
 باسمه تعالی

 )کتاب نسیم انتظار( ۱۵ ورشید پنهانمیثاق با خ  بزرگ  ؤاالت مسابقهس
 

 های .... است.  ایجاد آمادگی فردی و اجتماعی و ارتقاء سطح علمی ارتباطات و رشد تکنولوژی از گام -1
 د( جهاد علمی  ج( خودسازی  ب( طلوع صبح فرج   الف( جهاد اقتصادی 

 باشد. می .......  ا...تعالی فرجهعحل ترین دلیل طوالنی شدن غیبت امام زمان بزرگ -2
 د( همه موارد    ج( گناه   ب( ظلم و ستم    لف( عدم آمادگی مردم ا

 باشد.از برکات ............ می   ا...تعالی فرجهعحل ایجاد محبت و دوستی امام زمان   -3
 د( همه موارد   ا...تعالی فرجهعحلج( شناخت و معرفت به امام زمان    ب( انتظار فرج حضرت  الف( انس با حضرت 

 اقتدا کنند، کدام گزینه باید در خود پرورش دهند؟  السالمعلیهم عصومین اگر قرار باشد شیعیان به م -4
 د( همه موارد   ج( امانتداری    کوشی ب( اجتهاد یا سخت  الف( ورع یا پاکی 

 کند؟خارج می السالمعلیهم بیت کدام خیانت انسان را از دایره محبت اهل  السالمعلیهم بیت در مکتب اهل  -5
 د( همه موارد    ج( خیانت در زندگی   ب( خیانت در امانت    الف( خیانت در مال

 برای منتظر واقعی .............. بر معرفت است.   ا...تعالی فرجه عحل رؤیت امام زمان  -6
 د( گاهی فرع و گاهی اصل  ج( ارجح  ب( اصل  الف( فرع

 داند؟ دشمن و ارتباط با امام و رعایت تقوی چه می ی رعایت چهار دستور صبر، مقاومت در برابر عمران نتیجه سوره آل  200قرآن در آیه  -7
 د( ایمان    ج( پیروزی   ب( رستگاری    الف( آرامش در زندگی 

 ی وظایف فردی چیست؟ در حوزه  ا...تعالی فرجهعحل ترین عامل برای برقراری ارتباط با امام زمان مهم -8
 د( همه موارد   ج( جلب محبت    ب( لیاقت   الف( جلب رضایت

 ؟رسدنمی ها فرمودند چه کسانی هرگز بوی بهشت به آن  السالمعلیهامام صادق  -9
 کنندی رحم نمیب( افرادی که صله  اندالف( افرادی که عاق والدین گردیده

 د( الف و ب   خورند ج( افرادی که حق مظلوم می

 ، خداوند محبت، والیت و اطاعت چه کسانی را بر ما واجب کرده است؟   السالمعلیهاز دیدگاه امام صادق  -10
 د( الف و ج   السالم علیهمج( ائمه اطهار   ب( اساتید و معلمان  الف( پدر و مادر 

 دارند، باید .............   ا...تعالی فرجهعحل کسانی که ادعای دوستی و محبت امام زمان  -11
 ب( دوستی و محبت قلبی داشته باشند   حبت را در زبان و گفتار نشان دهند الف( دوستی و م

 د( همه موارد   ج( دوستی و محبت را در رفتار و عشق به محبوب نشان دهند 

شد«. این جمله در شأن و  فرمود: »اگر اهل زمین تو را مانند اهل آسمان دوست داشتند، احدی از مردم به آتش عذاب می وآله ...علیهاصلیپیامبر  -12
 منزلت چه کسی است؟  

  السالم علیهد( امام حسین   السالم علیهج( امام حسن   ا...علیهاسالم ب( حضرت فاطمه   السالم علیهالف( امام علی 

