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 ایچهارگزینهپرسش های 
القاب امام زمان علیه و  سامیهای زیر جزءکنیه، اازگزینهکدام یک  -1

 نیست؟السالم 

  قائم د،احم ،اباصالح ب(   محمّد، منصور ابوالقاسم،الف( 

 السّراج، برصا ،ابوالخلف (د   اهللبقیة، محمود ،جعفرابوج(  

  ؟استامام عصرعلیه السالم صحیح غیبت  دربارهکدام گزینه  -2

 (اکنون ات  328)از ثانیغیبت  هجری( و328تا259)از غیبت اولیالف(

 تا اکنون(  328هجری( وغیبت کبیر )از328تا259غیبت صغیر)از ب(

 تا اکنون(   329غیبت کبری )از هجری( و 329تا260)از ج( غیبت صغری

 تا اکنون(   328غیبت دوم )از هجری( و 329تا260)از د( غیبت صغری

« مِنْك مْ اْلأَمْرِ وَأ ولِی الرَّس ولَ وَأَطِیع وا اللَّهَ أَطِیع وا آمَن وا الَّذِینَ أَی ّهَا ا»یَآیه   -3
  ؟به چه کسانی اشاره دارد 

 و امامان برگزیده از جانب ایشان لهآ و  علیه اهلل صلیپیامبر اکرم  (الف

 لهآ و  علیه اهلل صلی اکرم پیامبرب( فقط 

 پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله و انصار (ج

 له و مهاجرینآ د( پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و 

وَعَدَ اللَّه  الَّذِینَ آمَن وا مِنْك مْ َو عَمِل وا الصَّالِحاِت لَیَسْتَْخلِفَنَّه مْ فِی  «پیام آیه -4
 الْأَرْضِ کَمَا اسْتَْخلَفَ الَّذِینَ مِْن قَبْلِهِمْ َو لَی مَكِّنَنَّ لَه مْ دِینَه م  الَّذِی ارْتَضى

ناً یَعْب د ونَنِی ال ی شْرِک ونَ بِی شَیْئاً َو مَنْ لَه مْ َو لَی بَدِّلَنَّه مْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْ

 ؟کدام است »کَفَرَ بَعْدَ ذلِکَ فَأ ولئِکَ ه م  الْفاسِق ونَ

صداق کامل این آیه، حكومت جهانى حضرت مهدى علیه السالم م ( الف
 است
      ى ادیان پیروز خواهد شداسالم بر همه ( ب
       ها، آنها را مأیوس نكندامید دهید تا فشار و سختى به مؤمنان ( ج 
 همه موارد  ( د 

 حدیث  در»مَاَت مِیتَةً جَاهِلِیة «و » لَْم یعْرِفْ إمامَ زَمانِه « مراد از -5
 جَاهِلِیة  مَنْ ماتَ َو لَمْ یعْرِفْ إمامَ زَمانِهِ مَاتَ مِیتَةً لهآ پیامبرصلی اهلل علیه و 

 ؟ کدام است بیتبه تر

 مردن در حالت گمراهی -علیه السالم حی امام اعتقاد والتزام به امامت الف(

 مردن در حالت گمراهی  -علیه السالم حی فقط شناخت ظاهری امام ب( 

 در حالت گمراهیمردن -است علیه السالمحی ضرورت وجودامام ،مرادج(   

 صحیح است ج ب و  د( گزینه  

 ؟نیستکدامیک ارادت به امام حی حضرت مهدی علیه السالم  -6

 زیارت امین اهللد(   تجدید عهد ج(     ل یاسینآ  ب(   سالم دادن (الف

  به چه معناست؟ لیه السالمع مهدی  -7

 کند کسی که برای حق قیام می (الف

 شودکسی که از سوی خدا یاری می (ب

 خواندای که مردم را به سوی حق میهدایت شده  (ج

 د( همه موارد 

 چیست و « کثِروا الدّ عاَء بِتَعِجیل الفَرَِج فَاِّنَ ذلِکَ فَرَج ك مأ «عبارتمعنی  -8
 ؟ یشات کدام معصوم استفرما از

