشیف دیي دس فقه سسهی بَد. 

 د( ههه وَ>سد 

به )ع( س> چه کسی بش پیشٍ>ى حضشت ؼلی« طیػه»>ٍلیي دفػه لفظ  :11
 س بشده >ست؟ ک=

 )ع( ب( حضشت ؼلی   سسَل خذ>)ظ(>لف( 
 )ع( د( >و=م ػ=دق  ج( حضشت صهش>)س( 

 >ص طیػی=ى >ست؟ )ع( کذ>م یک >ص تَّقػ=ت >و=م ػ=دق :11
 ب( >ستق=وت ٍ پ=یذ>سی  >لف( صهذٍ س=ده صیستی

 د( ههه وَ>سد   ج( >و=ٌت ٍ ػذ>قت
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 ؼب=ست ریل س> ک=ول کًیذ.  :12
به <ى )ظ( دس ٌضد پی=وبش .........ٍ  .........ب= )ع( ؼلی وطهئًً=»

 «دسده ٍ ؼظهت سسیذ.
 ب( س>ستگَیی : >و=ٌتذ>سی  >لف( دًگ : ده=د 

 خهس : صک=ت د(   ج( ٌه=ص : سٍصه 

 چه بَد؟ « وشدئه»>ؼتق=د  :13
>ٌس=ى دس>ٌخ=م >فػ=ل خَد تَ>ٌ= ٍ وستقل >ست ٍ »گفتًذ: >لف( 

 «چ ٌقضی ٌذ>سد.یخذ>ٌٍذ دس >فػ=ل بًذگ=ٌص ه
: « هیوحهذ حًف»ق=ئل به >و=وت )ع( پس >ص >و=م حسیي <ٌ=ى ب(

 طذٌذ.: )ع( فشصٌذ حضشت ؼلی
  «صٌذ. گً=ه به >ٌس=ى صی=ى ٌهی ،ب= ٍدَد >یه=ى»گفتًذ  وی<ٌ=ى ج( 
ق=ئل )ع( ص به >و=م ب=قشیبه د=ى گش>)ع( <ٌ=ى پس >ص >و=م سخ=دد( 

 .ذٌذیگشد :)ع( سخ=د فشصٌذ >و=م: « صیذ»به >و=وت 

 >ست؟  چه گشٍهی س> بذتشیي خلق خذ> ٌ=ویذه)ع( ػ=دق>و=م  :14
  ب( غُالت   >ط=ؼشه >لف( 

 د( کیس=ٌیه    ج( وػتضله
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 >ص قی=م >بَوسلن خش>س=ٌی حه=یت ٌکشد؟)ع( چش> >و=م ػ=دق :15
 کشد.  صیش> >بَوسلن به ٌفغ ؼب=سی=ى تالش وی>لف( 

 صیش> >یي قی=م، ٌهضتی ب=طل ٍ ط=غَتی بَد.ب( 
 ن بً=م >ٌتق=م طهذ>ی کشبال، سَ; >ستف=ده کشد.ج( صیش> >بَوسل
 د( ههه وَ>سد  

هش کس دس طب دهػه بش>ی ده ٌفش >ص دٍست=ى وؤوي خَد که >ص  :16
 >ٌذ دؼ= ٍ طلب وغفشت ٌه=یذ... دٌی= سفته

 >لف( گً=ه=ى >ٍ بخضیذه خَ>هذ طذ. 
 ب( >ص >هل بهضت خَ>هذ بَد. 

 ج( دٍست=ٌص دس حق >ٍ دؼ= خَ>هًذ کشد. 
 وغفشت پشٍسدگ=س قش>س خَ>هذ گشفت.  د( وَسد

 که=ل وؤوي دس چیست؟  :17
 >لف( <طً= بَدى به وس=ئل ٍ >حک=م دیي

 ب( ػبش دس وق=بل طذ>یذ ٍ ٌ=والیه=ت 
 سیضی دقیق ج( صٌذگی ههش>ه ب= حس=ب ٍ کت=ب ٍ بشٌ=وه

 د( ههه وَ>سد 
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کًذ هه=ًٌذ کسی  کسی که بذٍى <گ=هی ٍ بیًص به دیي ؼهل وی :18
 >ست که ...

 ب( به وس=ئل <گ=ه >ست.   سٍد. لف( >ص بیش>هه وی>
 د( به خذ>ٌٍذ >یه=ى ٌذ>سد.  کًذ.  ج( >ص ظ=له=ى پیشٍی وی

فشو=یذ: دٍست ٌذ>سم یکی >ص طه= دَ>ٌ=ى س>  وی)ع( >و=م ػ=دق :19
 ببیًن؛ وگش دس یکی >ص دٍ ح=ل ...

 >لف( دس ح=ل تخ=ست ی= ؼب=دت ب=طذ. 
 د>س ب=طذ.  ب( دس ح=ل ٌه=ص ی= سٍصه

 ج( د>ٌ= ی= دس ح=ل ی=دگیشی ب=طذ. 
 د( دس ح=ل تفشیح ی= ب=صی ب=طذ. 

 ه=ی دیگش>ى س> <طک=س کًذ، ... کسی که ؼیب :21
 ویشد.  >لف( هًگ=م وشگ، وستهًذ وی

 طَد.   >ش <طک=س وی ه=ی دسٍى خ=ٌه ب( ؼیب
 سٍد.  ج( به طهضیش ستن >ص دٌی= وی

 کًذ.  د( کیًه س> دس دل وشدم >یخ=د وی
 
 




