
 

 

 

 

 

 

 سواالت رایگان بسته 

سبک زندگی اسالمیاستخدامی 

مشخصات بسته کامل:

شامل اصل سواالت استخدامی •

دارای پاسخنامه تستی •

با قابلیت پرینت •

•

•

•

•

•

•

توجه !

تهیه فروشگاه کاالهای دانلودی ایران عرضه اختصاصی توسط  به صورتحاضر سواالت نمونه 

 ،بدون اخطار قبلیجو، دو انتشار آن توسط افراد سوو هر گونه کپی برداری و ثبت شده است 

 .به همراه خواهد داشت پیگرد قانونی

Www.IranArze.Ir 



1  www.iranarze.ir(یرانی)ا یاسالم   یسبک زندگنمونه سواالت استخدامی 

حضرت معصومه علیها السالم که بیشتر امام زادگان دیگر فاقد آن هستند کدام است؟ ی از ویژگیها -  1 

ایشان  ی(  داشتن حرم مخصوص برا 2                        امام معصوم  ک( داشتن زیارتنامه مخصوص از لسان مبار1

با حکومت جائر   ی( مبارزه علمی و اجتهاد4  (  داشتن مقام علمی ویژه  3

 1 پاسخ صحیح:

باعث به    انحراف عقیدتی شکل گرفته در گروهی از شیعیان همزمان با شروع امامت حضرت موسی بن جعفر علیه السالم -  2

 (www.iranarze.ir)  وجود آمدن کدام فرقه انحرافی در شیعه شد؟

 ( اسماعیلیه4    زیدیه  (3     ( واقفیه2    ( کیسانیه1

  2 پاسخ صحیح:

ابتدایی خالفت چه بوده    یدر برخورد با مشکالت سالها   یاهداف مأمون در انتخاب امام رضا علیه السالم به والیتعهد   -  3

 است؟

 ( کاستن از قدرت عباسیان و نشان دادن حسن نیت 1

 ( اعتقاد پیدا کردن به حقانیت خاندان رسالت و باز گرداندن حق حکومتی به آنان2

 با هدف مواجهه مستقیم ایشان با مشکالت   ی( استفاده از تجربیات حضرت در کشوردار 3

و نیز کاستن از وجهه حضرت از    یمردمی، بی اعتبار کردن قیام علویان زید  یسی، آرام کردن شورشها( تحت فشار قرار دادن خاندان عبا 4

 منظر عامه 

 4پاسخ صحیح: 

 اولین احضار امام موسی کاظم علیه السالم به بغداد و بازداشت ایشان در زمان کدام خلیفه عباسی انجام پذیرفت؟  - 4

 ( امین4                          هارون  (3                         یمهد(  2                          ی( هاد1

 3پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir)  در زمان شروع حکومت مأمون، سه مشکل بزرگ و اصلی او چه بوده است؟ - 5

 در مدینه، تحت کنترل نبودن بغداد، حمله خارجی به مرزها   حضرت رضا علیه السالم  ک( وجود مبار1

اسالمی )ایرانی(  نمونه سواالت استخدامی سبک زندگی

، اینجا کلیک نمایید.سبک زندگی اسالمی )ایرانی(برای خرید بسته کامل سواالت استخدامی  
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 www.iranarze.ir (یرانی)ا یاسالم   یسبک زندگنمونه سواالت استخدامی  2

 همه گیر   یداخلی، بیماریها   ی( مواجهه با حمله خارجی، شورشها 2

 مردمی، قیام علویان    ی، شورش ها ی(عدم همراهی اعراب و خاندان عباسی با و3

 ی درون خاندانی، عدم تمکین اکثرت مردم به فرمانروایی و  ی (قیام امام رضا علیه السالم، درگیر 4

 1پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir)  در زمان شهادت امام کاظم علیه السالم حضرت معصومه علیها السالم چند ساله بوده اند؟- 6

 سال   11(  2        سال  7  (1

 سال   9(  4       سال  12(  3

 1پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir) در مورد نحوه سفر حضرت رضا علیه السالم چه بود؟ کدستور مأمون به رجاء بن ابی ضحا -  7

 با حضرت و همراهانشان   یخوش رفتار  (1

 ( عدم توقف و حرکت سریع به سمت مرو  2

 مرکز والیات و گرفتن مساعدت از امرا   یعبور از شهرها   (3

 شیعه نشین  یاز شهرها   یغیر معمول به منظور دور   یرها ی( استفاده از مس4

 4پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir)بودن سفر ایشان به مرو چه بوده است؟   ینشان دادن اجبار  یدو اقدام امام رضا علیه السالم برا - 8

