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« کارداوی ي باالتر طع تحصیلی ايیژٌ مق »                                           

 
 

؟ زر هجلس عثیساهلل تي سیاز ًسثت زازُ ضسُ است( س)کسام عثارت تِ حضزت سیٌة (1

 هاقتلْاهلل لکي أًتن ظالوَى( هاًظزت إال قتیال        ز( هاقتلتَْلکي َّ ضْیسا     ج( ها رأیت إالجویال    ب (الف

؟ است( ع)کسام یک اس سیثاتزیي ٍ تزجستِ تزیي ًکات سًسگی اهام حسیي  (2

 ٍفق ٍ هسارا تا هززم    ( تِ ایطاى     ب( ظ)تَجِ پیاهثز (الف

 صثز ٍ تحول سرتیْا( تِ ایطاى         ز( س)تَجِ حضزت فاطوِ (ج

 ؟هتجلی تاضس............. ذساتاٍری عالٍُ تز تیٌص اًساى تایس زر  (3

 زفاع سثش( هزگ سزخ              ز( زیاًت            ج( کززار  ب (الف

 ؟زر پاسد هزٍاى تزای تیعت تا یشیس کسام عثارت ضزیفِ را تکار تززًس( ع)اهام حسیي (4

 حَقلِ( استزجاع       ز( حوسلِ        ج( تسولِ  ب (الف

؟ حیات کوال یافتِ را چِ هیگَیٌس (5

 هَارز الف ٍ ب (       ز  هزگ سزخ ( سًسگی زر آسایص                 ج( سًسگی زر آراهص   ب (الف

 ؟جٌگ را تِ تأذیز اًساذتٌس( ع)تزای چِ اهزی اهام حسیي  (6

 توام هَارز( جلسِ تا اصحاب  ز( سرٌزاًی      ج( ًواس   ب (الف

 ؟زر هٌشل صفاح زال تز چیست( ع)سرٌاى اهام حسیي  (7

 ًواس( سیاى ٍ سَز       ز( هَقعیت سٌجی                   ج( تکلیف ًگزی       ب (الف

؟ چزا هززم گزفتار یشیس ضسًس( ع)تِ ًقل اهام حسیي (8

 هعاٍیِ را تز هٌثز زیسًس ٍلی تا اٍ هثارسُ ًکززًس( هززم هسیٌِ تکلیف را تا ًتیجِ زیسًس    ب (الف

 اّل تقَی ًثَزًس ٍ ذزٍج اس زیي کززًس( اّل فسق ٍ فجَر ضسًس                  ز ( ج

 ؟کسام هَرز ًوَزی اس ٍضَح ٍ رٍضٌی تاٍر ًسثت تِ زیي ٍ فزهاى ذسا ٍ حکن ضزیعت است (9

 ضْازت( یقیي         ز (ج تسلین        ( رضا  ب (الف

 ؟را یاری کٌس( ع)هسلن تي عَسجِ ٌّگام ضْازت تِ چِ کسی سفارش کزز کِ اهام حسیي  (10

 حثیثثي هظاّز( ام ٍّة   ز (ج     سّیزتي قیي  ( حزتٌیشیس ریاحی  ب (الف

 ؟چزا اسزای کزتال اس هأهَراى هیرَاستٌس کِ سز ضْسا را اس کجاٍّْا فاصلِ زٌّس (11

 اًجام ٍظایف زیٌی( تَجِ ٍیژُ تِ عفاف ٍ حجاب ذَز           ب (  الف

 توام هَارز( اعتزاض       ز (   ج
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 ؟ زال تز چیست"الحوساهلل الذی سازًی فیکن تصیزُ"عثارت ضزیفِ  (12

 فْن ٍ ضعَر( ستایص ٍ سپاس      ز( حوسٍسپاس    ج( تصیزت      ب (الف

 ؟ یعٌی چِ" السالم علیک یا ذالصِ اهلل "عثارت  (13

 ذالصِ یعٌی ٍارث ذسا  ( اّتوام تِ سالم زازى     ب (الف

 اذالظ ٍ پاکی ًیت( ذالصِ یعٌی ذسا ٍارث اهام حسیي است   ز (ج

؟ را ایٌگًَِ تَصیف ًوَزُ است( ع)هَرخ هطَْر یعقَتی، اهام حسیي (14

 غزیة هي الذلِ( راسد فی العشم   ز( ضسیسالقَی     ج( ضسیسالعشُ    ب (الف

؟ تِ کیست (ع) ذطاب اهام حسیي " ٍال تقلي علی ّجزاً "( 15

 اّل کَفِ( ضیعیاى             ز( سًاى حزم  ج( هززم سهاى ذَز       ب (الف

؟  چِ فْویسُ هیطَز" قتلِ کقتلِ الٌثییي ٍ آل الٌثییي "اس عثارت  (16

 اهام حسیي فزسًس پیاهثز است( کطٌسُ پیاهثز کطٌسُ اهام حسیي است   ب (الف

 اهام حسیي یاراًص را زٍست زارز( یاراى اهام حسیي ّوسٌگ یاراى پیاهثزاى ّستٌس         ز (ج

 ؟زستص را اسزست زاز( ع)کسام ضْیس زر کزتال زر حوایت اس عوَیص اهام حسیي  (17

 اتزاّین تي جعفز( قاسن تي الحسي    ز( عثاس تي علی ج( عثسالِ تي حسي    ب (الف

 سهیي کزتال را تِ چِ ضزط ٍ قیوتی ذزیس؟( ع)اهام حسیي  (18

  ّشار زرّن 60پذیزایی سِ رٍسُ اس سٍار ـ  ( ّشار زرّن       ب20پذیزایی اس سٍار ـ  (      الف

  ّشارزرّن50زفي تسى ضْسا ـ  ( ّشار زرّن    ز40زفي تسى ضْسا ـ  (     ج 

 ؟ًطاًِ چیست( ع)ًواس ذَاًسى حز ّوزاُ اهام حسیي  (19

 ذضَع طلثی( حقیقت جَئی     ز( عسالت ذَاّی    ج (ب    ازب پزٍری  (الف

؟  راتطِ غیز هستقین زارز"احسی الحسٌییي"کسام گشیٌِ تا  (20

 جْاز تسٍى ضْازت ٍ پیزٍسی  ( ضْازت زر جٌگ ٍ کطتِ ضسى   ب (الف

 تاسهاًسگاى اس کارٍاى ضْازت حیات تی فتح زارًس( پیزٍسی تز زضوي زر ّز حال ٍ ًیتی   ز (ج
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