باسمه تعالی
سواالت از کتاب آفتاب مهر (زمستان)99
ا – این حدیث از کیست ؟ «العالم بزمانه النهجم علیه اللوایس»
«کسی که زمان شناس است شبهات بر او هجوم نخواهد آورد».
ب) امام علی (ع)

الف) امام صادق (ع)

د ) پیامبر (ص)

ج) امام عسگری (ع)

 -2فوتوریسم به چه معناست ؟
الف ) اعتقاد به ظهور یک نجات دهنده آسمانی
ج ) بر چیده شدن ظلم وجهل وتباهی

ب ) رفع نگرانی ها به برکت ظهور یک شخصیت ممتاز الهی
د ) همه موارد

 -3این سخن از کیست ؟ مهدی (عج ) از عترت من از نسل فاطمه علیها السالم است
الف ) پیامبر (ص)

ب ) امام علی (ع)

ج ) حضرت خدیجه (س)

د ) امام حسین (ع)

 – 4امام باقر علیه السالم درباره گستره حکومت مهدی عجل اهلل تعالی فرجه الشریف فرمودند:
قائم علیه السالم ...........سال مالک زمین می شود ودرآن حکومت می کند.
ب ) 343

الف ) 444

د

ج ) 344

) 22

 -5این حدیث از کیست ؟
مهدی خروج می کند در حالی که باالی سر او ابری است ومیان آن ابر کسی است که ندا می کند این مهدی
خلیفه خدا است اورا پیروی کنید.
ب ) امام صادق (ع)

الف ) پیامبر (ص)

ج ) امام حسن (ع)

د ) امام حسن عسگری (ع)

-6نازل می شود روح ا ...عیسی بن مریم(علیه السالم) و پشت سر ............نماز می خواند
الف ) حضرت خضر(علیه السالم)

ب ) شیعیان امام علی(علیه السالم)

ج ) امام مهدی (عجل ااهلل تعالی فرج الشریف)

د ) نائبان حضرت مهدی (عجل اهلل تعالی فرجه الشریف)

 –7در آیات قرآن تصریح شده که دین اسالم بر همه  ........غلبه خواهد کرد .
الف ) ادیان

ب ) یهودیان

ج ) کافران

د ) بودائیان

 -8کدام یک ا ز عالئم زیر جزء عالئم حتمی ظهور نیست ؟
الف ) کشتن نفس زکیه

ب ) خروج سفیانی

ج ) ندای آسمانی

د ) فراگیری ظلم و ستم

 – 9نظر اهل سنت درباره والدت امام مهدی عجل ا ...تعالی فرجه الشریف چیست ؟
الف ) اکثرا والدت حضرت را قبول ندارند.
ب ) برخی از آنان همچون محمد بن یوسف شافعی در کتاب البیان فی اخبار صاحب الزمان والدت ایشان را پذیرفتند

ج ) روایات موجود صحت وسندی را دارا نمی باشد ودر این امر سکوت کرده اند
د ) گزینه الف وب

 -01با توجه به اینکه زندگی حضرت مهدی (عج ) دارای سه دوره می باشد  .مهم ترین شرایط دوره
اختفا را بیان فرمائید .
الف ) وجود نائبان خاص همانند عثمان بن سعید عمری به عنوان ارتباط امام (ع) با مردم
ب ) تقاضای امام بر عدم مشخص نمودن نائب خاص
ج ) اطالع رسانی امام حسن عسگری ( ع) از والدت حضرت مهدی (عج ) به خواص ونزدیکان
د ) عدم اطالع رسانی از والدت حضرت (ع) چه نسبت به خواص چه عوام
 – 11در روایت منقول از امام رضا (ع) تعبیر «سمح بالمال رحم مساکین» به کدام معصوم ( ع) نسبت داده شده است .
« بخشنده ای است که مال را به وفور می بخشد ،بر بینوایان بسیار رئوف و مهربان است ».
الف ) امام حسن مجتبی (ع)

ب ) امام علی (ع)

د ) امام کاظم (ع)

ج ) حضرت مهدی (عج )

 )12مقصود از انتظار فرج در کدام گزینه های زیر کامل تر است ؟
ب ) تالش برای برقراری حکومتی عدل پیشه و عدل گستر

