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 سا سٍص صى اػالم هیکیٌین چِ هؼٌایی داسد؟ ػلیْا السالمٍلتی سٍص ٍالدت حضشت صّشا  .1

 لشاس گشفتِ است ػلیْاالسالماسصضْای اًساًی صى ٍ ّذف ٍاالی صًذگی صى ، آى للِ ای است کِ دس ساس آى للِ ، صّشا  الف(

 ػلیْاالسالمصیثایی ّا هی داًین کِ اگش اص هشحلِ ی استؼذاد تِ فؼلیت تشسذ ، ضثیِ فاطوِ ها صى سا داسای آى اسصضْا، استؼذادّا ٍ  ب(

 خَاّذ ضذ

 حضشتی کِ سیذُ ًساءالؼالویي است تایذ سٍص ٍالدتص ، سٍص صى ٍ ًوًَِ صًاى تاضذ ج(

 د( الف ٍ ب

 

 . صًذگی فاطوی جوغ تیي چِ ٍظایفی است؟2

 یغی ٍ ٍظیفِ ػثادیالف( ٍظیفِ خاًِ داسی، ٍظیفِ تثل

 ٍظیفِ خاًِ داسی،حضَس اجتواػی ٍ ػثادت خذا ب(

 ج( ٍظیفِ فشدی، ٍظیفِ اجتواػی ٍ ٍظیفِ ٍالیتی

 د( ّش سِ هَسد

 

 آهذُ تَد سا چگًَِ داد؟ . حضشت صّشا ػلیْاالسالم جَاب پیشهشد هستوٌذی کِ اص طشف پیاهثشاػظن3

 تِ سائل داد ٍ فشهَد تفشٍش ٍ اص پَل اى استفادُ کي ٍ سا تشداضتخَاتیذًذ الف( پَستی کِ فشصًذاًص سٍی آى هی 

 ب( گشدى تٌذ خَد سا تِ اٍ دادًذ ٍ فشهَدًذ اص فشٍش آى تذّی خَد سا پشداخت کي ٍ هاتمیص سا تشای خَدت آرٍلِ تْیِ کي

 ج( تٌْا غزایی کِ دس خاًِ داضتٌذ سا تِ اٍ دادًذ ٍ اٍ سا سیش کشدًذ

 د( ّیچکذام

 

 دس چِ اتؼادی است؟التذا تِ اػوال ضخصی ٍ اجتواػی حضشت صّشا ػلیْاالسالم . 4

    الف( خَدساصی

   جْاى ساصی  ب(

   دگشساصی ج(

 الف ٍ ب د( 

 

 حضشت تِ چِ حالتی هی افتادًذ؟ ِ تِ سٍایت ٌّگام ػثادت دس هحشاب،. تا تَج5

 الف( غص هیکشدًذ

 ب(پاّای حضشت هتَسم هی ضذًذ

 تذى حضشت تِ لشصُ هیافتادج(اص تشس خذا ، 

 ضک حضشت جاسی هی گطتد( ا

 

 

 



 دس تاب ٍالدت حضشت صّشا ػلیْاالسالم سا ًام تثشیذ؟. الَال هطشٍحِ تاسیخی 6

 الف( سال اٍل تؼثت، سال دٍم تؼثت ، سال پٌجن تؼثت

 ب( سال اٍل ّجشت ف سال دٍم ّجشت،سال سَم ّجشت

 ج( سال پٌجن تؼثت ، سال اٍل ّجشت

 دٍم تؼثت یا سال ضطن تؼثتد( سال 

 

 . پیاهثش اػظن دس چِ ضشایطی، فاطوِ ػلیْاالسالم سا ام اتیْا خطاب کشدًذ؟7

 الف( دس دٍساى سخت فطاس هطشکیي

 ٌگ احذب( دس ج

 طالةدٍساى ضؼة اتی ج( دس

 د( دس اتتذای حکَهت اسالهی دس هذیٌِ

 