 اهل بیتشان در هنگام سفر   یصلی ااهلل علیه و آله و دستور به عزادار   یوداع جانسوز با حرم نبو  (1

 ( مقاومت شدید اجتماعی با خواسته حکومت با انجام سخنرانیها آتشین و ایجاد موازنه منفی با کمک شیعیان بر علیه آن2

 از عامالن حکومتی و تهیه مقدمات قیام مسلحانه   یدور  ی امن برا  ی( مخفی شدن در مکانها 3

 ( عدم پاسخگویی صحیح به درخواست حکومت و خریدن وقت با هدف خسته شدن مأمون از درخواست خود 4

 2پاسخ صحیح: 

 مقام شفاعت گسترده و بسیار وسیع می باشند، کدام بزرگوارانند؟    یمکرم خاندان رسالت که دارا  یدو بانو -  9

 حضرت فاطمه زهرا و حضرت زینب علیهما السالم   (2     حضرت زینب و حضرت معصومه علیهما السالم  (1

 حضرت فاطمه زهرا و حضرت معصومه علیهما السالم   (4     ( حضرت زینب و حضرت معصومه علیهما السالم3

 4پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir) زید النار که بود و چرا به این لقب معروف شد؟  -  10

 آتش کشیدن شهر بغداد   -( برادر امام رضا علیه السالم  1

 ، اینجا کلیک نمایید.سبک زندگی اسالمی )ایرانی(برای خرید بسته کامل سواالت استخدامی  
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 آتش زدن خانه عباسیان بصره   -( برادر امام رضا علیه السالم  2

 آتش زدن خانه امویان شام   –( برادر امام رضا علیه السالم  3

 آتش زدن خانه عباسیان حجاز   -( برادر امام رضا علیه السالم  4

 2پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir)  سران فتنه واقفیه در زمان حضرت رضا علیه السالم از چه گروهی و با چه هدفی بوده اند؟ -  11

 امام    یمأموران مخفی خالفت و با هدف ایجاد مزاحمت برا  (1

 مذاهب دیگر با هدف ایجاد اختالف در شیعیان    یبرخی از علما   (2

 و عدم تحویل وجوه شرعی    یبرخی از فقها، راویان حدیث و وکال با هدف اقتصاد   (3

 شیعیان   یرهبر  یبرخی از براداران حضرت با هدف رقابت با امام برا   (4

 3پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir) چند سال بوده است؟ حضرت رضا علیه السالم در زمان شروع امامت کسن مبار-  12

 سال   28(  2       سال  25(  1

 سال   35(  4       سال  32  (3

 4پاسخ صحیح: 

 (www.iranarze.ir)  چه بود؟ یشروط حضرت ثامن الحجج علیه السالم در پذیرش والیت عهد-  13

 ( داشتن اختیار تام در امور مربوطه بدون مداخله در امور نظامی 1

 تمامی دوستان اهل بیت از زندان   ی( نصب تمامی امراء والیات توسط ایشان، حکومت مستقیم حجاز، آزاد 2

 دور در امور دولتی   ی( عدم دخالت در انتصابات حکومتی، عدم عزل افراد، عدم نقض هیچ رسمی و مشاور 3

 تربیت شاگرد توسط ایشان در مرکز خالفت( تغییر مرکز خالفت از بغداد به مدینه، عدم دخالت در امور حکومتی،  4

 3پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir)  خراسان و حرکت به سمت بغداد و استقرار در آنجا چه بود؟ کعلت تصمیم قاطع مأمون در تر  - 14

 و گزارشات فرماندهان وفادار در مورد وضعیت بغداد   امام رضا علیه السالم  ی( توصیه ارشاد1

 ( گزارشات واصله از بغداد و توصیه فضل بن سهل2

 ( شورش در بغداد و قتل فضل بن سهل  3

 قیام علویان در کوفه و استمداد عباسیان عراق عرب به دلیل در خطر بودنشان   (4

 3پاسخ صحیح: 

 ، اینجا کلیک نمایید.سبک زندگی اسالمی )ایرانی(برای خرید بسته کامل سواالت استخدامی  
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 ( www.iranarze.ir)علت عدم برخورد امین با حضرت رضا علیه السالم چه بوده است؟ -  15

