
 

 

 

 

 
 

 

 است؟( س) زیىة حضرت ترای چیسی یادآيرچٍ مذیىٍ.1

  تیت اَل کساء حذیث.الف

 ( ع) حسیه امام ي زیىة حضرت َجرت ديران .ب

 ( س)زَرا حضرت.ج

  ب ي الف گسیىٍ.د

 دارد؟( س) زیىة حضرت تا وسثتی چٍ جعفر ته عثذاهلل.2

  زادٌ ترادر.الف

  َمسر.ب

  پسر.ج

  َیچکذام.د

  ؟ است دادٌ رخ کجا ي تاریخی جٍ درس    زیىة حضرت شُادت.3

  کًفٍ 63 سال رجة 33: الف

  شام 63 سال رجة 35ب :

 کرتال 62 سال محرم 8: ج

  کًفٍ 63 سال محرم 7: د

 است؟ دادٌ وسثت زیىة حضرت تٍ کسی چٍ را معلمٍ غیر عالمٍ.4

 ع حسیه امام.الف

 ع العاتذیه زیه امام.ب

  یتعال بسمٍ

                                             َر سًال یک امتیاز         9/99/ 30ي  29  :   خیتار                                                                   "  زیباتریه شکیب"ی استاو ٍقمساب سًاالت

  َمدان استان خًاَران ٍیعلم حًزٌ تیریمد

 معايوت فرَىگی تبلیغی 



 ع رضا امام.ج

 ص پیامثر.د

 میذاوذ؟ کسی چٍ ثاوی عثادت در را س زیىة حضرت کتاتش در وقذی مرحًم.5

  ععلی امام.الف

 س زَرا حصرت.ب

 ص پیامثر.ج 

 َیچکذام.د 

 رسیذوذ؟ شُادت تٍ کجا در ي تًد چٍ س زیىة حضرت فرزوذان وام.6

  عاشًرا ريز ي کرتال در عًن ي محمذ.الف

  تاسًعا ريز ي کرتال در عثذاهلل ي محمذ.ب

  رجة 35 ريز ي شام در عثذاهلل ي عًن.ج

  وذاشت فرزوذی.د

 میکىذ؟ گریٍ خًن اشک جای تٍ ريضٍ کذام در زمان امام.7

 سزَرا حضرت ريضٍ.الف

 ع سجاد امام ريضٍ.ب

 س زیىة حضرت اسارت ريضٍ.ج

 ع حسیه امام ريضٍ.د

 شذ؟ ایراد کجا در زیىة حضرت خطثٍ.8

 ع حسیه امام شُادت از تعذ درشام.الف

 ع حسیه امام شُادت ريز کرتال در.ب

 ع حسیه امام شُادت از تعذ کًفٍ در.ج

 ع حسیه امام شُادت از تعذ شام ي کًفٍ در.د



 ؟ میفرمایذ چٍ علی امام کُیعض آیٍ تفسیر درمًرد.9

 ع حسیه امام شُادت.الف

 ع پیامثر تیت اَل تٍ مصیثت رسیذن ترای ای وشاوٍ ي رمس.ب

 ع علی امام شُادت.ج

  مًارد َمٍ.د

 است؟ عاشًرا اوقالب رسان پیام کسی چٍ.31

 ع سجاد امام.الف

 ع تاقر امام.ب

 س رقیٍ حضرت.ج

 س  زیىة رتحض.د

    

 مًفق ي مؤیذ تاشیذ .                                                                                                            

 

 


