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الف) بٌابر احادیج فراٍاًی هسلواًاى در کذام یک از هَارد زیر اتفاق ًظر دارًذ؟

 .2 دٍ جاًطیي رسَل خدا
ّ .4 ر سِ هَرد

ٍ .1 جَب ضٌاخت اهام ّر زهاى
 .3 خلفای دٍازدُگاًِ

ب) حذیج هعرٍف « ّر کس بویرد ٍ اهام زهاى خَد را ًشٌاسذ بِ هرگ دٍراى جاّلی هردُ است» را چِ
شخصیتی فرهَدُ است؟

 .2 اهام حسي
 .4 حضرت فاطوِ

 .1 اهیرهؤهٌاى علی
 .3 پیاهثر اکرم

پ) طبك حذیثی بعذ از پیاهبر چٌذ اهیر ٍ از چِ خاًذاًی خَاٌّذ بَد؟

 .1 دٍازدُ اهیر از اًصار
 .3 دٍازدُ اهیر از تٌیّاضن
ت) اهام هْذی

 .2 دُ اهیر از هْاجراى
 .4 دٍازدُ اهیر از قریص

از چِ خاًذاًی ّستٌذ؟

 .2 از اّلتیت از فرزًداى فاطوِ ازًسل اهام

 .1 از اّل تیت
حسیي
 .3 از قریص از فرزًداى اهام حسي

ّ .4 یچ کدام

ث) بٌابر رٍایاتی کِ بسیاری از علوای اّل سٌت ًمل کردُاًذ ،اهام هْذی

ٌَّ .1 ز تَلد ًیافتِاًد
 .3 در ًسدیکیّای ظَْرش تَلد خَاّد یافت
ج) کذام سخي دربارُ اهام هْذی

...

 .2 تَلد یافتِ ٍ زًدُ ّستٌد
 .4 هَرد 2 ٍ 1

ًادرست است؟

 .2 از فرزًداى اهام حسیي
ّ .4 یچ کدام

 .1 پدرش ّن ًام پدر پیاهثر است
 .3 پدرش اهام حسي عسگری است

1

است

چ) حذیج « ّر کس اهام لائن را کِ از فرزًذاى هي است در دٍراى غیبتش اًکار کٌذ ٍ بویرد بِ هرگ دٍراى
جاّلی هردُ است» را کذام اهام هعصَم از پیاهبر اکرم

 .1 اهام حسیي
 .3 اهام صادق

ًمل کردُ است؟

 .2 اهام تاقر
 .4 اهام حسي عسگری

ح) طبك حذیثی در هْذٍیت برتریي اعوال کذام هَرد هیباشذ؟

 .2 اًتظار فرج
ّ .4 یچ کدام

 .1 دعا ترای ظَْر
 .3 ضٌاخت اهام زهاى
خ) کذام هَرد از ٍظائف هٌتظراى بِ شوار هیرٍد؟

 .1 اًتظار فرج
 .3 آهادگی ترای ظَْر
د) طبك سخي پیاهبر

 .2 دعا ترای ظَْر
ّ .4 ر سِ هَرد

 ،گراهیتریي اهت تا رٍز رستاخیس چِ کساًی ّستٌذ؟

ً .1 وازگساراى
 .2 کساًی کِ در دٍراى غیثت ،اهام هْدی را اهام ٍ پیطَای خَد قرار دٌّد
 .3 کساًی کِ تا دٍستاى اهام هْدی دٍستی ٍ تا دضوٌاى ایطاى دضوٌی کٌٌد
 .4 هَرد 3 ٍ 2
هثال زد؟

ر) کذام هَرد را هیتَاى دربارُ طَل عور اهام هْذی

 .2 حضرت خضر
 .4 هَرد 2 ٍ 1

 .1 حضرت ًَح
 .3 حضرت هَسی
ر) کذام پیاهبر در حضَر اهام هْذی

خَاّذ بَد؟

 .1 حضرت هَسی
 .3 حضرت داٍٍد
ز) طبك سخي پیاهبر اکرم

 .2 حضرت عیسی
ّ .4 ر سِ هَرد
چِ کساًی در دٍراى غیبت بر اهاهت اهام هْذی

استَار خَاٌّذ بَد؟

 .2 هٌتظراى
 .1 هؤهٌاى
 .3 هٌتظراًی کِ خداًٍد دلّایطاى را ترای ایواى آزهَدُ ّ .4 یچ کدام
ش) بْرُبرداری از ٍجَد اهام هْذی

در دٍراى غیبت بِ چِ چیسی تشبیِ شذُ است؟

 .2 هاُ ضة چْاردّن
ّ .4 ر سِ هَرد

 .1 خَرضید در پس اتر
 .3 هاُ در ضة تاریک
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