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ً - 1فس هلْوِ چِ ًفسی است؟
اِف) ٘فس سشص٘ص وٙٙذ ٜاست.
ة) اِٟبْ وٙٙذ ٜخیشات  ٚخٛثی ٞبست.
ج) أشوٙٙذ ٜث ٝخٛثی ٞبست.
 - 2لَحی کِ پیاهثر از طرف پرٍردگار آى را تِ حضرت فاطوِ (س) دادًذ در چِ راتطِ ای تَد؟
اِف) تِٛذ فشص٘ذاٖ
ة) ضٟبدت أبْ حسیٗ (ع) دس وشثال
ج) اِطبف خبظ اِٟی ٘سجت ث ٝحضشت فبطٕ( ٝس)
 - 3ایي ضعر از کذام ضاعر است ٍ اضارُ تِ کذام رٍایت دارد؟
(در تارگاُ قذس کِ جای هالل ًیست سر ّای قذسیاى ّوِ تر زاًَی غن است)
اِف) حبفظ ،اضبس ٜث ٝسٚایت أبْ غبدق (ع)
ة) ٔحتطٓ وبضب٘ی ،اضبس ٜث ٝسٚایت أبْ غبدق (ع)
ج) ٔحتطٓ وبضب٘ی ،اضبس ٜث ٝسٚایت أبْ ثبلش (ع)
 - 4کوتریي ثَاتی کِ تِ زائر اهام حسیي (ع) دادُ هی ضَد چیست؟
اِف) ٌٙبٞبٖ ٌزضت ٚ ٝآیٙذ ٜی اٛٔ ٚسد غفشاٖ اِٟی لشاس خٛاٞذ ٌشفت.
ة) اص پُ غشاط ثذٞ ٖٚیچ پشسطی عجٛس خٛاٞذ وشد.
ج) ٌضی ٝٙاِف  ٚة
 - 5جولِ "ٍ توطر الواء دهاء ٍ رهادا " تِ چِ هعٌی است ٍ در سخي چِ کسی آهذُ است؟
اِف) اص آسٕبٖ ٞب آثی پبویض ٜفشٚد آٔذ ،ضیخ غذٚق
ة) آسٕبٖ ثشای حسیٗ (ع) ٔی ٌشیذ ،عالٔ ٝأیٙی
ج) آسٕبٖ ثشای حسیٗ خ ٚ ٖٛخبوستش ٔی ثبسد ،اثٛاِعالء ٔعشی
 - 6تٌا تِ فرهَدُ اهام تاقر (ع) تر کذام ضخصیت ّا آسواى گریست؟
اِف) حضشت آدْ (ع)  ٚأبْ حسیٗ (ع)
ة) أبْ حسیٗ (ع)  ٚحضشت عّی (ع)
ج) حضشت یحیی (ع)  ٚأبْ حسیٗ (ع)
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 - 7تِ ًظر اهام حسیي (ع) توام اقذاهات ٍ اعوال افراد هٌطاء چِ دارًذ؟
اِف) اص ٘یبت افشاد سش چطٕٔ ٝی ٌیش٘ذ.
ة) اص اعتمبدات صیش ثٙبیی افشاد ٘طبت ٔی ٌیش٘ذ.
ج) اص اعٕبَ ٘ ٚیبت ٘یه  ٚثذ ا ٚسسشچطٕٔ ٝی ٌیش٘ذ.
 - 8تِ فرهَدُ حضرت زیي العاتذیي علیِ السالم اًذٍُ فقذاى ٍ از دست دادى اهام حسیي (ع) چگًَِ
است ٍ ایي غن ٍ اًذٍُ تا چِ زهاًی تاقی است؟
اِف) حسیٗ ٘ٛس خذا دس صٔیٗ است فمذا٘ص دسد٘بن است  ٚایٗ غٓ حتی ثعذ اص ٔشي  ٓٞادأ ٝداسد.
ة) ا٘ذ ٚ ٜٚفمذاٖ اص دست داد٘ص آ٘مذس عظیٓ  ٚسٍٙیٗ است و ٝخٛاة اص چطٓ آضٙبیبٖ ٘ ٚضدیىبٖ ٔی ثشد  ٚایٗ غٓ
ثضسي ٕٛٞاس ٜثبلی است  ٚتب صٔبٖ ٔشي ٚی اص ا٘سبٖ جذا ٕ٘ی ضٛد .