 دهند؟می وآله ا...علیهصلی ه چه کسانی اجر مجاهدان در رکاب رسول اهلل در دوران غیبت، ب السالمعلیهدر کالم امام حسین  -13
 ها بردبار و شکیبا هستند ها و تکذیبب( کسانی که در برابر کنایه   کنندالف( کسانی که در برابر اذیت و آزارها صبر می

 د( الف و ب   کنند. داری میج( کسانی که در برابر گناه خویشتن

 مام معصوم موظف است الاقل کلیات هدایت را به مردم برساند؟ به مقتضای کدام قاعده، ا -14
 د( قاعده عصمت  ج( قاعده لطف  ب( قاعده الضِرار  الف( قاعده الضرر

 مهمترین وظیفه عمومی مردم در عصر انتظار براساس روایت چیست؟ -15
 د( همه موارد  قیه ج( تبعیت از والیت ف  ا...تعالی فرجهعحلب( شناخت امام زمان   الف( انتظار و دعا برای حضرت 



 دار به امام معصوم چیست؟علت و سرمنشأ محبتِ ریشه  -16
 د( یقین   ج( ایمان    ب( دعا   الف( معرفت 

 به خاطر طمع مالی در ارادت، محبت و وفاداری خود به امام لغزید؟ السالمعلیهکدام یک از اصحاب نزدیک امام موسی بن جعفر   -17
 د( زراره   ج( هشام   جعفر کذابب(  الف( علی بن حمزه بطائنی

 اند؟ای فرمودهبرای گشایش مشکالت به شیعیان چه توصیه ا...تعالی فرجه عحلامام مهدی  -18
 د( کسب علم  ج( دعای زیاد برای فرج   ب( صدقه  الف( عبادت 

 ی صبر کدام است؟ترین مرتبهعالی -19
 د( صبر بر گناه   و داغ عزیزان ج( صبر بر مصیبت ب( صبر بر مشکالت زندگی الف( صبر در زمان غیبت 

 شود؟ ، چه چیزی باعث ضاللت و هالکت امت می السالمعلیهبیان نورانی امیرالمؤمنین علی  براساس -20
 د( یأس و ناامیدی  ج( تنبلی و کسالت  ب( عقب ماندن یا سبقت از امام   الف( معصیت و گناه 

 ، تعریف ایمان چیست؟السالمعلیه روایت امام صادق  براساس -21
 د( خدمت به مردم  ج( اعتقاد به امامت  ب( اعتقاد به نبوت  اطاعت از خدا و ترک نافرمانی خدا الف(

 األوصیاء مختص به کیست و به چه معناست؟ خاتم -22
 جانشین پیامبر  – السالم علیهب( حضرت علی    آخرین پیامبر  – وآله ا...علیهصلیالف( حضرت محمد 

 سلسله امامت از طرف اوست –ت زهرا )س( د( حضر  بخش سلسله امامت پایان – ا...تعالی فرجهعحلج( امام مهدی 

 افتد؟براساس روایات، اگر زمین خالی از حجت الهی باشد، چه اتفاقی می  -23
 شوندب( مردم دچار حیرت و سرگردانی می   الشرایط مراجعه کرد الف( باید به فقیه جامع

 شود.بلعد و همه چیز نابود میمید( زمین اهل خود را   شودی دست صاحبان زر و زور میج( دین بازیچه

 دهنده و عامل امنیت چه کسانی در روی زمین هستند؟، ایشان امان ا...تعالی فرجهعحل براساس حدیث شریفِ امام مهدی  -24
 د( شیعیان خاص  ج( تمام شیعیان  ب( تمام اهل زمین  الف( تمام مسلمین

 کند؟کدام پیامبر رجعت کرده و به امام اقتدا می  -25
   السالم علیهد( حضرت موسی    السالم علیهج( حضرت خضر  وآله ا...علیهصلیب( حضرت محمد  السالم علیهحضرت عیسی الف( 