 اعتقاد یافتن او به تشیع و پشیمانی از رفتار گذشتگان   (1

 با بالد کفر به ویژه در ماورء النهر و روم   ( سرایا و غزوات2

 ( عدم توجه به مسا ل حکومتی و توجه بیش از حد به حواشی درون دارالحکومه3

 او با برادرش مأمون  یبه عیش و نوش و درگیر  ی( سرگرمی بیش از حد و 4

 4پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir) م کدام گروه ها بوده اند؟منتسب به شیعه و فعال در زمان امامت امام رضا علیه السال یفرقه ها  -  16

 ( زیدیه، قرمطیه، فطحیه، غالیان 2      ( کیسانیه، زیدیه، اسماعلیه، معتزله 1

 ( اسماعلیه، باطنیه، حروفیه و زیدیه4     ( زیدیه، غالیان، اسماعیلیه، فطحیه، واقفیه3

 3پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir)  پس از شهادت امام صادق علیه السالم قائل به امامت کدام فرزند ایشان شدند؟ فطحیه -  17

 عبدااهلل   (4                  علی عریضی    (3               اسماعیل    (2                     ( موسی علیه السالم  1

 4پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir)  کدام اقدام امام موسی بن جعفر علیه السالم مورد سوء استفاده سران فتنه واقفیه قرار گرفت؟-18

 ( ارج بیش از حد به برخی از فقها 2      ایجاد تشکیالت در جامعه شیعی  (1

 خودشان عدم معرفی امام بعد از    (4     ( منظم کردن دریافت وجوهات و افزایش میزان آنها3

 4پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir)  کدام شیوه رفتار اجتماعی امام رضا علیه السالم در دوران حکومت هارون صحیح می باشد؟-  19

 اجتماعی    -مذهبی    ینهان نگه داشتن فعالیتها پتقیه و    (1

 اجتماعی با توجه به نوع برخورد هارون با امام کاظم علیه السالم    یاز سیاست و فعالیتها   یدور  (2

 کنار گذاشتن تقیه و معرفی خویش به عنوان امام    (3

 دعوت به قیام بر علیه حکومت عباسی  (4

 3پاسخ صحیح: 

 است؟گواه عملی صفت عالم آل محمد)ص( حضرت امام رضا)ع( کدامیک از حوادث زندگی پر بار ایشان بوده -  20

 اجاتشان با واقفیه و آوردن دلیل با استفاده از علم لدنی  ی( احت1

 مناظرات متعددشان با عالمان ادیان و مذاهب دیگر   (2

 ، اینجا کلیک نمایید.سبک زندگی اسالمی )ایرانی(برای خرید بسته کامل سواالت استخدامی  
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 حضرت   که به وجود مبار( عدم امکان پیروان معتزله به گسترش عقاید خویش با توج3

 و عقیدتی حضرت با واقفیه و غالیان   ی( نبرد فکر4

 2پاسخ صحیح: 

 سفر به مرو، چه کسی را به خدمت حضرت فرستاد؟   ی مجبور ساختن امام رضا علیه السالم برا یمأمون برا -  21

 ( فضل ذو الریاستین4               ( هرثمه بن اعین3               کرجاء بن ابی ضحا  ( 2                 طاهر ذوالیمینین    (1

 2پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir)  مجموعه اقدامات امام رضا علیه السالم در مواجهه با فتنه واقفیه و سران آنها چه بوده است؟  -  22

 ( امر به معروف و نهی از منکر،مناظره و مدارا 1

 علیه آنها، طرد آنها از جامعه و نفرین کردنشان ، قطع ارتباط مابقی مسلمانان با آنها    موارد مبهم، جهاد علمی بر( پاسخ به پرسشها و  2

 مباهله و سپس اعالم جهاد بر علیه آنها   مکاتبه،  نصیحت،  (3

 و لعن آنها، استفاده از کرامات  ساران  یاحادیث مجعول، تحریم اقتصاد  یمکاتبه، پاسخگویی شابهات، پاکسااز   ( کنار نهادن تقیه،4

 4پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir)  همترین حادثه ثبت شده سفر امام رضا علیه السالم به مرو در مسیر حرکت چه بوده است؟م  -  23