ج) ٞش دٚ
 - 9ایي سخي از کسیت؟
در رٍز قیاهت حضرت فاطوِ (س) ٍارد تْطت ًوی ضَد تا ایٌکِ تذاًذ تر سر فرزًذش حسیي (ع) چِ
آهذُ است ،کِ تا غضة پرٍردگار توام قاتالى اهام حسیي ٍارد آتص ّسار سالِ هی ضًَذ.
اِف) عالٔ ٝأیٙی
ة) ضیخ غذٚق
ج) عالٔٔ ٝجّسی
 - 11عٌاٍیٌی کِ اهام صادق (ع) ترای اهام حسیي (ع) رکر کردًذ کذاهٌذ؟
اِف) سیذ اِطٟذا  ٚضىبفٙذ ٜعّٓ
ة) سیذ جٛا٘بٖ ا ُٞثٟطت  ٚضجبة اِجٝٙ
ج) سیذ اِطٟذا ،سیذ جٛا٘بٖ ا ُٞثٟطت ،ضجی ٝحضشت یحیی (ع)
 - 11هعٌی اصلی ٍاشُ سثط تِ چِ هعٌاست؟
اِف) ٘ ٜٛیب ٘ٛادٜ
ة) أت  ٚجٕبعت
ج) ٞش دٚ
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 - 12الزهِ اقرار تِ اهاهت اهام حسیي (ع) چیست؟
اِف) صیبست لجش ٔطٟش أبْ حسیٗ (ع)
ة) عُٕ ث ٝفشٔبیطبت أبْ حسیٗ (ع)
ج) الشاس ثٚ ٝالیت  ٚأبٔت حضشت عّی (ع)
 - 13جوالت اخیر اهام زیي العاتذیي (ع) در سَگ پذر تسرگَارش ترگرفتِ از چیست؟
اِف) ثشٌشفت ٝاص سخٙبٖ أیش إِٙٔٛیٗ دس سٛي اثٛرس
ة) ثشٌشفت ٝاص سخٙبٖ عٕٛی ثضسٌٛاسش دس سٛي ٔبدسش حضشت صٞشا (س)
ج) ثشٌشفت ٝاص وّٕبت جذّش أیش ٔٙٔٛبٖ عّی ٝاِسالْ دس سٛي حضشت صٞشا (س)
 - 14رٍزی تِ هاًٌذ رٍز حسیي (ع)ً ،یست ،فرهَدُ کذام حضرت است؟
اِف) پیبٔجش اوشْ(ظ)
ة) أبْ حسٗ(ع)
ج) أیشإِٙٔٛیٗ(ع)
 - 15حجِ تالغِ در ًسد کیست؟
اِف) خذا٘ٚذ
ة) أبْ حسیٗ(ع)
ج) پیبٔجش (ظ)
 - 16اهام حسیي صاحة کذام یک از ًفس ّای هَجَد است؟
اِف) ٘فس ٔطٕئٝٙ
ة) ٘فس ّٕٟٔٝ
ج) ٘فس ِٛأٝ
 - 17از ًفس در قرآى تِ چٌذ عٌَاى یاد ضذُ است؟
اِف)  5عٛٙاٖ
ة)  6عٛٙاٖ
ج)  3عٛٙاٖ
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 - 18پیاهثر (ظ) تِ اهام حسیي (ع) چِ لقثی دادًذ؟
اِف) صیٙت آسٕبٖ ٞب  ٚصٔیٗ
ة) چشاغ ٞذایت  ٚوطتی ٘جبت
ج) ٞش دٚ
 - 19اهیر الوَهٌیي فرزًذش حسیي را ......هی خَاًذ ٍ آى را تا کلوِ  ......تاکیذ هی فرهایذ.
