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  کند؟ یرویپ )ع( نیمعصوم یهاروش از اجتهاد و قیتحق با یستیبا عهیش چرا-1
  رسد یم نظر به متضاد یحت ای متفاوت ظاهرا مواضع یبرخ در (ع) معصوم امامان روش چونالف( 

 است عهیش یاصل یها یژگیو از یکی ایپو اجتهاد رایزب(
 باشد داشته را اش عالقه مورد حیصح روش اریاخت قدرت نکهیا بخاطرج(
 نکنند متهم کورکورانه یرویپ به را عهیش تسنن اهل نکهیا بخاطرد(
 

 یم شمرده عهیش قوت نقطه باطن در و ضعف نقطه ظاهر در (ع) تیب اهل رهیس در یزیچ چه یمطهر دیشه نظر به -2

 شود؟
 کند انتخاب تواند یم باشد داشته عالقه که را یروش هر یهرکس الف(
 دهد یم شیافزا مخالفان هیعل را یعلم مانور قدرت ادیز یها روش ب(
 گذارد یم اریاخت در را آن ریمتغ طیشرا و ایدن با ییروبرو یبرا الزم تیظرف متعدد یها روشج(
 موارد همه د(

 

 بود؟ چه خالفت از بعد (ع)امیر المومنین مشکل نیمهمتر-3
 نیقاسطالف(
 یطبقات فاصله و ظلم ب(
 نیناکث ج(
 خوارج د(
 

 است؟ خوارج اتیخصوص از کی کدام -4
 مصمم افهیق مقدس، خشکه جاهل، متعبد خشن، الف(
 صفت برده القلب، قیرق مآب، زاهد ب(
 گوتملق و خشن پست، یها هیروح ج(
 درستداشتن روحیه حق طلبی ، آماده شنیدن منطق د(

 

 بودند؟ کرده مشخص خود یبرا خوارج که است یاصول از کی کدام-5
 میندار عمل از منفک مانیا و است مانیا جز عملالف(
 هستند کافر بعد به عثمان از خلفا همه ب(
 ندارد یشرط چیه منکر از ینه و بمعروف امر ج(
 موارد همه د(
 

 کرد؟ فیتوص چگونه را خوارج عباس ابن-6
 زاهدانه و یجد یها افهیق شتر، یزانو مثل ها دست کف بسته، نهیپ ها یشانیپ الف(
 سجود و رکوع شدت از دهیخم یکمرها عبادت، کثرت از خسته الغر، و فینح یها افهیق ب(
 ینوران یها افهیق و فیضع بدن ف،ینح صورت زرد، رخسار رنگ ج(
 مجللصورت های نورانی،بدنی قوی و بلند قامت ،پوششی تمیز و  د(

 

 بودند؟ دسته دو کدام نگران عمر آخر لحظات در ع یعل امام-7
 خوارج و  نیمارق ب(                                           خوارج و نیقاسط الف(
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 نیمارق و نیناکث د(                                               خوارج و نیناکث ج(
 

 شد؟ (ع) نیحس امام و (ع) حسن امام روش تفاوت باعث زیچ چه-8
 بود متفاوت همام امام دو نیا یاخالق یایسجا و اتیروح الف(
 بود کرده شانیا مورد در ص امبریپ که یتیوص خاطر به ب(
 امت و نید مصلحت و زمان طیشرا خاطر به ج(
 تفاوتی در روش این دو امام بزرگوار وجود ندارد د(

 

 است؟ قسم چند جهاد ،یفقه نظر از -9
 الف(چهار قسم؛ جهاد ابتدایی، دفاعی، قتال اهل بغی، جهاد با نفس

  منکر از ینه آخر مرحله ،یبغ اهل قتال ،یخصوص ،یدفاع ،ییابتدا جهاد ؛پنج قسم ب(
 یبغ اهل قتال ،یدفاع ،ییابتدا جهاد قسم؛ سه ج(
 نفس با جهاد منکر، از ینه یبرا جهاد ،یبغ اهل قتال ،یخصوص ،یدفاع ،ییابتدا قسم؛ شش د(
 

