
 اند چيست؟ نام خاصي كه رسول اكرم )ص( در درگاه الهي با آن توصيف شده .1

 اهلل الف: كلمه

 اهلل ب: نبي

 اهلل ج: حبيب

 د: همه موارد

 كدام سمت ذكر نموده اند؟شيخ طوسي در تهذیب نحوه خواندن زیارت را به  .2

 ب: رو به مسجد الحرام        ج: رو به حرم امام رضا )ع(         د: رو به حرم امام حسين )ع(  الف: رو به قبله

 باشد؟ ع( داراي چند فراز مي زیارت اربعين امام حسين ) .3

 الف: شش فراز 

  ب: نه فراز

 پنج فرازج: 

 د: ده فراز

شهيد مطهري )ره( جنایت و پستي كه در روز عاشورا بر امام حسين )ع( و یارانش روا شد را حدوداً چند نوع  .4

 داند؟ مي

 الف: بيش از سي نوع

 ب: چهارده نوع

 دوداً بيست و پنج نوعج: ح

 د: بيست و يك نوع

 اردن در كتاب تهذیب و مصباح به نقل از شيخ طوسي كدام نمازها است؟منظور از نماز گز .5

 ج: سي و چهار ركعت نافله  ركعت واجب و سي و چار ركعت نافله 17الف: 

 و چار ركعت نافله د: سي     ركعت واجب  17ب: 

 دیدند؟ امام حسين )ع( حكومت را با چه دیدگاهي مي .6

 الف: برپا كردن اسالم و مبارزه با فساد

  ب: برافراشتن اسالم

 ج: اقامه عدالت

د: موارد ب و ج

 لي و تاریخي در حادثه كربال نقش اساسي داشت؟ل نقچه دالی .7

  جويي نسبت به ائمه الف: كينه

 ب: دنياپرستي و منفعت طلبي

 ج: بيعت نكردن امام با حكومت جور

 خواهي د: قدرت



 در كدام فراز زیارت آمده است؟« با گواهان این حوادث بنویسخدایا ما را »جمله  .8

 د: زيارت حضرت ابوالفضل العباس )ع(    ج: زيارت وداع    ب: زيارت دوم  الف: زيارت اول 

 و امري المركم متبع و ... به چه معناست؟ .9

 الف: در زندگي خود پيرو و آماده ياري شما هستم و ...

 وامر شما هستم و ...ب: من با شما هستم و پيرو ا

 و در هر كار خود پيرو دستورات شما هستم و ...ج: 

 .د: هر سه مورد صحيح است

شيخ طوسي در كتاب تذهيب و مصباح از حضرت امام حسن عسگري )ع( نشانه هاي مؤمن را چند عدد  .11

 روایت كرده اند؟

 شش نشانهد:    سه نشانهج:   پنج نشانهب:    چهار نشانهالف: 

 


