
 باسمه تعالی

 (41میثاق با خورشید پنهان) سؤاالت مسابقه

 "، کارمندان و والدین دانش آموزانفرهنگیانویژه " (2)سبک زندگی مهدویکتاب 

 سال امامت حضرت ولی عصر)عج( هشتاد و یکمینآغاز یکهزار و یکصد و 

 به جنابعالی و خانواده محترم تبریک عرض می نمائیم.

 

 

 ...................محبت و معرفت نسبت به حضرت ولی عصر)عج( در پیشگاه آن حضرت متعهد می شوم کهاینجانب ............................با درک                                                          

 را با دقت بخوانم و شخصاً به سئواالت مسابقه پاسخ دهم و خواندن کتاب را به دیگران توصیه نمایم. "(2)سبک زندگی مهدوی" کتاب                           

 

 ؟ باشدنمی. کدام جمله صحیح 1
 ی حضور و پاسخگویی در مقابل خداوند است. ترینِ آن، لحظهترینِ آن، مرگ و سختالف( بین بنده و بهشت، هفت گردنه است که آسان

 کِشند و حرامش، عِقاب و مجازات دارد. ب( دنیا، آغازش رنج و پایانش نیستی است و از حالل آن حساب می

 کند. تر از او درخواست میتر خشوع دارد و کمخداوند، کسی است که بیشها به ترین انسانج( عارف

 کند. گرداند و چون بر لغو بگذرد، با بزرگواری عبور مید( فرد منتظر، هر گاه سخن لغو و بیهوده بشنود، از آن روی برمی

 پذیرد؟او را نمی. کدام گناه است که با ارتکاب آن، انسان از والیت خداوند خارج شده و شیطان هم 2
 د( غیبت کردن  ج( سخن لغو و بیهوده گفتن   ب( همنشین ناصالح  الف( ریختن آبروی مؤمن

 های خود قرار داده است؟ی شعارها و آرمان. نظام اجتماعی شیعه، چه امری را سرلوحه3
 د( همه موارد  ک زندگی در جامعه ج( برقراری سب ب( تأمین سعادت بشر و آحاد مردم جامعه الف( ایجاد مساوات در جامعه 

 د( متجاهر به فسق شدن    ج( خروج از والیت خداروز    ب( از بین رفتن اعمال حسنه      04الف( عدم قبول نماز و روزه تا   ؟باشدنمیکدام گزینه، از آثار و پیامدهای غیبت . 4

 شود؟ منجرمی« علمِ منتهی به معرفت»چه هنگامی به « سواد. »5
 شود.آوری معلومات فراوان، شخص، عالِم میب( با جمع های دینی تبیین کرده حرکت کند.الف( زمانی که در چهارچوب صحیح که آموزه

 .باشندد( علم و سواد برای انسان، هر دو، فضیلت می   رساند.ج( سواد، خود ذاتاً فضیلت است که انسان را به سعادت می

 د( نفاق  ج( کفر   ب( ظلم  الف( شرک        بر هم خوردن نظم عالم است؟. کدامیک از گناهان، باعث 6

 السالم کدامند؟ های کنترل زبان از نگاه امام سجاد علیه. راه7
 های دیگرانفایده و بیان زشتیب( پرهیز از سخنان بی   الف( حفظ زبان از گفتار ناشایست و عادت دادن آن به گفتار خیر 

 موارد د( همه   ی دیگران به نیکی صحبت کردنبا زبان و درباره ج( نیکی به مردم

 موارد مهشونده       د( هطلب حلّیّت از غیبت ج(شونده        شونده        ب( طلب استغفار برای غیبتالف( دفاع از غیبت      های جبران غیبت است؟. کدام گزینه، از راه8

 باشد؟ثمرات باارزش معرفت می. کدام گزینه از نتایج مهم و 9

 د( موارد الف و ب   ج( ترس پسندیده، خوف از خداست  ب( ترس از اعمال خودمان  ( ترس از عدالت خداوندالف

