
 

 

 

 

 
 

 ضذ؟ هطرح چگًَِ تجل٘غبتٖ ض٘ؼِ ٍ فىرٕ هسبئل ػبضَرا ٍالؼِ ٕ ٍ (ع)اه٘رالوؤهٌ٘ي ضْبدت هب ث٘ي حذ فبصل در -الف   

 اٗطبى ض٘ؼ٘بى ٍ (ع)حس٘ي سَٕ از اٗذئَلَشٕ ٍ فىر تج٘٘ي ٍ حمبٗك ث٘بى  ( 1   

 .ه٘طذ اهضب اٗطبى خَى ثب ٍ ه٘طذ ثرآٍردُ ض٘ؼِ ثسرگبى ثِ ٍس٘لٔ وِ هخبلفٖ فرٗبدّبٕ   (2   

 تطى٘التٖ زٗرزهٌٖ٘ ٍ هخفٖ فؼبل٘تْبٕ ثْصَرت  (3   

 .است صح٘ح 2 ٍ 1 گسٌِٗ( 4   

 ثَد؟   چِ ػبضَرا ل٘بم از (ع)حس٘ي اهبم ّذف خالصِ  ثِ طَر -ة

 .ورد هس٘ر ػول اٗي در ٍظ٘فِ اش ثِ اهب ًرس٘ذ ّذفص ثِ گرچِ ثگ٘رد؛ دست ثِ را حىَهت اٌٗىِ تب( 1      

 .ثرسذ ضْبدت ثِ خذا راُ در حمتؼبلٖ وْي ٍػذّٖ ثِ ٍ الْٖ هط٘تّ طجك تب ورد ل٘بم( 2      

 .خط از لطبر اٗي ضذى خبرج از پس اسالهٖ، جبهؼْٖ هٌظّن لطبر ثبزآٍردى ثِ خط( 3      

 ٗسٗذ حىَهت جَر ثب هخبلفت ثرإ آًبى تطج٘غ ٍ هسلوبًبى  خفتِ ٕ ٍ ضذُ تخذٗر جبهؼٔ وردى ث٘ذار( 4      

 ثَد؟ چِ ضذ اًجبم (ع) اثبػجذاهلل تَسط فمط ٍ ثَد اًجبم ًگرفتِ (ظ)پ٘بهجر خَد حتٖ– ّ٘چىس تَسّط ػبضَر  ل٘بم از لجل تب وِ ٍاجت ػول آى -پ   

 جبّلّ٘ت دٍراى ثِ ارتجبع جرٗبى ثب همبثلِ (2           ارتجبع پذٗذآهذى از ثؼذ پ٘بهجر، اسالهٖ اًمالة  تجذٗذ(1    

 .است صح٘ح 2 ٍ 1 گسٌِٗ (4 دٗي                           ثٌ٘بدٗي اصَل تحرٗف جرٗبى ثب همبثلِ (3    

 ثَد؟ وسٖ چِ ثرػْذُ ٕ (ظ)پ٘بهجر اّلج٘ت غصت ضذُ ٕ حىَهت ثبز پس گرفتي هسئَل٘تِ -ت    

 ػلِ٘ السالم اثبػجذاهلل (1

 ػلِ٘ السالم اثبػجذاهلل از پس اهبهبى (2

 (ظ)پ٘بهجر اّلج٘ت ض٘ؼ٘بى ثْطَرخبظ ٍ اسالهٖ جبهؼِ ول (3

 .است صح٘ح 2 ٍ 1 گسٌِٗ (4

 

 است؟ وذام ثَد، ػلِ٘ هبالسالم ثبلر اهبم ٍ سجبد اهبم ثرػْذُ ٕ وِ هأهَرٗتّٖ ٍ هسئَل٘تّ -ث

 .ورد غلجِ زهبى لذرت ثر آًْب ثِ ٍس٘لِ ٕ ثتَاى وِ هردهٖ هجْسّ گرٍُ ٗه تطى٘ل( 2                                    اسالهٖ اصَل تطرٗح ٍ دٗي حمبٗك تج٘٘ي (1

 .است صح٘ح 2 ٍ 1 گسٌِٗ (4             .ثَدًذ ضذُ ظبّر جبهؼِ در ثْتبزگٖ وِ التمبطٖ ٍ هٌحرف فىرٕ جرٗبًْبٕ ثب همبثلِ( 3