الف ) فقط دعا برای ظهورامام زمان (عج )
ج ) داشتن روحیه تعهد و مسؤولیت پذیری

د)بوج

 ) 13در دوران غیبت کبری کدام گروه می توانند به عنوان نائبان عام وظیفه سرپرستی را به دوش بکشند ؟
ب) فقها و مجتهدان جامع الشرایط

الف ) کلیه فقهای مذهبی

ج )آحاد مردم با عقل وتدبیر خود

د ) کلیه علمای دینی
 ) 14مراد از غیبت امام مهدی (عج ) چیست ؟
الف ) به معنای زیستن امام زمان (عج) در یک مکان خاص
ب ) زیستن امام زمان (عج) میان مردم اما مردم اورا نمی شناسند
ج) به معنای زیستن امام زمان(عج) درعرش الهی
د ) گزینه ب و ج
) 12توجه به نهاد وکالت درزمان امام باقر (ع) وامام صادق (ع)  ،واز زمان امام جواد (ع) به بعد انجام مالقات
پشت پرده  ،ارتباط از طریق نایبان خاص برای چه موضوعی بوده است ؟
الف ) تسهیل در رسیدگی به امور مهم وسواالت مردم
ج ) آماده سازی برای عصرغیبت

ب ) گسنرش دین اسالم درنقاط دیگر

د ) افزایش ظرفیت ها وزیر ساختهای اسالمی

 ) 16محل زندگی حضرت مهدی (عج ) کجا می باشد ؟
الف ) مدینه منوره

ب ) مسجد جمکران

ج ) مکان شناخته شده ای برای حضرت وجود ندارد

د ) در جزیره ای سبز وخرم
 ) 11دوره غیبت کوتاه مدت ( صغری ) چند سال بطول انجامید؟
الف )هفتاد سال

ب ) هشتاد سال

ج ) شصت سال

د ) نود سال

) 18محل تولد مهدی (عج)در کدام شهر بوده ؟
ب ) مدینه

الف ) کاظمین

د ) مکه

ج ) سامرا

 -09امام زمان(عج) در نامه ای که برای شیخ مفید صادر نمودند ،می فرماید سعادت دیدار ما
چگونه برای شیعیان میسر می شود؟
ج) تصدیق شیعیان نسبت به ما

ب) معرفت حقیقی نسبت به ما

الف) شناخت ما
د) همه موارد

 -21در باب عریضه نویسی خدمت امام عصر(عج) کدام گزینه صحیح می باشد؟
الف) عریضه نویسی به طور کلی نفی شده و صحیح نمی باشد
در جایی مخفی کنید
جاری بیندازید

ب) حاجت خود را نوشته و آن را

ج) حاجت خود را در کاغذی نوشته و آن را در چاه پاک یا آب

د) حاجت خود را در کاغذی نوشته و در مکانی منصوب به امام عصر(عج) بیندازید

 -20در فرهنگ شیعه رابطه بین امام معصوم(ع) و شیعیان چگونه بیان شده است؟
الف) اعتباری

ب) ا زلی

ج) تکوینی

د) اصیل و استوار

 -22کدام گزینه در مورد معنای «آخرالزمان» ،صحیح نمی باشد؟
الف) لحظه ای که صور اسرافیل دمیده می شود و کار دنیا به پایان می رسد و همگی از قبرهایشان بیرون می
آیند و قیامت بر پا می شود

ب) دوران ظهور و زمان تشکیل دولت عدل الهی که این حاکمیت تا

آخر عمر دنیا برقرار می ماند

ج) دوره پیامبر خاتم(ص) که از بعثت آن حضرت تا قیامت را شامل می

شود و این دوره ،دوره آخرین شریعت است

د) دوره غیبت و سالهای پیش از ظهور ،که آخرالزمان طبق

این معنا پایان دوره ظلم ها و حکومت های غیر الهی است
 -22کدام مورد از موارد زیر ،از دالیل سخت بودن دینداری در آخرالزمان می باشد؟
الف) تشخیص وظیفه

ج) عمل نکردن به وظیفه

ب) ظواهر فریبنده دنیای امروز

د) الف و ب
 -22به فرموده حضرت علی(ع) ،ویژگی مومنان آخرالزمان چیست؟
الف) در کارها و فداکاریهای نیک و بزرگ صدر اسالم شریکند
و دیدار آنان را آرزو کرده است