 معناست؟ چه به عهیش فقه در «مهادنه»-10
 مسلمانان ریغ با زیآم مسالمت یزندگ الف(
 تعرض ترک یبرا مسلمانان ریغ با بستن مانیپ ب(
 جنگ ترک یبرا مسلمانان ریغ با بستن مانیپ ج(
 موارد همه د(

 

 بود؟ یکاف شانیا امیق یبرا ییتنها به (ع)نیحس امام امیق عوامل از عامل کدام-11
 جور حاکم با نکردن عتیب الف(
 حجت اتمام و مردم دعوت ب(
 منکر از ینه ج(
 اسالم درخت یاریآب و جور عوامل شناساندن د(
 

 ست؟ین (ع) نیحس امام امیق عوامل از کی کدام-12
 جور حاکم با نکردن عتیب الف(
 حجت اتمام و مردم دعوت ب(
 منکر از ینه ج(
 (ع) نیرالمومنیام تیوص به عمل د(

 

 بود؟ چه (ع) صادق امام لهیوس به ابوسلمه شنهادیپ رشیپذ عدم لیدل-13
 بود یاسیس یبردار بهره اش یاصل قصد و بود یاسیس یمرد ابوسلمه الف(
 بود ع صادق امام انداختن دام به ابوسلمه یاصل تین ب(
 بود لوح ساده یمرد ابوسلمه ج(
 بود ادیز ابوسلمه مورد در حکومت تیحساس د(
 

 کردند؟ عتیب محض ...عبدا با یعنوان چه تحت (ع) صادق امام-14
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 امت یمهد عنوان تحت الف(
 یتعهدیوال عنوان تحت ب(
 خالفت عنوان تحت ج(
 منکر از ینه و معروف امربه عنوان تحت د(

 

 افت؟ی شهرت )ص(محمد آل ریام عنوان با یکس چه-15
 ینخع اشتر مالک الف(
 ابومسلم ب(
 محمد بن دیز ج(
 عیرب ابن د(
 

 کرد؟ یم تالش امام کدام دنیرس حکومت به یبرا)ص(  محمد آل ریوز-16
 (ع) کاظم امام و صادق امام الف(
 (ع) صادق امام و باقر امام ب(
 (ع) صادق امام ج(
 (ع) باقر امام د(

 است؟ حیصح)ع( صادق امام و )ع(نیحس امام زمان نیب سهیمقا مورد در نهیگز کدام-17
 )ع(صادق امام دوران خالف به داشت کامل نفوذ مردم شئون همه بر خالفت دستگاه (ع) نیحس امام زمان در الف(
 بود)ع( صادق امام زمان از شتریب یلیخ باشند امیق ساز نهیزم که پورشور انیعیش )ع(نیحس امام دوران در ب(
 نداشت وجود (ع) تیالب اهل معارف نشر امکان (ع) امام دو هر زمان در ج(
 )ع(صادق امام دوران خالف به داشتند تیالب آل به نسبت یشتریب محبت مردم(ع) نیحس امام زمان در د(
 

 است؟ یزمان چه مختصات از دیعقا جنگ-18
 انیامو حکومت زمان الف(
 انیعباس حکومت زمان ب(
 )ع( یعل امام حکومت زمان ج(
 افتی ادامه یاسالم دوره انیپا تا و شد شروع خوارج زمان از د(

 

 ست؟ین (ع) صادق امام دوران یعلم نشاط در موثر عوامل از کی کدام-19
 حاکمان و مردم یمذهب یها زهیانگ الف(
 اسالم یایدن در مختلف ینژادها ورود ب(
 مردم یمذهب یها زهیانگ و یمذهب طیمح ج(
 یاسالم یوطن جهان د(

 است؟ (ع) صادق امام دوران یعلم نشاط در موثر عوامل از کی کدام-20
 داد قرار اسالم دهیعق مدار دائر را وطن و کرد مبارزه یخاک و آب یها وطن با اسالم که نیا الف(
 داد پرورش تیب اهل معارف نشر یبرا را یپرشمار شاگردان صادق امام نکهیا ب(
 نکردند یریگ سخت یعلم مباحث مورد در یامو حاکمان خالف به یعباس حاکمان نکهیا ج(
 هیچکدام د(

 