 سوره حج، »إن مکنّاهم فی األرض...«، اگر مؤمنین در زمین حکومت پیدا کنند، چه کارهایی باید انجام دهند؟ 41براساس آیه شریفه  -26
 امربه معروف و نهی از منکر –تالوت قرآن  –قه صد –ب( نماز شب   نهی از بدی –امر به خوبی  –زکات  –الف( اقامه نماز 

 گسترش علمی –محوری عدالت –زکات  –د( اقامه نماز   معروف و نهی از منکر امربه –خمس  –نماز  –ج( جهاد 

 یک از انبیاء است؟ در طوالنی بودن عمر و مخفی بودنِ تولد، مثل کدام ا...تعالی فرجهعحل ، امام مهدی السالمعلیهبراساس روایت امام سجاد  -27
 السالم لیهعحضرت موسی د(   السالم علیهج( حضرت نوح    السالم علیهب( حضرت عیسی  السالم علیهف( حضرت آدم ال

 باشند؟می  ا...تعالی فرجهعحلیک از پیامبران در قید حیات هستند و دلیلی برای طول عمر امام مهدی کدام -28
   السالم علیهسی حضرت مود(  السالم علیه ج( حضرت سلیمان   السالم علیه ب( حضرت عیسی   السالم علیهمحضرت نوح الف( 

 وجود دارد کدام است؟   ا...تعالی فرجهعحل در زمان امام زمان  السالمعلیه سنّتی که از حضرت ابراهیم  -29
 د( مخفی بودن والدت   از شدت ج( فرج بعد    ب( غیبت   الف( طول عمر 

 باشد؟البالغه، چه چیز مصداق یاری امام میاز دیدگاه نهج -30
 د( نیکوکاری به یکدیگر   ج( ورع   ب( کوشش و تالش در زندگی  السالم علیهالف( شناخت امام 

 ؟نیستهای جلب محبت امام کدام گزینه از راه  -31
 ها و مشکالت کنار مردم بودنسختیب( در    الف( انصاف در معاشرت با مردم 
 د( برگشت به قلب سلیم و تحصیل آن    ج( صبر در انجام فرائض داشتن



 است.  ا...تعالی فرجهعحل ......... گام مهمی در جلب محبت امام زمان  -32
 ی رحمد( صله  ج( خشوع و خشیّت  ب( مداومت و همراهی در معنویات  الف( ترس از سختی حساب 

 ؟نیستد امام غائب  کدام گزینه از فوائ -33
 د( هدایت باطنی  ج( تشرفات   های دینب( پاسداری و حفظ ارزش  الف( عامل امنیت اهل زمین 

 کدام است؟  السالمعلیهم سرمنشأ محبت امام معصوم  -34
 د( همه موارد ج( عبودیت و بندگی خدا  السالم علیهمب( توسل به حضرات معصومین  الف( معرفت 

 کدامند؟  السالمعلیهمبیت اهلهای مهم ویژگی -35
 د( همه موارد   ج( امانتداری، محبت، توای الهی   ب( پاکی و طهارت، اجتهاد و اداء امانت  الف( علم و عصمت

 در چه صورتی طوالنی شدن غیبت در ایمان و اعتقاد و رفتار ما تأثیر منفی نخواهد گذاشت؟  -36
 د( ایمان به تولد امام   ج( معرفت امام   ب( حاضر بودن امام   الف( رؤیت امام 

 دهد؟عمران، خداوند چه دستوراتی به بندگان خود می سوره آل 200در آیه  -37
 های دینی و رعایت تقوای الهی ب( رابطه با امام و دفاع از اعتقادات و اندیشه    الف( صبر، شکیبا بودن در برابر فشارهای کفار 

 د( الف و ب  ت در معرفت امام، صبر، مقابله با دشمنان حضرت، تقوای الهی ج( جدیّ

 کدامند؟  ا...تعالی فرجهعحل های جذب محبت امام زمان ، شیوهالسالمعلیهاز دیدگاه امام جواد  -38
 ها و مشکالت در کنار مردم بودنب( در سختی   الف( انصاف در معاشرت با مردم 