ب) پیامبر(ص) آنان را برادر خود خوانده

ج) افرادی هستند که خداوند آنها را اولیای خود خوانده است

د) همه موارد
 -25تحلیل آمریکائیها از واقعه «آرماگدون» چیست؟
الف) تنها حادثه ای است که بازگشت یک منجی را ممکن می سازد
ب) حادثه ای است که باید اتفاق بیفتد تا منجی ظهور یابد
مسیح را به زمین ممکن می سازد

ج) تنها حادثه ای است که بازگشت دوباره

د) جنگ بین عراق و شام که به ظهور منجی منتهی می شود

 -22کدام یک از فیلمهای زیر در رابطه با موضوع مهدویت ساخته شده است؟
الف) جهنم خلیج فارس و روز استقالل
خلیج فارس

ب) روز استقالل و نوستراداموس

ج) جنگ جهانی زد و جهنم

د) جهنم خلیج فارس و نوستراداموس

 -27کدام گزینه از سیاستهای فیلمهای هالیوودی می باشد؟
الف) حاکم کردن تفکر لیبرالیسم و بی توجه نمودن جامعه انسانی به ارزشهای دینی و انحصار ی کردن نجات
ب) بحرانی جلوه دادن وضعیت سیاسی و

بخشی جهان در راه کارهای ارائه شده توسط غرب
مدیریتی جهان و القای نیاز جهان به یک حکومت به ریاست غرب

ج) همسو و هماهنگ نشان دادن مجامع بین المللی و با دکترین غرب برای آینده جهان
د) همه موارد
 -22کدام آیه بیانگر این است که سرنوشت جوامع نه با دخالت عوامل غیبی  ،که بر اساس
شایستگی و لیاقت خود مردم رقم می خورد؟
ب) ألَن یَکفیَکُم أن یُمِدَّکُم رَبُّکُم بِثالثة آالفٍ مِنَ المَالئِکَة

الف) إنَّ اهللَ ال یُغیِّرُ ما بقَومٍ حتَّی یُغَیِّروا ما بأنفِسِهِم

ج) ألَم تَرَ إلَی الَّذینَ بَدَّلوا نِعمَتَ اهللِ کُفرا

مُنزلین
د) وَال تَحسَبَنَّ اهللَ غافِالً عَمَّا یَعمَلُ الظَّالِموُنَ

 -29تفاوت اصلی و اساسی شرایط ظهور با عالئم ظهور چیست؟
الف) وابستگی ظهور به عالئم یک ارتباط و وابستگی وجودی و تام است ولی شرایط برای ظهور فقط حالت
کاشفیت دارد

ب) وابستگی ظهور به شرایط یک ارتباط و وابستگی وجودی و تام است ولی عالیم

برای ظهور فقط حالت کاشفیت دارد

ج) شرایط به اموری گفته می شود که بیانگر نزدیکی امر

ظهور است ،ولی عالئم ،اموری است که امر ظهور به وجود آنها بستگی دارد
د) شرایط به صورت پراکنده و جدا از هم رخ می دهد ولی عالیم ،باید باهم و در کنار یکدیگر تحقق یابند
 -21برای آنکه ظهور امام عصر(عج) واقع شود ،چه شرایطی باید موجود باشند؟
الف) رهبری – یاران – آمادگی و پذیرش عمومی
ج) قانون جامع – رهبری – یاران – آمادگی و پذیرش

ب) قانون جامع – رهبری – آمادگی و پذیرش عمومی
د) رهبری – قانون جامع – یاران

 -20چه چیزی باید در پرونده افراد باشد ،تا انقالب حضرت مهدی(عج) رخ دهد؟
الف) ایمان و عمل صالح

ج) امر به معروف و نهی از منکر

ب) تقوا و خداترسی

د) همه موارد
 -22کدام گزینه بیانگر معنای صحیح انتظار منجی می باشد؟
الف) سکوت کردن و تن دادن به ظلم

ب) خواستار ظهور بودن و تالش برای زمینه سازی

ج) کمک کردن در جهت فراگیر شدن ظلم

د) جبهه ظلم باید در نهایت درجه ظلم حرکت کند

 -22امام زمان(عج) در نامه ای به شیخ مفیدفرمودند«:اگر شیعیان ما در اجتماع به  .......خود پایدار
باشند ،ظهور به تاخیر نمی افتد».؟

الف) دعای

ج) وفای به عهد

ب) اعمال نیک

د) خواسته
 -22خواجه نصیر الدین طوسی در کتاب تجرید االعتقاد علت غیبت امام زمان(عج )را چه می داند؟
ب) نبود یاران کافی

