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 فرمودند؟ چه یطائ حاتم بن یعد به مسلمانان ندهیآ مورد در )ص( اکرم امبریپ-1 
 کند سفر مزاحمت بدون حجاز تا عراق از ییتنها به زن کی که شود برقرار چنان تیامنالف(
 نماند آنان انیم در یریفق که برسد مسلمانان دست به ثروت آنقدرب(
 باشد مسلمانان بدست بابل یها کاخ که یزمان است کینزدج(
 موارد همهد(
 

 است؟ تر محکم همه از مانیا یها رهیدستگ از کی کدام(ص)اکرم رسول گفته به-2
 داخ یبرا داشتن یودشمن یدوستب(                           خدا یبرا هم نگرفتنش و خدا یبرا گرفتن روزهالف(

 تزکا و جهادد(                                                                         روزه و نمازج(

 

 دانستند؟ تیارکفویمع را یزیچ چه زلفا و بریجو یخواستگار داستان در (ص) اسالم امبریپ-3
 نیلمومنرایام تیوال و مانیاب(                                                        خوش اخالق و مانیاالف(

 دهیپسند اخالق و الحص عمل مان،یاد(                                                                              مانیاج(
 

 شود؟ یم محسوب ستمکاران از یکس چه ،(یکاروانچ) جمال صفوان به (ع)رضا امام هیتوص به-4
 شوند یم ستدو و قیرف آنان با که یکسب(                                  کنند یم فروش و دیخر آنان با که یکسالف(

 بمانند ندهز آنان دارد دوست که یکسد(                                              کنند یم کمک آنان به که یکسج(
 

 کنند؟ قرق شانیبرا را حمام که نکردند قبول( ع)صادق امام چرا-5
 شود یم عیضا الناس حق رایزب(                                                       است سبکبار مؤمن رایزالف(

 تاس متواضع مؤمن رایزد(                                       کند یزندگ رانهیفق است بهتر مؤمن رایزج(
 

 ؟ندکرد شروع یاساس برچه هیمعاو با را خود مذاکرات( ع)یعل امام-6
  قرآنب(                                                      خودشان انیم گو و گفتالف(

 هادج و منکر از ینه اساس برد(                                 کردند کسب(ص)امبراکرمیپ نزد که یاتیتجربج(
 

 گفت؟ چه شانیا به ،دیشن را رشیفق هیهمسا تیوضع از یناآگاه بر یعامل جواد دیس عذر که بحرالعلوم دیس -7
 یشو یم محسوب گناهکار یا داشته یریتقص جهل چونالف(
 گناهکار محسوب می شوی داشته یقصور جهل چونب(
 ینبود مسلمان یکرد ینم یکار و یداشت یآگاه ریفق هیهمسا تیوضع بر اگرج(
 هیچکدامد(

 

 افت؟ی نجات بدیبفر را او خواست یم که یزن دام از یترفند چه با( نیریس ابن محمد) بزار شاگرد-8
 شد خارج او خانه از شیع بزم و غذا دنیخر بهانه بهالف(
  ساخت آلوده را شیها لباس و خود حاجت قضا بهانه بهب(
 کرد فرار خانه از یفرصت در و داده بیفر را بکاریفر زنج(
 کرد نرم را او دل امتیق روز یادآوری باد(
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 بود هشد معتاد کواکب محاسبات اساس بر کردن عمل و نجوم علم به که نیاع عبدالملک به واکنش در (ع) صادق امام-9

 کردند؟ چه
   بسوزاند را علم نیا با مرتبط یها کتاب تمام دادند فرمانالف(
 شود خارج افکار نیا از تا دادند دستور کار و کسب به را اوب(
 دیبگو ادیز را باهلل اال القوه و الحول ذکر فرمودند او بهج(
 فراخواندند شیخو درس جلسات به را اود(
 

 ،کرد یم منع ستارگان نحوست خاطر به جنگ به رفتن از را شانیا که یشناس ستاره به واکنش در (ع) نیرالمومنیام-10

 کردند؟ چه
 انداختند ریتاخ به را اعزام اطیاحت تیرعا خاطر بهالف(
 کردند عمل شناس ستاره نظر اساس بر نشود خراب انیسپاه هیروح نکهیا خاطر بهب(
 کرد عوض را شود یم دهیفهم ستارگان از که ییها ینیب شیپ و مقدرات توان یم صدقه با فرموندج(
  شدند اعزام جنگ به درنگ یب شناس ستاره نظر خالف برد(
 

