باسمه تعالی

سواالت تستی از کتاب (از تولد تا بعد از ظهور امام مهدی عج) (زمستان)99
 -1والدت حضرت مهدی عج چه زمانی و در کجا بوده است؟
الف :در شب  11ماه شعبان سال  511در سامرا بوده است

ب :در روز  11ماه شعبان سال  512در سامرا بوده است

ج :در شب  11ماه شعبان سال  512در بغداد بوده است

د :در شب  11ماه شعبان سال  512در کاظمین بوده است

 -5امام مهدی عج در چند سالگی به امامت رسیدند؟
الف :نه سالگی

ب :ده سالگی

ج 1 :سالگی

د :سه سالگی

-3آغاز غیبت صغری از چه زمانی می باشد؟
الف  :مبدأ آن والدت حضرت مهدی (عج) و عصر پدر گرانقدرش می باشد
ب:آغاز غیبت صغری از شهادت امام حسن عسگری (ع) می باشد
ج :الف و ب صحیح است
د :از سال  522هـ ج می باشد

-4کدام جمله صحیح است؟
الف  :غیبت صغری آماده سازی برای غیبت کبری بود
ب :غیبت کبری مقدمه ای برای ظهور تمام عیار در جامعه انسانی بود
ج :غیبت صغری یک حالت میانه ای بود میان غیبت کبری و عصر ظهور
د :هر سه مورد صحیح است

 – 1معنا و مفهوم خمط چیست؟
الف :نوعی درخت بی ثمر

ب :نوعی گل خوشبو

ج :پدیده ای نورانی و پرجلوه و نرم

د :درختی دارای شاخ و برگ و میوه

-2کدام گزینه صحیح است؟
الف  :حکیمه خاتون خواهر امام جواد (ع) می باشد

ب :حکیمه خاتون دختر امام هادی (ع) می باشد

ج :حکیمه خاتون خواهر امام هادی (ع) می باشد

د :حکیمه خاتون خواهر امام حسن عسگری (ع) می باشد

 -7عثمان بن سعید محضر چند امام معصوم (علیهم السالم) را درک کرده است؟
الف :یک امام معصوم حضرت مهدی (عج)
ب :دو امام معصوم امام حسن عسگری (ع) و حضرت مهدی (عج)
ج :سه امام معصوم امام هادی (ع) و امام حسن عسگری(ع) و حضرت مهدی(عج)
د :چهار امام معصوم امام جواد (ع) و امام هادی (ع) و امام حسن عسگری(ع) و حضرت مهدی(عج)

- 8دومین نماینده خاص حضرت مهدی (عج) چه کسی است؟
ب :حسین به روح نوبختی

الف  :محمد بن عثمان

د :حسین بن سعید

ج :علی بن محمد

- 9به گفته پیامبر اکرم (ص) امام مهدی (عج) از نسل کدام معصوم (علیه السالم)است؟
الف  :امام حسین (ع)

ب :امام حسن (ع)

د :امام علی (ع)

ج :خود پیامبر (ص)

-12پایتخت حکومت حضرت مهدی (عجل ا...تعالی فرجه الشریف) کدام شهر خواهد بود؟
الف  :مکه

ب :مدینه

د :کربال

ج :کوفه

 -11کدامیک از افراد ذیل در زمان حیات امام حسن عسگری(علیه السالم) به دیدار حضرت مهدی نائل آمده اند؟
الف  :ابواالدیان

ج :یعقوب بن منغوش

ب :احمد بن اسحاق قمی

د :هر سه مورد

-15در آیه شریفه وأسبغ علیکم نعمه ظاهره و باطنه کدام مورد صحیح است؟
الف  :نعم ظاهری منظور نعمت های دنیائی است

ب :نعم باطنی منظور نعمت های اخروی است

ج :نعمت ظاهری امام حاضر و نعمت باطنی امام غائب است

د :الف و ب هر دو صحیح است

-13کدامیک از موارد ذیل از فرمایشات امام سجاد(علیه السالم) نمی باشد؟
الف :امام مهدی (عج) سنتی از حضرت ابراهیم دارد و آن والیت پنهانی و دوری از مردم است
ب :امام مهدی (عج) سنتی از حضرت عیسی دارد و آن اختالف مردم درباره او می باشد
ج :امام مهدی (عج) سنتی از حضرت محمد (ص) دارد و آن قیام مسلحانه است
د :امام مهدی (عج) سنتی از حضرت موسی دارد آن هم گشایش و راحتی بعد از بالهاست

-14این جمله از کدام معصوم (علیه السالم) می باشد؟
اسم مهدی (عجل ا...تعالی فرجه الشریف) محمد است ایشان را مهدی نامیده اند چون خداوند متعال او را به سوی امور خفیه ای که احدی از آن
امور آگاه نمی باشد هدایت و ارشاد می کند.
ب :امام علی (ع)

الف  :پیامبر اکرم (ص)

ج :امام محمدباقر (ع)

د :امام صادق (ع)