 ها، چه کسانی هستند؟السالم، پرهیزکارترین انسان. از دیدگاه امام صادق علیه11
 د( موارد ب و ج            در مواجهه با شبهه سکوت کنند.ج( کسانی که           کسانی که در مواجهه با شبهه، توقف کنند. ب(         ر مواجهه با شبهه تردید کنند.الف( کسانی که د

 . کدام گزینه به ترتیب، برای رسیدن به معرفت حقیقی صحیح است؟11
 شناسیشناسی و وظیفهمعرفت خداشناسی  خودیابی  ب( خودشناسی و                            شناسیمعرفت خودشناسی  الف( خداشناسی 

 خداشناسی  شناسی شناسی و وظیفهمعرفت د( خودشناسی و خودیابی                           خداشناسی خودشناسی و خودیابی  شناسی شناسی و وظیفهج( معرفت

 د( همه موارد   ج( اعتماد به خود    ب( تکیه بر مال حرام    الف( اعتماد به دیگران     است؟اعتمادی به خداوند یک از موارد زیر، مصداق کامل بی. کدام12

 د( قول حُسن )نیکو( ج( قول سدید ب( قول لَیّن     الف( قول معروف     . صواب و حکمت، از آثار کدام قول است؟13

 وآله چیست؟ ا...علیهصلیهای انسان سعادتمند، در کدام کالم رسول خدا . عالمت و نشانه14
 تر از خود در دنیاب( نگریستن به باالتر از خود در دین، و ضعیف   ی خودالف( یادآوری گناهان و فراموش کردن حسنات گذشته

 د( ترس از خداوند       ج( موارد الف و ب

 پیامبراکرم)ص(                   حکومت حضرت مهدی)عج(فراهم می سازند.و زمینه را برای  بپا می خیزند گروهی از مشرق زمین



 تشکربا                      

 دعای خیر امام زمان)عج( بدرقه راهتان

 بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود)عج(فارس

 

 ت؟ی نور در قرآن کریم چیسسوره 31و  31. منشور روابط اجتماعی زن و مرد در آیات 15
 ی مواردد( همه  ج( روابط خانوادگی سالم   ب( رعایت حجاب و عفاف  الف( غضِّ بصر

 د( سالمت اجتماعی ی فاضلهج( مدینه   ب( سالمتی فردی     الف( بازدارندگی داوطلبانه از خطا و معصیت     ی معرفت چیست؟ترین فایده. مهم16

 زینه صحیح است؟السالم، کدام گ. از دیدگاه امام باقر علیه17
 بخشد، شرک به اوست.ب( ظلمی که خداوند نمی  بخشد، ظلم بنده به خودش است که بین او و خداست.الف( ظلمی که خداوند می

 ی مواردد( همه کنند.کند، حقوقی است که بندگان بر یکدیگر پیدا میج( ظلمی که خداوند آن را رها نمی

 چه کسی است؟ « جاهل»وآله، ...علیها. از دیدگاه نبی مکرم اسالم صلی18
 د( موارد الف و ب که قدر و شأن خدا را نشناسد.              ج( کسی     ب( کسی که قدر و شأن خود را نشناسد.   نافرمانی خداوند را انجام دهد.        الف( کسی که

 ؟ استنشده در کالم امام صادق )ع(، کدام عمل به عنوان عالمت تشیّع معرفی .19
 ب( آب حیات ما در سرشت شیعیان عجین شده است.    اند.ی ما خلق شدهی خمیرمایهالف( شیعیان، از بقیه

 د( شیعیان از فرامین ما تبعیّت دقیق دارند.                     ج( شیعیان در حزن ما محزون، و در شادی ما شادمان هستند. 

 د( تربیت  ج( معرفت  ب( عقل  الف( علم           ست؟چی« وجدان زائیده»یا « پلیس درونی. »21

 د( ظلم به مردم          ج( ظلم به فرد ناتوان الف( ظلم به خود              ب( ظلم به خدا                  ترین نوع ظلم است؟. کدام گزینه، زشت21

 ؟باشدنمیصحیح « قلب». کدام جمله در مورد 22
 کلید سعادت و شقاوت انسان است.ب( قلب، مرکز پذیرش باورها و شاه  عطا کند.« قلب سلیم»حرم الهی شود، خداوند به او الف( اگر قلب انسان 

 شود.نمی شود که جز راستی، از او صادرد( قلب سلیم به کسی داده می                               ج( طهارت و خباثت قلب، دو امر درونی است و در جسم، تأثیر ندارد.