 (      دٍمهرحلِ)هسابقات کتابخَاًی 

 (ع)ّورزهاى حسیي: از کتاب

 فصل ّفتن
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 ثرإ ثٌٖ ػجبس ثِ جبٕ ٍ ًىردًذ ثٌٖ اهِّ٘ استفبدُ حىَهت ضؼف ٍ پبٗبًٖ دٍراى فرصت از (ع) صبدق اهبم ٍ ثبلر اهبم اٌٗىِ دل٘ل -ج

 ثَد؟ چِ ًىردًذ، ل٘بم ػلَٕ حىَهت تطى٘ل

            ثَد ًىردُ رٍ اٗطبى ثِ اسالهٖ جبهؼِ( 1     

 .وٌٌذ اثجبت اهبهت ثِ را خَد ٍفبدارٕ ثَدًذ ًتَاًستِ ٌَّز ورثال ٍالؼِ از پس  ض٘ؼ٘بى(2   

 است ًذاضتِ ٍجَد ٌَّز آى زهبى در است، حتوٖ ٍ ضرٍرٕ (ظ)پ٘بهجر اّل ث٘ت اًمالثٖ حىَهت ثرإ وِ ضراٗطٖ (3     

 .وردًذ ل٘بم ٍ وردًذ را ثلٌذ پرچن پ٘بهجر خبًذاى از  زٍدتر" هحوذ آل هي ضب الر "ضؼبر  از سَء استفبدُ ثب ثٌٖ ػجّبس( 4     

 چ٘ست؟ ه٘ىٌذ، هؼرفٖ سبزضگراًِ ٍ خبضؼبًِ ػجبّسٖ را هٌصَر حضَر در ػلِ٘ السالم صبدق اهبم رفتبر وِ رٍاٗبتٖ ثِ خبهٌِ إ آٗت اهلل حضرت ًمذ -چ

 

 .سبلط است اػتجبر از است، تضبد در هب ٗمٌٖ٘ هؼبرف ثب ظٌّٖ الصذٍر احبدٗث اٗي وِ آًجب از( 1

 .است وردُ ًمل ثَد ػجبسٖ هٌصَر دائوٖ هلُبزم وِ حبجت رث٘غ را رٍاٗبت اٗي ّؤ( 2

 .دارًذ هٌبفبت ّن ثب اٌْٗب وِ است وردُ ًمل جَر سِ را هبجرا اٗي رإٍ( 3 

 .است صح٘ح 3 ٍ 2 گسٌِٗ( 4  

 ثْطت ثِ ّوِ از زٍدتر ٍ ه٘ىٌٌذ س٘ر خالئك دٍش رٍٕ ل٘بهت ثر رٍز ه٘طًَذ، ضْ٘ذ اٍ ثب جٌگ در وِ وسبًٖ: است وسٖ چِ درثبرٓ (ظ)پ٘بهجر حذٗث اٗي -ح

 .ه٘رًٍذ

 ػلِ٘ السالم ػلٖ اثي اث٘طبلت ثي حسي فرزًذ هحوذّثي ػجذاهلل( 2                                  (ع)الحس٘ي  اثبػجذاهلل (1

 فخ ضْ٘ذ ػلٖ ثي حس٘ي( 4 السالم                             ػلْ٘وب الحس٘ي ثي ػلٖ ثي زٗذ (3 

 "داشت خواهند را شهید اجر دو قیامت در او یاران"است  ضذُ صبدر وسٖ چِ درثبرٓ (ع)اّل ث٘ت از وذاه٘ه از حذٗث اٗي- خ 

 زٗذثي ػلٖ درثبرُ(ع) وبظن اهبم از( 4فخ  ضْ٘ذ درثبرُ (ع)صبدق اهبم از (3 (ع) اثبػجذاهلل درثبرُ(ظ)پ٘بهجر از( 2 فخ ضْ٘ذ درثبرُ (ع) وبظن اهبم  از (1     

 ثَد؟ چِ ورد، اػالم را خَدش هَجَدّٗت آى ثب تطّ٘غ س٘بسٖ جرٗبى وِ ضؼبرٕ اٍل٘ي-   د

 فذن غصت( 2                   (ظ)پ٘بهجر ثرإ اث٘طبلت ػلٖ ثّي جبًطٌِٖ٘ ٍ ٍصبٗت (1     

 .است صح٘ح 3 ٍ 1 گسٌِٗ( 4                                سم٘فِ از ثرآهذُ خل٘فٔ ثب ًىردى ث٘ؼت (3     
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