 د( همه موارد   ج( بازگشت به قلب سلیم و تحصیل آن 

 بوده است؟  السالمعلیهم روی ائمه کدام مورد، از جمله موانع و شدائد روبه  -39
 ب( ظلم و ستم حاکمان ستمگر اموی و عباسی   الف( ناآگاهی مردم از جایگاه امامت 
 الف و ب د( با ایشان السالم علیهمج( عدم ارتباط یاران و اصحاب ائمه 

 چه بوده است؟  ا...تعالی فرجهعحل راز تولد مخفی امام زمان   -40
 و در خطر بودن جان حضرت  السالم علیهالف( خفقان شدید حاکم بر عصر امام حسن عسکری 

  ا...تعالی فرجهعحلب( عدم آمادگی شیعه در یاری امام زمان 
  السالم علیهمج( مراقبت شدید از امام هادی و امام عسکری 

 د( همه موارد صحیح است.

 فرمایند؟ چه سفارشی به شیعیان خود می  ا... تعالی فرجهعجل در مورد شناخت امام زمان  السالمعلیهامام صادق  -41
 الف( امام زمان خود را بشناسید تا با مرگ جاهلی از دنیا نروید. 

 ب( اگر کسی امام زمان خود را شناخت، دیگر به او زیان نخواهد رسید که ظهور نزدیک بشود یا به تأخیر بیفتد. 
 شود مگر آنکه امام زمان خود را بشناسد.  ج( کسی داخل در بهشت نمی

 د( همه موارد  

 باشد؟ نیازمند چه چیزی میمحور ی عدالتومت واحد جهانی و جامعهرسیدن به حک -42
 د( دعای همگانی   ج( انتظار پویا    ب( ایجاد آمادگی    الف( مقدمات و ایجاد آمادگی در آحاد جامعه  

 معنای اقتدا نمودن چیست؟ -43
 د( معرفت   ج( پیروی کردن مو به مو از روی علم   ب( افتا و فتوای مجتهد    الف( اقتدار و قدرت  

 ای دارد؟ عمران، چهار دستور خداوند چیست و چه نتیجه آل 200براساس آیه  -44
 پیروزی  ارتباط با امام   – تقوا  –جهاد  –ب( حج   آرامش   ه  روز – نماز شب  – تقوا  –الف( صبر 

 رستگاری  تقوا    –ارتباط قوی با امام  –دعوت به مقاومت  –د( صبر   افزایش نعمت  عبادت    –ایمان   –تقوا  –ج( صبر 

 تر آزار و اذیت شد؟  در راه هدایت مردم، بیش  پیامبران دیگرنسبت به کدام پیامبر  -45
 ا...علیهصلید( حضرت محمد  السالمعلیهج( حضرت ایوب   السالم علیهب( حضرت ابراهیم  السالمعلیهالف( حضرت نوح  



 نیز وجود داشت چیست؟ السالمعلیهمحوری که در حضرت داوود ی قضاوت و عدالت درباره  ا...تعالی فرجهعجل های مختص حضرت مهدی یکی از ویژگی  -46
 کند. کند و عالم را پس از اینکه پر از ظلم و جور شده، پر از عدل می بیّنه و شاهد قضاوت می الف( با 

 کند. کند و جهان را پر از عدل و داد میی مستکبران قضاوت به حق می( درباره ب
 کند.نشاند و جهان را سرشار از عدل می ج( قضات عادل را بر کرسی قضاوت می 

 کند. که پر از ظلم و جور شده، پر از عدل و قسط می کند و عالم را پس از این د( بدون بیّنه و شاهد قضاوت می 

 است.  ا... تعالی فرجه عجل ترین وظیفه عمومی مردم در عصر انتظار که در روایات ما به آن تأکید شده است ................. امام زمان  مهم -47
 د( همه موارد  ج( دعا و انتظار برای فرج    ب( شناخت و معرفت   الف( تبعیت 

 به مانند چه کسی است؟   السالمعلیهوضعیت کسی که امامش را بشناسد و پیش از قیام حضرت، بمیرد، از نظر امام صادق  -48
 د( ب و ج   ج( کسی است که شهید شده  ب( کسی که زیر پرچم اوست.  الف( کسی که در قشون اوست.  