اِف) اسٔ ٚ ٜٛمتذا ،لذٔب
ة) ِٚی  ٚاس ،ٜٛأبْ
ج) ضٟیذ ،سیذاِطٟذا
 - 21لَثَّیک لَثَّیک اًَتَ فی کَفٌَی ٍَ کُلَّوا قُلتُ قَذ سَوِعٌاُُ گفتگَی تیي چِ کساًی تَدُ ٍ ایي ًَضتِ فرهَدُ
کیست؟
اِف) حضشت خذیج( ٝس)  ٚأبْ حسیٗ (ع) ،حضشت خذیج( ٝس)
ة) أبْ حسیٗ (ع)  ٚحضشت عّی (ع) ،أبْ حسیٗ (ع)
ج) حضشت حك  ٚأبْ حسیٗ (ع) ،خذا٘ٚذ ٔتعبَ
 - 21کذام ًفس در درٍى اًساىً ،قص پیاهثراى عظام الْی را در تیرٍى ٍجَد اٍ ایفا هی کٌذ؟
اِف) ٘فس ّٕٟٔٝ
ة) ٘فس ِٛأٝ
ج) ٘فس ٔطٕئٝٙ
 - 22اهام صادق (ع) فرهَدًذ :سَرُ هٌصَب تِ اهام حسیي (ع) را در کذاهیک از ًوازّا تخَاًٌذ؟
اِف) ٘ٛافُ  ٚفشایض
ة) دس ٘ٛاصٞبی ٔستحجی
ج) دس ٕ٘بصٞبی ٚاجت
 - 23در ضرح ایٌکِ اهام حسیي (ع) یک اهت از اهت ّای جْاى است ،کذام عثارت تیطتر هذ ًظر قرار
دادُ ضذُ است؟
اِف) أبْ حسیٗ اص ٘ظش سٚحیبت ثضسٌٛاسا٘ ٚ ٝاخالق فبضّ ٝچ٘ٛبٖ أتی عظیٓ است.
ة) ا ٚأتی است و ٝدس غٛست  ٚضىُ یه ضخع ٔتٕثُ ضذ ٜاست  ٚدس چٟش ٜیه ٘فش تجسٓ  ٚتجّٛس یبفت ٝاست.
ج) اجش  ٚثٛاة أبْ حسیٗ ٕٞچ ٖٛاجش  ٚثٛاة یه أت است.
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 - 24ایي ًفس ،تسیار آرام است ٍ حتی در سخت تریي ضرایط ٍ دضَار تریي احَال کوتریي ضک ٍ تردیذ
ٍ ًگراًی در ًفس احساس ًوی ضَد؟
اِف) ٘فس ِٛأٝ
ة) ٘فس ٔطٕئٝٙ
ج) ٘فس أبسٜ
 - 25قتل صثر چیست؟
اِف) غبحت سٚح سا وٓ وٓ ثب ٌشفتٗ تعّمبت ٔی وطٙذ.
ة) غبحت سٚح سا ص٘ذ ٍٝ٘ ٜداضت ٝآ٘مذس ثب چٛة  ٚس ًٙث ٝا ٚثض٘ٙذ تب ثٕیشد.
ج) ٞیچىذاْ
 - 26خذاًٍذ از چِ طریقی اهام حسیي (ع) را اکرام ًوَدًذ؟
اِف) ٚحی
ة) ضٟبدت
ج) أبٔت
 - 27چٌذ خصَصیت ٍ اهتیاز ترای اهام حسیي در لساى ٍحی رکر ضذُ است؟
اِف)01خػٛغیت
ة)  5خػٛغیت
ج)  7خػٛغیت
 - 28چِ سَرُ ای ،سَرُ اهام حسیي (ع) است؟
اِف) سٛس ٜیبسیٗ
ة) سٛس ٜثمشٜ
ج) سٛس ٜفجش
 - 29خذاًٍذ چِ کسی را خازى ٍحی خَد ضوردُ است؟

اِف) پیبٔجش اوشْ
ة) أبٔبٖ ٔعػْٛ
ج) أبْ حسیٗ
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 - 31از دیذ حضرت زیي العاتذیي (ع) تا چِ ًَع قتلی تِ ضْادت رسیذًذ؟
اِف) لتُ غجش
ة) لتُ سٍٙسبس
ج) لتُ دس ٌٛداَ لتٍّبٜ

