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؟ تِ هحوذ حٌفیِ قثل اس حزکت خَد چِ تزداشتی ٍجَد دارد( ع)در ٍصیتٌاهِ اهام حسیي (1

 توام هَارد( هظلَهیت اهام  د( رفغ جؼل ٍ ًسثت ًارٍا  ج( رفغ تْوت  ب (الف

؟ تِ پیشثیٌی حضزت اتاػثذاهلل ایي گًَِ خَاٌّذ شذ( ع)هزدم کَفِ تؼذ اس اهام حسیي (2

 توام هَارد( هحزٍهتزیي هزدم        د( خَارتزیي هزدم  ج( شقیتزیي هزدم    ب (الف

 ؟ًیست................  اهام تِ اصحاتش فزهَدًذ شکیثایی ساسیذ کِ هزگ جش   (3

 سهاًی کَتاُ( پلی     د( گذری         ج( لحظْای              ب (الف

 ؟در ًشد اٍ شْادت اس ػسل شیزیٌتز است (4

 (ع)ًصزتي قاسن  ( د   (  ع)یحییثٌؼلی (    ج (ع)ػلیاکثز اهام حسیي( ب(             ع)فزسًذاهاهحسي  (الف

 ؟کذام هَرد هَجة قثَلی ًواس است (5

 توام هَارد (     دءتزتت سیذالشْذا( ًواس ًافلِ   ج( حضَر قلة      ب (الف

 ؟ اشارُ تِ چیست"سز ٍ دل اس قزآى جذا ًوی شًَذ"ػثارت  (6

 ّیچکذام( تَجِ تِ قزآى     د( تؼلین قزآى      ج( قزآى خَاًذى سز سیذالشْذاء رٍی ًی        ب (الف

 ؟در سهاى هؼاٍیِ چٌذ سال تَد( ع)اهاهت اهام حسیي  (7

  سال10 ( سال   د11 ( سال   ج14 ( سال     ب15 (الف

 ؟کذام هَرد ًشاى دٌّذُ هحثت، دلذادگی ٍ اخالص کاهل است (8

 شْاهت( رضا   د( ایثار    ج( شْادت        ب (الف

 ؟طزفذار چِ کسی تَد( ع)سّیز قثل اس ٍرٍد تِ کارٍاى اهام حسیي  (9

 ّیچکذام ( ػثواى   د( یشیذ     ج( هؼاٍیِ  ب (الف

  ؟"شزف دارًذ  (کَفیاى) ای هزدم تیَفا گَاّی هیذّن کِ هسیحیاى ٍ یَْدیاى تز شوا ": ایي سخي اس کیست( 10

 ام ّادی (د       یثزتثي ّاًی  ( ام ّاًی    ج( ام ٍّة     ب (الف
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 ؟کذام شخصیت در کزتال در حالی کِ تِ آب رسیذ آب ًٌَشیذ (11

 حثیة تي هظاّز( ػاتس تي ّاًی           د(  ػثاس تي ٍّاب             ج (          ب (ع)ػثاس تي ػلی (الف

  ؟کذام شخصیت در کزتال ًاهشد داشت اها ػزٍسی ًکزدُ تِ شْادت رسیذ (12

 ًافؼثي ّالل (د      حسٌثي ثاتت             ( قاسوثي الحسي    ج( ػوزٍتٌقزظِ    ب (الف

؟ "تز هزدم ًویشٌاسن.............. هي فتٌْای تاالتز اس ": تِ هؼاٍیِ( ع)خطاب اهام حسیي (13

 تیؼت تزای یشیذ( سهاهذاری تَ          د( حکَهت ظالواى  ج( یشیذ  ب (الف

؟ تزتزی اّل تیت تِ چِ اهزی است( ع)طثق سخي اهام سجاد  (14

 ػثادت( خذهت               د( شْادت       ج( شجاػت     ب (الف

 ؟فزسًذ حضزت هسلن کِ در کزتال تِ شْادت رسیذ چِ ًام داشت (15

 ػثذاهلل( حویذ   د( ػثیذاهلل     ج( هحوذ     ب (الف

 ؟اسَُ تَتِ در کزتال چِ کسی تَد (16

 حویذتٌوسلن ریاحی( یشیذتٌحز         د( حزتي یشیذ ریاحی   ج( حزتٌیشیذسوؼی  ب (الف

؟ را چِ خطاب کزد( ع)شوزتٌذیالجَشي حضزت ػثاس (17

 ّیچکذام( خَاّزسادُ      د (ج       دائی سادُ      ( ب     ػوَسادُ    (الف

 ؟چِ چیشی فْویذُ هیشَد ( ع)اس ػلوذاری حضزت اتَالفضل  (18

 حوایت( شایستْساالری           د( حکوت          ج( قذرت      ب ( الف

 ؟تِ چِ دلیل تَد( ع)خزیذ سهیي کزتال تَسط اهام حسیي (19

 رػایت حق خذا( احتزام تِ سٍار  د( رضایت هزدم       ج( رػایت هسائل فقْی   ب (الف

؟  اس کیست"ّزهکتثی تا پایش سیٌِ سًی ًثاشذ حفظ ًویشَد "جولِ  (20

 آیتاهلل هکارم شیزاسی( آیت اهلل تْجت د( ج(  رُ)اهام خویٌی( هقام هؼظن رّثزی  ب (الف
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