 فَرَج و نجات شما است ،دعا کنید که خود زیادر در ظهو برای تعجیل الف(
 مام زمان عجل اهلل تعالی فرجه الشریف ا –

مام ا -فَرَج و نجات شما است ،دعا کنید که خود ردر ظهو برای تعجیلب(   
  زمان عجل اهلل تعالی فرجه الشریف

– فَرَج و نجات شما است ،دعا کنید که خودر در ظهو برای تعجیل ج(

 له آ پیامبراکرم صلی اهلل علیه و 

 – فَرَج و نجات شما است ،دعا کنید که خود زیادر در ظهو برای تعجیل د(

 امام علی علیه السالم

 ؟امام زمان علیه السالم است نوظایف منتظرا کدام گزینه از -9

دعا   - کسب آمادگی برای ظهور - امام عصر علیه السالم شناخت الف(
 بزرگداشت یاد و نام حضرت مهدی علیه السالم -برای تعجیل فرج

نسبت به  محبت اظهار - امام عصر علیه السالم رعایت ادب نسبت به ب(

 انتظار فرج و ظهور آن حضرت علیه السالم -عصر علیه السالم امام

دوهگین بودن مؤمن ان -ذکر مناقب و فضائل آن حضرت علیه السالم  ج(  
برای سالمتی آن  صدقه دادن به نیابت و -از فراق آن حضرت علیه السالم

 همه موارد (د                    حضرت علیه السالم 

 به چه معناست؟ ازکیست و  »فضل اعمال أمّتی انتظار الفرجأ«عبارت  -10

 انتظارفرج استمن  امت اعمال بهترین - لهآ و  علیهپیامبرصلی اهلل الف(

 من انتظارفرج است امت عبادت بهترین - لهآ و  علیه ب( پیامبرصلی اهلل

 من انتظارفرج است امت عبادت باالترین - امام علی علیه السالمج( 

 من انتظارفرج است امت اعمالباالترین  -د( امام علی علیه السالم 
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مردم را برای حل مشكالت  ،در زمان غیبت علیه السالمامام زمان  -11
 ؟نمایندمیارجاع خود به چه کسانی 

    قاریان قرآن  ب(                   فقها راویان حدیث و الف( 

 همه موارد د(                                  ثروتمندان ج(

 ؟ چیست علیه السالمهای حكومت حضرت مهدی شاخصه -12

 ب( تكامل عقول            گستری و فقر ستیزیالف( عدالت 

 د( همه موارد         ج( دانایی محوری و شایسته ساالری

 ؟ چیستراز تاخیر ظهور  ،امام زمان علیه السالم طبق فرمایش -13

 مصمم نیستند  یكدل و  ،گرفته شده نهاآپیمانی که از  درشیعیان الف( 

  کنندن تالوت میآقر شیعیان کمترب( 

 شوندد مردم دنیا باید موحّهمه  كهبه دلیل این ج(

 ج صحیح است گزینه ب و  د(

کدام  بزرگداشت یاد و نام حضرت مهدی علیه السالم مصادیق از -14
 است؟

   های آن حضرتبرپاخاستن به هنگام شنیدن نام الف(

 آغاز کردن هر روز با سالم به پیشگاه آن حضرت ب(

 منسوب به آن حضرتنكوداشت روزهای ج( 

 همه موارد  د(

زمین را «؛ »و عداًل کما ملئت ظلماً و جوراً االرض قسطاً یمأل«عبارت  -15
به  ازکیست و  «کند همانطور که از ظلم و جور پر شدهپر از عدل و داد می
 ؟  چه چیزی اشاره دارد

مهمترین ویژگی حكومت حضرت به  -لهآ و  علیه پیامبرصلی اهلل الف(
     راگیر شدن عدالتف یعنی علیه السالم مهدی

 در زمین  هاانواع نعمت به زیادشدن  -امام جواد علیه السالم   ب(

و  شدهآرامش کامل بر جامعه حكم فرما  -امام هادی علیه السالم  ج(  
 شود      هیچ خونی ریخته نمی

