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 اعتقاد به منجی ...  .0
 مختص به اهل سنت است. (ب الف( مختص به شیعه است. 

  همه ادیان زمان به آن معتقدند. (د مختص به شیعه و اهل سنت است. (ج
 تعداد یاران اصلی حضرت مهدی )علیه السالم( کدام است؟  .0

  در زمان ظهور مشخص می شود. (د ده هزار نفر (ج نفر 313 (ب معلوم نیست. (الف 
 کدام یک، از اهداف غیبت است؟  .9

 غربال شدن مردم (ب الف( به قتل نرسیدن امام )علیه السالم( 
  همه موارد (د تجربه انواع حکومتها (ج

 کدام نائب )سفیر( امام زمان )علیه السالم( بیشتر از بقیه در این سمت مشغول بوده است؟  .4
  چهارم (د سوم (ج دوم (ب اول (الف 

 کدام یک، از نامهای مادر امام زمان )علیه السالم( است؟  .5
  همه موارد (د حدیثه (ج فاطمه (ب الف( صیقل 

 امامت امام زمان )علیه السالم( در چه سنی آغاز می گردد؟   .1
  نه سالگی (د هفت سالگی (ج پنج سالگی (ب سه سالگی (الف 

 محل تولد امام زمان )علیه السالم( شهر ... است.  .9
  مکه (د سامرا (ج بغداد (ب الف( مدینه 

 امام عسکری )علیه السالم( از انتشار کتاب چه شخصی جلوگیری کردند؟  .8
  علی بن محمد (د احمد بن اسحاق قمی (ج یعقوب لیث (ب یعقوب بن اسحاق کندی (الف 

 نخستین امامی که پیش از سن بلوغ، به امامت رسیده اند امام ... )علیه السالم( هستند؟  .3
  دوازدهم (د یازدهم (ج دهم (ب الف( نهم   

 کدام خلیفه عباسی، از اهل حدیث بود؟  .02
  معتصم (د متوکل (ج واثق (ب الف( مأمون  

 ؟نیستبنا بر نظر شیعه، کدام یک، از شرایط الزم برای منصب امامت   .00
  صغر سن (د عصمت و علم (ج وجود نص (ب الف(  فاطمی بودن 

 محل دفن امام رضا )علیه السالم( خانه چه کسی بوده است؟  .00
  مأمون (د هارون (ج فضل بن سهل (ب الف( حمید بن قحطبه  

 کدام یک، از اهداف مأمون برای پیشنهاد خالفت و والیت عهدی به امام رضا )علیه السالم( است؟   .09
 جلوگیری از ارتباط ایشان با پیروانشان (ب الف( کسب آبرو و اعتبار برای خود  

  همه موارد (د جلوگیری از قیام های علویان  (ج
 کدام خلیفه عباسی توسط مادرش به قتل رسید؟  .04

  هیچ کدام (د مهدی (ج هادی (ب الف( هارون  
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 امام صادق )علیه السالم( نسبت به قیام زید چه موضعی داشتند؟   .05
 او را از این کار نهی کردند. (ب الف( وی را همراهی کردند.  

  ب و ج (د او را در قیام خود خالص نمی دانستند. (ج
 کدام یک، مدت کمتری حکومت داشت؟  .01

  معاویه دوم (د هشام (ج مروان (ب الف( یزید 
 دوران طالیی حکومت بنی عباس، در زمان خالفت کدام یک از ایشان بود؟   .09

  هیچ کدام (د مأمون (ج هارون  (ب الف( منصور  
 کدام یک خلفای عباسی با زیارت امام حسین )علیه السالم( به شدت مقابله می کرد؟   .08

  معتمد (د معتز (ج مستعین (ب الف( متوکل   
 پیروان محمد بن نصیر نمیری ـ که از غالیان زمان امام هادی )علیه السالم( بود ـ چه نام دارند؟   .03

  الف و ج (د نصیریه (ج حسکیه (ب الف( نمیریه  
 کدام یک، از عوامل انحراف واقفیه است؟  .02

  الف و ب (د اعتقاد به نص در امامت (ج طمع به اموال امام (ب الف(  اعتقاد به مهدویت 
 ؟نبوده استکدام یک، از شرایط امام رضا )علیه السالم( برای پذیرش والیت عهدی   .00

 عدم دخالت در عزل و نصب مسئوالن حکومتی (ب الف( عدم صدور فتوا 
  عدم امر و نهی در مسائل (د عدم راهنمایی و مشاوره در امور (ج

 این سخن از امام ... )علیه السالم( است.« تمام سنت و اخبار نبوی را دیدم و چیزی به نام هدایای نوروز در آنها نیافتم.»  .00
  نهم (د هشتم (ج هفتم (ب ششم   (الف 

 امام کاظم )علیه السالم( با استناد به آیه مباهله چه مطلبی را برای هارون اثبات نمودند؟   .09
 هستند. (ایشان از ذریه پیامبر اسالم )صلی الله علیه و آله (ب الف( زندانی کردن ایشان ظلم است.   

  همه موارد (د فرزندان ایشان از فرزندان هارون برتر هستند. (ج
 شهادت امام چهارم )علیه السالم( در چه سالی و به دست چه کسی بود؟  .04

  هـ ـ حجاج59 (د هـ ـ ولید59 (ج هـ ـ ولید66 (ب هـ ـ حجاج66الف(  
 ؟نیستکدام یک صحیح   .05

 مختار ثقفی، ابن زیاد را در کوفه به قتل رساند. (ب الف( فاجعه حره یکسال پس از واقعه عاشورا و در شام بود. 
  همه موارد (د نهضت توابین توسط عبدالله بن زبیر پایه ریزی شد. (ج

 ؟نیستکدام یک، درباره امام سجاد )علیه السالم( درست   .01
 ذوالثفنات، یکی از القاب آن حضرت است. (ب الف( با جدشان علی )علیه السالم( دیدار داشته اند. 

  همه موارد صحیح است. (د بخاطر شدت نظارت، موفق به تربیت شاگردی نشدند. (ج
 کدام یک، از دالیل عدم پذیرش خالفت توسط امام رضا )علیه السالم( است؟  .09

 مأمون قصد امتحان امام و رسیدن به اهداف خود را داشت. (ب الف( اراده جدی در پیشنهاد آن و همراه واقعی وجود نداشت.   
  همه موارد (د رسیدن به عدالت در این حکومت ممکن نبود. (ج

 
 .            یدباش یروزموفق و پ