 -11کتاب ینابیع الموده اثر چه کسی می باشد؟
الف :سلیمان بن قندوزی

ب :جوینی

ج :احمد بن حسن

د :بخاری

 -12کدام موارد زیر در موردآیه شریفه «هو الذی ارسل رسوله بالمهدی و دین الحق لیظهره علی الدین ولوکره المشرکون »
صحیح است ؟
الف  :دو بار در قرآن نازل شده است
ج :لیظهره منظور ظهور حضرت مهدی (عج) است

ب :بالهدی منظور توحید و اخالص در عمل است
د :هر سه مورد

 -17کدامیک از افراد ذیل در زمان غیبت کبری امام مهدی (عج)،ایشان را مالقات نکرده اند؟
ب :اسماعیل بن حسن هرقلی

الف  :محمد بن عیسی

د :سید بن طاووس

ج :مقدی اردبیلی

 -18کدامیک از علماء شیعه به دستور امام زمان (عجل اهلل تعالی فرجه الشریف)کتابی مشهور درباره آن حضرت نوشته است و به
دعای آن حضرت بدنیا آمده است؟
ب :شیخ صدوق

الف  :شیخ مفید

د :عالمه حلی

ج :عالمه مجلسی

 -19کتاب التمسک بحبل آل الرسول از چه کسی است؟
الف  :عالمه حلی

ب :سید مهدی بحرالعلوم

د :شیخ طوسی

ج :فقیه عمانی

 -52سمان لقب کدام نائب خاص امام زمان می باشد؟
ب :نائب دوم

الف  :نائب اول

د :نائب چهارم

ج :نائب سوم

 -51چه کسانی قبل از وفات امام حسن عسگری (ع) حضرت مهدی (عج ا ...تعالی فرجه الشریف ) را دیده اند؟
الف:

ب :احمد بن اسحاق قمی

ابواالدیان

د :هر سه نفر

ج :نسیم کنیز امام حسن عسگری

 -55کدام جمله در مورد نائب چهارم صحیح نمی باشد؟
الف  :در سال  359درگذشت
ب :ایشان علی بن محمد سمری است که جانشین حسین بن روح نوبختی می باشد
ج :امام زمان  2روز قبل از وفات به ایشان فرموده اند که به کسی بعد از خودش وصیت نکند
د :فردی است که وفات صدوق را بیست روز قبل اطالع داده بود

 -53به نامه هایی که حضرت مهدی(عجل ا...تعالی فرجه الشریف) خطاب به علمای دین نوشته است چه گفته می شود؟
ب :رقعه

الف :عریضه

د :ب و ج

ج :توقیع

 -54غیبت صغری با رحلت کدام نائب خاص به پایان رسید؟
ب :علی بن محمد

الف :محمد بن عثمان

ج:حسین بن روح نوبختی

د:حسین بن سعید

 -51مشهور ترین اسماء مادر حضرت مهدی(عج)  .....و کنیه ایشان  ..........است؟
ب :ریحانه و ام محمد (ص)

الف  :حکیمه و ام المهدی (عج)

د :نرجس و ام المهدی(عج)

ج :نرجس و ام محمد (ص)

 -62چه مدت زمانی حضرت نوح علیه السالم مردم را به سوی خداوند متعال دعوت کرد؟
الف 912 -سال

ب  812 -سال

ج 5322 -سال

د 5222 -سال

 -57کدام یک از پیامبران دارای عمر طوالنی بود؟
الف -حضرت موسی علیه السالم

ب -حضرت یعقوب علیه السالم

ج-حضرت آدم علیه السالم د-حضرت یحیی علیه السالم

 -58این سخن از کیست " :المنتظر المرنا کلمتشحط بدمه فی سبیل اهلل" (هرکس منتظر ظهور قائم علیه السالم باشد مانند
کسی است که در راه خدا در خون خود غلطیده است)؟
الف -پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله ب -حضرت علی علیه السالم ج-حضرت امام رضا علیه السالم د-حضرت امام صادق علیه السالم

 -59طبق حدیث امام صادق علیه السالم دعای غریق را در چه زمانی باید خواند؟
ب -هنگام غرق شدن در آب

الف در زمان سختی ها و مشکالت

د-در زمان قحطی و سیل

ج -در زمان غیبت

 -32کدام گزینه بیانگرفواید انتظار فرج است؟
الف -تصدیق کالم خدای متعال ،پیامبر اکرم و امامان علیه السالم ب -امتحان و آزمایش منتظران ج -پاداش به منتظران د -همه موارد

 -31کدام یک از عالئم جزء عالئم غیر حتمی در سال ظهور است؟
الف -کسوف و خسوف

ب -خروج یمانی

د -منادی که از آسمان صدا می زند

ج -قیام سفیانی

 -35طبق احادیث آشکارترین نشانه ها و قوی ترین دالیل برای ظهور امام زمان علیه السالم کدام است؟
ب -ندای آسمانی