 هیچكدام د(   

چگونه  امام زمان علیه السالمشناخت و معرفت حقیقی نسبت به  -16
 ؟شودحاصل می

 دشوبا مطالعه کتاب حاصل میشناخت امام علیه السالم فقط الف( 

از درگاه الهی نیز توفیق بلكه باید  شودفقط با مطالعه حاصل نمیب( 
  مشناخت حجتش را درخواست کنی

 کنیم  ایشان شناخت پیداباید نسبت به اصحاب  ابتدا ج(

 مانند شناخت اجداد طاهرینشان علیهم السالم است  د(

گزاری او کردم، همه عمر را با خدمتمی اگر من او را درک« عبارت: -17

 کیست؟  از »کردم سپری می

 علیه السالم      امام صادق ب(     امام علی علیه السالم الف(

                     د( امام رضا علیه السالم       امام کاظم علیه السالم ج(

امام زمان علیه بخواند از یاوران  هر کس چهل بامداد خدا را با این دعا -18
  د؟خواهد بو السالم

 ندبه د(           عهد ج(      آل یاسین ب(   سمات الف(

 انتظار  این در باید و  داریم فرج انتظار ما همه: »کیست از جمله این -19
 ؟  «کنیم خدمت

 مجلسی عالمه د(   مفید شیخ ج(   خمینی امام ب(  مطهری شهیدالف( 

زمان  خواندن دعاها در مت برمداو  به علیهم السالم توصیه امامان -20
 ؟ ای اشاره داردغیبت به چه نكته

 السالم  علیه عصر امام با قلبی پیوند تقویت و  حفظ (الف

 السالم علیه عصر امام با پیمان و  عهد میئدا تجدید (ب

 به نسبت و  نبوده مسؤولیتبی و رها جامعه در بداندبرای این که شیعه  (ج
 تكالیفی داردخود  مقتدای و  امام

 ( همه موارد د
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 های تشریحیپرسش

ای جداگانااه پاساا  هااای ریاار گر رگااهلطفااا  ااه پرسااش

رکااداا ار ه .اییااد ااه هناایگ  رگااه فاانینه  ر  گاگه و

  اشد.خوگ  ی ایزه خاصج ل گارایذی  وارگ

سه مورد ازتشرفات افرادی که به حضور امام زمان علیه السالم  -1
امام زمان علیه  کراماتی را که از سه مورد از یاو  نداهشرفیاب شد

آن منبع  ذکر با سطر ده در حداکثر را اید السالم مطالعه کرده
 بیان فرمایید؟

قرآن کریم که خداوند درآن دستور به رجوع به امامان  یه از آپنج  -2
 ،این زمینه روایاتی در و  فرمایدامور می معصوم علیهم السالم در

 بیان فرمایید؟  ده سطر در حداکثر
 :لطفا کامل نمایید شرکت کننده گرامی

 همراه شماره و سن نام، ،دارید را مسابقات ذیل چنانچه تمایل به شرکت در
 .     فرمایید ثبت را خود
 علمی -1
 مذهبی -2
 قرآنی -3
 معارف اسالمی -4
 تاریخ اسالم  -5
 ------------------- ورزشی با ذکر رشته -6
 -------------------- هنری با ذکر رشته -7
 هوش و مدیریت ذهن -8
 مدیریت خانه و خانواده -9
 

 ------------------- :خانوادگینام  نام و 
        

 ---------- :تاریخ تولد   -------------------  :شماره همراه
 

 :نشانی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صاگف  ا رور  21/01/1399 تاری  تا پاس   هلت ارسال
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  :تحویل پاسخنا ه

 به صورت حضوری  -1

خیابان  -میدان شهدا -مشهد :الف( تحویل به روابط عمومی به نشانی
 6دانشگاه

 میدان -مشهدبه نشانی:  گستروصال نیک خیریه موسسه به تحویلب( 
 182پالک-10سجادی-8دانشگاه خیابان -شهدا

موسسه خیریه نیک   -: مشهددرس پستیآبه صورت غیرحضوری به  -2
 گستروصال 
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