الف) کوتاهی مردم

د) همه موارد

ج) گناهان زیاد مردم

-25این جمله از کیست «.انقالب ایران نقطه شروع انقالب بزرگ جهانی اسالم به پرچم داری
حضرت حجت (عج)است».؟
ب) امام خمینی(ره)

الف) مقام معظم رهبری

د) شهید مطهری

ج) شهید بهشتی

-22کدام یک از موارد ذیل از عالئم حتمی ظهور می باشد؟
الف) قتل نفس زکیه

ج) صیحه اسمانی و خروج یمانی

ب) فرو رفتن در بیدا

د)همه موارد

-27نقل برخی اخبار ضعیف که مبنی بر عالئم ظهور می باشد و چندان مورد اعتنای علمای گذشته
نبوده ،در کتب روایی معتبر مانند بحار االنوار ،به خاطر چیست؟
ب) روشن شود که همه گروهها چه موافقین و

الف) حفظ اصل نقل ها برای تامل و تدبر دیگران
چه مخالفین اهل بیت(ع) در اصل ظهور اتفاق نظر دارند
حادثه خارجی تطبیق دهیم

ج) تا بتوانیم تطبیق را بپذیریم و عالمتی را با

د) الف و ب صحیح است

 -22کدام گزینه مقصود از دجال را بیان م ی کند؟
الف) مقصود از دجال به معنای دورغگو و حیله گر است
مادی بر همه جهان است

ب) دجال کنایه از کفر جهانی و سیطره فرهنگ
ج) هرکسی که با ادعاهای پوچ و بی اساس و با

تمسک به انواع حیله گری و نیرنگ در صدد فریب مردم باشد دجال است

د)همه موارد

-29کدام گزینه در مورد خروج سفیانی و یمانی و خراسانی از امام صادق(ع) صحیح می باشد؟
الف) خروج سفیانی و یمانی و خراسانی در یک سال خواهد بود
در یک ماه خواهد بود

ب) خروج سفیانی و یمانی و خراسانی

ج) خروج سفیانی و یمانی و خراسانی در یک سال و یک ماه خواهد بود

د) خروج سفیانی و خراسانی در یک ماه و یک سال و یک روز خواهد بود
-21قتل نفس زکیه چند روز قبل از ظهور و در کجا اتفاق می افتد؟
الف) یک ماه – مسجد الحرام

ب) پانزده روز – بین رکن و مقام

ج) یک سال – مسجد الحرام

د) یک ماه – بین رکن و مقام
-20بعد از ظهور ،امام زمان(عج) در مرحله عزیمت به عراق با چه مشکلی روبرو می شود؟
الف) گروهی به ظاهر دیندار در مقابل او قرار می گیرند و حتی نصایح حضرت در آنان اثر نمی گزارد و کار
به جنگ کشیده می شود و همه انان کشته می شوند

ب) با لشکر سفیانی مقابله می کند زمانی که کوفه را نیز به تصرف خود در آورده ،گفتگوهای حضرت در آنان
اثر نکرده و به هالکت سفیانی و یاران اومی انجامد
ج) حضرت شهر کوفه را مرکز خالفت خود بر می گزیند و حتی برخی یارانش مخالفت می کنند و اصرار دارند
که به مکه بروند
د) الف و ب صحیح است
-22امام زمان(عج) پس از ظهور با چه کسانی می جنگد؟
الف) کسانیکه مقابل جریان حق بایستند و بخواهند با جنگ با حضرت ،امید به صلح و نجات را در میان بشریت
از بین ببرند

ب)کسانیکه مطابق عقل و شرع عمل نکرده و مردم خواهان مجازات آنها باشند
د)همه موارد

ج)کسانیکه از پیکره بشریت با انجام کارهای حرام خارج شوند
 -22خصیصه اصلی جامعه مهدوی کدام است؟
الف) رکن اصلی همه متغیرها بر امده از دین و برای تحقق ظهور است
بر آمده از دین و برای تحقق و تحکیم بنیان های دینی است
ایجاد روابط صمیمانه و دولتی متقابل بین افراد

ب) رکن اصلی همه متغیرها

ج) توزیع عادالنه فرصت های اجتماعی و

د) رشد و توسعه همه جانبه و فراگیر

-22به چه دلیل انقالب جهانی امام مهدی(عج) و تشکیل حکومت واحد جهانی نیاز جامعه بشری است؟
الف) زیرا جامعه جهانی به دین اسالم نیازمند است