 که اصحاب به پاسخ در نمودند تقبل را زمیه کردن جمع غذا، کردن آماده در مشارکت یبرا که)ص( اکرم رسول-11

 فرمود؟ چه کردند یم منع کار نیا از را شانیا
 دارد ینم دوست را( کالش) کلش بنده خداوندالف(
  باشد زیمتما هیبق از ارانشی انیم در یا بنده ندارد دوست خداوندب(
 دارد ینم دوست را نیمتکلف خداوندج(
 دارد ینم دوست گذارد یم گرانید عهده به را شیکارها که یکس خداوندد(
 

 بود؟ که کرد یم خدمت بدانها و بود وستهیپ حج کاروان به خودش یمعرف بدون که یکس-12
  (ع) سجاد امامالف(
 )ص( اکرم امبریپب(
 (ع) یعل امامج(
 (ع) صادق امامد(
 

 ؟رمودف چه ،دندیدو یم شانیا مرکب یجلو حضرت احترام یبرا که انبار شهر مردم به پاسخ در (ع) امیر المومنین-13
 دیداریم زیعز را رسولتان تیب اهل که دارد زیعز را شما خداوندالف(
 کند یم زیعز دارند یم زیعز را همانیم که را یکسان خداوندب(
 دیکن یدار خود کند یم لیذل را شما که ییکارها ازج(
 کند یم زیعز را انسان که است ییکارها از همانیم داشتن زیعزد(

 شد؟ او یروح انقالب باعث، بود کرده خطاب بقر را شانیا که یحیمس مرد به واکنش در (ع) باقر امام یژگیو چه-14

 متانت و وقارالف(
 عمل و علمب(
 عفو و ظیغ کظمج(
  صبر و حلمد(
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 (  طلب حاجت کرد، چه کردند؟)ص امبریاز پ ییکه با درشت گو یعرب وحش(  در واکنش به صاکرم ) امبریپ -15
 خود را باتالش برطرف سازد یازهایاز او خواستند که ن ی(با بزرگوارالف
 به او کمک کردند گرید یرا به خانه خود بردند و مقدار ی(اعرابب
  محاکمه نمودند ی(او را در دستگاه حکومتج

 . ندیدر جمع متنبه نما هیکردند او را با تنب ی(سعد
  

 دانست؟ یحیمس مرد به متعلق را آن زره، هیقض در یقاض لیدل چه به-16
  نداشت یشاهد (ع) یعل امام چونالف(
 کردند بخشش (ع) یعل امام چونب(
 چون می خواست با مرد مسیحی مسالمت آمیز رفتار کندج(
 چون زره ، از آن مسیحی بود د(
 

 بود؟ چه( ع) صادق امام دنیپوش فیلط و دیسف لباس هیقض در او امثال و یثور انیسف انحراف شهیر-17
 نید قتیحق یساز وارونه و یگذار بدعت قصدالف(
 قرآن متشابه و محکم و منسوخ و ناسخ از اطالع عدمب(
 مرجئه اعتقادات دواندن شهیرج(
 موارد همهد(

 

 ثالم میکر قرآن از را یافراد چه انیصوف مسلک رد یبرا دنیپوش فیلط و دیسف لباس داستان در)ع(  صادق امام-18

 زدند؟
 آدم، اسحاق، یحییالف(
 نوح، ابراهیم، اسماعیلب(
 زکریا، یونس، هودج(
  سلیمان، داوود، یوسفد(
 

 چه ،ددا یم قرار عملش هیتوج را امام و خود تشابه و بود شده ایدن تارک که عاصم پاسخ در (ع) امیر المومنین-19

 کردند؟ استدالل
 «هستم یاسالم حاکم من که است آن تو و من فرق»: فرمودندالف(
 «ام کرده یط را عبادت هیاول مراحل من که است آن تو و من فرق »:فرمودندب(
 «مینک یبردار بهره ایدن از مانمحرو اندازه به که گرفته تعهد ما از امبریپ و امبرمیپ منسوبان از من که است آن تو و من فرق»:فرمودندج(
 «کنند یزندگ دستیته مردم مانند که گرفته تعهد عارفان از خدا و هستم خدا عارف بنده من که است آن تو و من فرق»:فرمودندد(
 

 ؟دکربرخوردی  چه ،بود کرده پرتاب زباله صورتش به که یشخص به واکنش در اشتر مالک-20
 .کرد تیهدا طلب او یبرا و رفت مسجد بهالف(

 .کرد مثل به مقابلهب(

 .کرد دعوت خانه به ییدلجو یبرا را اوج(
 .کرد منکر از ینه را اود(