 نیازی و توحید، از ثمرات چه امری است؟ روئی، دنیاگریزی، احساس بی. ترس از خدا، عذرتراشی، گشاده23
 د( همه موارد  ج( رعایت تقوای الهی  ب( علم و سواد الف( معرفت

 های آن، تأکید فراوان شده است؟. چرا در روایات، بر مراقبت از قلب و ورودی24
 نشیند.ی تاریکی بر قلب میب( زیرا با هر گناه، نقطه  هاست.ها و شقاوتز پذیرش باورها و سعادتالف( چون قلب مرک

 د( همه موارد                    ی خدا، غیرِ او راه ندارد.خانهج( زیرا قلب انسان، حرم خداست و در 

 باشد؟. کدام گزینه، از عوامل وقوع انسان در شبهات می25

 د( همه موارد ج( آمیختن حق با باطل است   هاستب( توجیه کردن خطا .     ی نفس استها و وسوسهینتدلباختگی به زالف(  

 د( جهاد           ج( یقین ب( علم            الف( ایمان     شناسی است؟شناسی و شیطان. ..............، سِپَرِ آفات، راهنما و ابزار وظیفه26

 د( انجام عبادات       ج( اندیشه و تعقل ب( انزال کتب آسمانی      الف( ارسال رُسُل شناسی چیست؟کسب معرفت و وظیفه کلید. شاه27

 ردمه مد( خدمت ب     ج( کسب علم      ی حرامب( ترک لقمه      ا...الف( انفاق فی سبیل تر از هزار رکعت نماز مستحبی است؟. کدام عمل نزد خداوند، محبوب28

 ؟باشدنمی. کدام جمله صحیح 29
 ب( ایمانِ حقیقی آن است که عالمانه و با تدبّر بدست آید.  دهد.الف( قلب سلیم در قیامت، انسان را از پل صراط عبور می

 منظر است.ای خوشد( عبودیت بدون علم، بیراهه ج( عقل، موهبت الهی است و در وجود آدمی نیاز به تعلیم و هدایت ندارد.

 باشد؟به چه معنی می« غایَةُ الْمَعْرِفَةِ الْخَشْیَةُ». حدیث 31

 ب( باالترین معرفت، خاکساری در برابر خداوند است.  باشد.خاکساری در برابر خود می( هدف معرفت، الف

 د( هدف معرفت، کسب رضایت وجدان است.   فت، تواضع در مقابل مردم است.ج( باالترین معر

 ***یادآوری مهم:      

ضایت ا      -1 سب ر سابقه خواندن کتاب برای افزایش دانش و بینش مهدوی و تحکیم معرفت،محبت و ک مام زمان)عج(  همکاران عزیز فرهنگی می دانند که هدف مهم این م

شد .  ضییع حق  می با سخنامه برای دیگران موجب ت شرعی و اخل   می گرددایجاد حق نابجا برای فرد دیگر  خودتان یا لذا تکمیل پا سئولیت  ی آن به  قو م

 عهده فرد خاطی می باشد و اعتراض پذیرفته نیست.

 ضمناً پاسخ غلط نمره منفی ندارد.پاسخ صحیح باید با توجه به متن کتاب انتخاب گردد. -2

 به مدرسه محل خدمت تحویل فرمائید. 51/5/99پاسخنامه را پس از تکمیل تا تاریخ  -3

 به معاون پرورشی و تربیت بدنی اداره تحویل نماید. 02/5/99مدرسه پاسخنامه ها را جمع آوری و یکجا تا تاریخ  -4

 
 

                                                                                                                                                                                                             
 آنانکه در انتظار مصلحند باید خود صالح باشند.