ب) زیرا جامعه به معلم و مربی معصوم نیاز دارد

ج) زیرا جامعه محتاج امامت و مدیریت امام عالم معصوم است

د)همه موارد

-25به فرموده امام صادق(ع) به مفضل منظور از «لیظهره علی الدین کله»چه زمانی می باشد؟
الف) روز مبعث پیامبر اکرم(ص)
مهدی(عج)

ب) روز والدت امام عصر(عج)

ج) روز ظهور حضرت

د) روز عید غدیر

-22کدام یک از موارد زیر از برنامه های فرهنگی امام عصر(عج) نمی باشد؟
ب) مبارزه با فساد و رذائل اخالقی

الف) احیای کتاب و سنت

ج) مبارزه با بدعت ها

د) رشد دانش بشر و گسترش معرفت و اخالق
-27آیا قتل شیطان و ابلیس بدست امام زمان(عج) ،به معنای از بین رفتن همه شیاطین است؟
الف) خیر ،زیرا تکلیف برای انسان برقرار است و تکلیف دایر مدار اختیار و خیر و شر است و نفس اماره نیز
وجود دارد

ب) بله ،زیرا تکلیف برای انسان برقرار است و در زمان ظهور امام زمان(عج) همه چیز

خیر است و شری وجود ندارد
او مهلت داده است

ج) خیر ،زیرا شیطان قسم خورده که انسان را گمراه کند و خداوند هم به

د) بله ،زیرا مهلتی که خداوند به شیطان داده تا روز معینی است نه روز قیامت

 -22چرادرزمان ظهورامام عصر(عج) ظلم وگناه صورت نمی گیرد یا بسیاراندک است .آیا انسانها
دیگر دارای اختیار نیستند و مجبورند؟
مطیع هستند و اختیاری از خود ندارند

الف) چون در ان زمان عقول کامل می شود و مردم باالجبار
ب) چون عقول کامل می شود و هوای نفس تابع عقل می شود و

ج) چون مردم آن زمان

کسی ظلم نمی کند گرچه امکان ظلم و گناه هست و اختیار هم باقی است

فقط دنبال نیکی می باشند و فقط به اعمال خوب فکر و عمل می کنند گرچه اختیار نسبی هم دارند
د) چون مردم آن زمان همه مطیع می باشند و دیگر کسی غیر مسلمان نمی باشد بنابر این دیگر معنا ندارد
که انسان اختیاری داشته باشد یا گناه کند
 -29نمازخواندن حضرت عیسی(ع)پشت سر امام عصر(عج) در زمان ظهور بیانگر چه حقیقتی می
تواند باشد؟

الف) دین اسالم آخرین دین الهی است

ب) پیامبر اسالم (ص) اخرین پیامبر

از سلسله پیامبران الهی است ج) حقانیت امام عصر (عج) و حجت برای همه

د) الف و ب

 -51علما و اندیشوران در مورد اینکه امام عصر (عج) دین و قران جدیدی می اورد چه گفته اند ؟
الف) بخشی از احکام به سبب دور شدن مردم از حقایق دین مهجور و فراموش می شود که در عصر ظهور
ب) در عصر ظهور بعلت باال رفتن سطح فکر و آمادگی و قابلیت بیشتر مردم

زند ه و احیاء می شود

برای پذیرش معارف ،حقایق و معرفتهای دینی بصورت گسترده در اختیار مردم قرارمی گیرد
ج) بعلت برخی موانع برخی احکام بدرستی انجام نمی شود و عصر ظهور دوران اجرای کامل و صحیح آن است
د)همه موارد
 -50مراحل مختلف حکومت امام عصر(عج) به ترتیب کدام است؟
الف) ظهور ،کمال ،بلوغ ،تثبیت

ب) ظهور ،بلوغ ،کمال ،تثبیت

ج) ظهور ،تثبیت ،بلوغ ،کمال

د) ظهور ،تثبیت ،کمال ،بلوغ
 -52رجعت چیست؟
امام زمان(عج)

الف) بازگشت برخی از مردم

ب) ظهور امام زمان(عج)

ج) بازگشت

د) شهادت امام زمان(عج)

 -52امام صادق(ع) می فرماید از ما نیست کسی که به .......باور نداشته باشد؟
الف) قائم ما

ب) رجعت ما

ج) ظهور قائم ما

د) عصمت ما