الف -خروج سفیانی

د -کشته شدن نفس زکیه

ج -خروج یمانی

 -33هر کس  22روز با این دعا خداوند را بخواند از انصار قائم علیه السالم خواهد بود و چناچه بمیرد خداوند تبارک تعالی او را از قبر خارج
خواهد کرد و به تعداد هر کلمه هزار حسنه به او اعطا خواهد نمود و  ...این حدیث از کدام معصوم علیه السالم و مربوط به چه دعایی
است؟
الف – امام باقر علیه السالم – آل یاسین

ب -امام صادق علیه السالم -عهد

ج -امام صادق علیه السالم -آل یاسین

د -امام باقر

علیه السالم – عهد
 -34امام زمان علیه السالم نفس زکیه را در چه روزی به سمت اهل مکه می فرستتد؟
الف -بیست پنج ذی الحجه

ب -بیست و پنج ذی القعده

د -دهم محرم

ج -پانزدهم ذی الحجه

 -31خطبه ای که امام زمان علیه السالم در هنگام قیام خود بیان می فرمایند کدام امام قبل از تولد ایشان خبر داده بودند؟
الف -امام صادق علیه السالم

ب -امام باقر علیه السالم

ج -امام کاظم علیه السالم

د -امام رضا علیه السالم

 -32فرق بیعت امام زمان علیه السالم با بیعت دیگران از جمله خلفا و حکام چیست؟
الف -حضور زمینیان

ج -حضور جبرئیل

ب -حضور آسمانیان

د -همه موارد

 -37چگونه باید به امام زمان علیه السالم سالم کرد؟
الف -السالم علیک یا بقیه اهلل ب -السالم علیک یا مهدی علیه السالم

ج -السالم علیک یا امیر المومنین

د -السالم علیک یا صاحب الزمان

-38پایتخت حکومت امام زمان علیه السالم کدام شهر است؟
الف مدینه

ب -مکه

د -نجف

ج -کوفه

 -39بزرگترین مسجد در زمان ظهور امام زمان علیه السالم در کدام شهر است ؟
الف  -نجف اشرف

ب -کوفه

ج -کربال

د -مدینه

 -42حضرت عیسی علیه السالم در کدام شهر برای بیعت با امام زمان علیه السالم از آسمان به زمین می آیند ؟
الف -شهر لُد در فلسطین

ب -شهر دمشق در سوریه

ج -شهر نجف در عراق د -شهر مدینه در عربستان

 -41پیروان دجال چه کسانی هستند؟
ب -زنان ولگرد

الف -یهودیان نژادپرست

د -همه موارد

ج -انسان های پست و رذل

 -45دجال توسط چه کسی و در کجا کشته می شود؟
الف حضرت عیسی علیه السالم فلسطین ب -امام زمان علیه السالم مکه ج -امام زمان علیه السالم فلسطین

د-حضرت عیسی علیه

السالم مکه

 -43قضاوت امام زمان علیه السالم چه امتیازی نسبت به قضاوت اجداد پاکش دارد؟
الف-فقط یک شهود برای شهادت کافی است

ب -ایشان با علم و اطالعاتش از حوادث حکم میدهد

دالیلی که ادعا را ثابت کند نخواهد بود

ج-منتظر شهادت شهود و

د -گزینه ب و ج

 -44طبق نظر مولف بیشتر جرایمی که در دنیا واقع می شود ناشی از چیست؟
الف -فقر و احتیاج مالی

ج -عدم حضور امام معصوم علیه السالم در راس جامعه

ب -دین زدگی و بی ایمانی

د -همه موارد

 -41طبق نظر مولف فقدان امنیت به چه دلیل می باشد؟
الف -فقر و محرومیت

ب -عدم ایمان به خدا

د-همه موارد

ج -ضعف حکومت

 -42بر طبق احادیث چه کسی متولی غسل امام زمان علیه السالم حنوط و نماز بر جنازه ایشان می شود؟
الف -امام حسین علیه السالم

ج-امام حسن علیه السالم

ب -امام علی علیه السالم

د -پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله

 -47آیه "یوم نحشرهم من کل امته فوجا" اشاره به چه چیزی دارد؟
الف -ظهور امام زمان علیه السالم

ب -روز قیامت

د -همه موارد

ج -رجعت

 -48طبق احادیث مشهور دوران حکومت امام زمان علیه السالم چند سال است؟
الف 72 -سال

ب 52 -سال

د -همه موارد

ج 7-سال

 -49بعد از ظهور امام زمان علیه السالم سرنوشت یهودیان و مسیحیان چه می شود؟
الف  -با حقیقت آیین مسیحیت و یهودیت آشنا شده و از دین خود پیروی میکنند
ج -یهودیان همه نابود میشوند و مسیحیان به اسالم روی میآورند

ب -همه بر دین اسالم روی میآورند

د -با رجعت حضرت عیسی علیه السالم مسیحیان از ایشان

پیروی میکنند

 -12منظور از بنی فالن در احادیث چه کسانی هستند؟
الف -گفته شده آنها بنی عباس هستند

ب -گفته شده آنها بنی امیه هستند

ج -قوم یهود

حوزه نمایندگی ولی فقیه
معاونت امور فرهنگی وآموزشی

د -هیچکدام