 ؟ نیستی شناخت و معرفت امام کدام گزینه نتیجه  -49
 ها را اجرا نمودن اوامر آن ب(   الف( به سوی دستورات الهی سوق پیدا کردن

 د( منهیات ایشان را غضب الهی دانستن    ج( منهیات ایشان را انجام دادن  

 عَلَی الْفَرائِضْ« )بر انجام واجبات صبر کنید( چیست؟  »إصْبِرُوا  السالمعلیه منظور از روایت امام صادق  -50
 ب( در انجام عبادات باید صبور باشیم.    الف( پایداری در انجام واجبات کار آسانی نیست. 

 د( الف و ب   شود. ج( تقوا و درستکاری باعث بهتر انجام شدن عبادات می 

 محبتِ زبانی نسبت به امام معصوم ....................... است.   ا...علیه وآلهصلیدر روایت پیامبر  -51
 دوم اسالم  د( یک   ی اسالم  ج( همه   ب( دو سوم اسالم   سوم اسالم  الف( یک 

 ................... است.  ا... تعالی فرجه عجل از عوامل جلب محبت امام زمان  -52
 د( همه موارد   و گریه برای ایشان السالم علیهج( زیارت امام حسین   ات  ب( توسل به ادعیه و ذکر صلو  الف( ارتباط عاطفی  

 باشد؟می  ا... تعالی فرجهعجل کدام گزینه عامل جلب محبت امام زمان  -53
 د( همه موارد    ج( تواضع و فروتنی   ب( مدارا کردن با مردم    خلقی الف( خوش 

 باالترین و دشوارترین نوع صبر کدام است؟   -54
 د( صبر در برابر مشکالت زندگی    ج( صبر در برابر گناه   ب( صبر در برابر طاعت    الف( صبر بر مصیبت  

 ای دارد؟ هگردد شرکت دارد، چه ثمراحیا می بیت در آن ، برای کسی که در مجالسی که امر اهلالسالمعلیهبا توجه به روایت امام رضا  -55
  السالمعلیهمبیت ب( عنایت اهل      الف( نصرت الهی  
 الدعوه شدن د( مستجاب   میرد، قلب او نخواهد مُرد.  ها می ی قلبج( روزی که همه 

 های عمومی عصر غیبت چیست؟  یکی از بایسته -56
 د( شناخت خود   ج( دعا برای دیگران    ب( جلب رضایت مردم     ا... تعالی فرجهعجل الف( بزرگداشت نام ویاد امام زمان 

 تنها راه موفقیت و سعادتمندی چیست؟ -57
 د( انتظار سازنده    السالمعلیهمبیت ج( همراهی با اهل   ب( احترام به امام    الف( انجام واجبات  

 ............................. است.اولین گامی که اولیاء الهی توقع دارند ما برداریم  -58
 د( انجام واجبات   ج( اطاعت    ب( رعایت تقوا و پرهیزگاری    الف( شکرگزاری  

 باشد؟می  ا...تعالی فرجهعحل های اختصاصی امام عصر کدام گزینه از ویژگی  -59
 زیستی د( پنهان  ج( غیبت   ب( خاتم األوصیاء بودن    ی الهی الف( ذخیره 

 ادق علیه السالم، معنای »ایمان« چیست؟از دیدگاه امام ص -60
 د( الف و ج   ج( ترک نافرمانی پروردگار    ب( جلب رضایت    الف( اطاعت از خداوند 

 