 حضشتص چگًَِ تَد؟سَسُ ًَس ٍ جَاب  63. تشخَسد فاطوِ ػلیْاالسالم تا سسَل خذا دس ػول تِ آیِ 8

 ػلیکن السالم ای دختشم -الف( یا ًثی الِ سالم ػلیکن  

 ػلیکن السالم ایي هال تَ ًیست تگَ ای دختشم -ب( یا سسَل الِ سالم ػلیکن  

 دختشم ٍ ػلیکن اسالم ای -ج( سالم ػلیکن ای پذس  

 د( اطاػت هحض

 

 . ًام کتاب حضشت صّشا ػلیْااسالم چیست ٍ چِ ػلَهی دس آى است؟9

 حَادث جاسی تطش دس دٍساًْای آیٌذُ -هصحف فاطوِ   الف(

 حالل ٍ حشام ٍ توام ػلَم گزضتِ –صحیفِ فاطوِ  ب(

 توام ػمائذ ٍ فمِ ال پیاهثش –ج( هصحف فاطوِ 

 گزضتِ ٍ آیٌذُػلَم  –د( فاطویِ 

 

 . ًام خطثِ حضشت صّشا ػلیْااسالم چِ تَد ٍ دس چِ صهاى ٍ هکاى ٍ ضشایطی ایشاد ضذ؟11

 ضْادت پیاهثشخذا دس هسجذ هذیٌِ ٍ استجاال ایشاد ضذخطثِ ضمطمیِ ٍ تؼذ اص  الف(

 ب( خطثِ فاطویِ ٍ تؼذ اص ضْادت پیاهثشخذا دس هسجذالحشام ٍ هستٌذ ایشاد ضذ

 پیاهثش خذا دس هسجذالٌثی هذیٌِ ٍ استجاال ایشاد ضذج( خطثِ فذکیِ ٍ تؼذ اص ضْادت 

 د( خطثِ فذکیِ  ٍ دسسال دّن ّجشت دس سوجذ سضَاى ٍ دسهیاى هشداى ایشاد ضذ

 

 

 

 



 . صذیك یؼٌی چی؟11

 الف( کسی هی اًذیطذ ٍ هیگَیذ ٍ صادلاًِ ػول هیکٌذ

 ب( تسیاس دسستکاس

 ج( تٌذُ خذا

 تا فکش ، سخي دسست تش صتاى جاسی هیکٌذ د(

 

 . صّشا تِ چِ هؼٌایی است؟12

 الف( کسی کِ ًَسش تشای اّل آسواى هیذسخطذ

 ب(کسی کِ سٍصی سِ هشتثِ دس چطن ػلی هیذسخطذ

 ج(دسخطٌذگی خیشُ کٌٌذُ

 د( ّشسِ هَسد

 

 هؼٌای تَسیذى دست حضشت صّشا ػلیْااسالم تَسط پیاهثشاػظن صلی اهلل ػلیِ ٍ آلِ چیست؟. 13

 الف( ػاطفِ پذس ٍ فشصًذی

 اتیْا ٍ حاهی ّویطگی پذسام  ب(

 اٍج هلکَت اًساًی حضشت صّشا ػلیْاالسالم ج(

 د( احتشام فَق الؼادُ تِ دختش

 

 . صى ایشاًی هَجذ چِ خصَصیات ٍ حشکتی ضذُ است؟14

 شای کطَسّای اسالهی تِ صَست یک الگَ دس آهذُ استالف( ت

 سا ساختِ ٍ ّن الگَ ساصی کشدُ استّن خَدش  ب(

 ِ اجتواع سا اداسُ هیکٌذج( ًِ فمط ضؼاس تلک

 د( ّش سِ هَسد

 

 ( اصالت چادس اص کجاست؟15

 الف( ػشاق

 ب( اتشاى

 ج( حجاص

 د( لثٌاى