 ( عدم برخورد مناسب امرا به ویژه امراء حاکم بر عراق عرب با کاروان ایشان1

 در کوفه و همراهی زید برادر حضرت با آنها   ( قیام ابو سرایا2

 ( بیان حدیث معروف سلسله الذهب در تجمع مردم نیشابور 3

 ( حمله برادران حضرت به کاروان با هدف نجات حضرت از دست عمال حکومتی 4

 3پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir) ؟ مهمترین حادثه ثبت شده سفر امام رضا علیه السالم به مرو در مسیر حرکت چه بوده است  - 24

 عدم برخورد مناسب امرا به ویژه امراء حاکم بر عراق عرب با کاروان ایشان  (1

 ( قیام ابو سرایا در کوفه و همراهی زید برادر حضرت با آنها  2

 بیان حدیث معروف سلسله الذهب در تجمع مردم نیشابور   (3

 ت عمال حکومتی ( حمله برادران حضرت به کاروان با هدف نجات حضرت از دس 4

 3پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir) عباسی کدام مورد بوده است؟ یمهمترین حادثه دوران خالفت هاد  - 25

 امام کاظم)ع(   ی( یورش سربازان خلیفه به مدینه و دستگیر2                                              ( شورش ابو السرایا1

 ، اینجا کلیک نمایید.سبک زندگی اسالمی )ایرانی(برای خرید بسته کامل سواالت استخدامی  
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 ( شورش زید النار در بصره 4                ( قیام و شهادت علی بن حسین صاحب فخ3

 3پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir)  چه بوده است؟ حضرت رضا علیه السالم یزمان والیتعهد یمهمترین رویدادها  -  26

 مناظرات، نماز عید فطر و طلب باران    ( شورش زید بن موسی،1

 قیام علویان، شورش مردم بصره، قحطی به دلیل خشکسالی مداوم   (2

 واگیر و مناظرات حضرت   ی( شورش عباسیان بغداد، قحطی بزرگ به دلیل خشکسالی، گسترش بیماریها3

 شدن سیل در مرو و مباحثات علمی حضرت  ی، مراسم نماز عید، بارش باران شدید، جار ( جنگ زید با بنی عباس4

 1پاسخ صحیح: 

 ایشان کدام طایفه بوده اند؟  یمیزبانان حضرت معصومه علیه السالم در شهر مقدس قم در زمان بیمار   -  27

 ( بنی اسد4                   ( آل سعد3                       ( یمانی ها2                             ( بنی تمیم1

 3پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir)چند امام بزرگوار شیعه علی است؟   کنام مبار -  28

 پنج امام   ( 4                       ( چهار امام  3                           سه امام  (2                       دو امام    (1

 3پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir)حوه برخورد امام رضا علیه السالم با افراد فرقه زیدیه به طور کلی چگونه بوده است؟ ن  -  29

 ( نهی قیام با نوعی بی اعتنایی همراه بامدارا 4       ( طرد و مبارزه اجتماعی3               احتجاجات علم  (2                 برخورد سلبی    (1

 4پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir)  نحوه مواجهه حضرت ثامن الحجج علیه السالم با گروه فطحیه چگونه بوده است؟ -  30

 و اجتماعی   ی( برخورد شدید همراه با تحریم اقتصاد1

 علمی و در برخی موارد آمیخته به کرامات   ( مدارا و مالطفت همراه با احتجاجات2

 اجتماعی به همراه تحمل وجود آنها در جامعه شیعی  ی( نهی از اعتقادات و فعالیتها 3

 ( لعن، نفرین، برائت و تکفیر 4

 2پاسخ صحیح: 

 

 

 

 ، اینجا کلیک نمایید.سبک زندگی اسالمی )ایرانی(برای خرید بسته کامل سواالت استخدامی  
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 ایران عرضه مرجع نمونه  

 سواالت آزمون های استخدامی

 

 برای خرید بسته کامل سواالت استخدامی سبک

 کلیک نمایید اینجا  زندگی اسالمی )ایرانی( ایران عرضه  
 

 مشخصات بسته کامل:

 شامل اصل سواالت استخدامی  •

 دارای پاسخنامه تستی  •

 با قابلیت پرینت  •

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

 توجه !

تهیه فروشگاه کاالهای دانلودی ایران عرضه اختصاصی توسط  به صورتحاضر سواالت نمونه 

 ،بدون اخطار قبلیجو، دو انتشار آن توسط افراد سوو هر گونه کپی برداری و ثبت شده است 

 .به همراه خواهد داشت پیگرد قانونی
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