
 باسمه تعالی

 (7میثاق با خورشید پنهان) سؤاالت مسابقه

 "دوره متوسطه دانش آموزان دانشجویان وویژه "چهل پرسمان در انتظار یار مهربانکتاب  

 به جنابعالی و خانواده محترم تبریک عرض می نمائیم.سال امامت حضرت ولی عصر)عج( هشتاد و یکمینآغاز یکهزار و یکصد و 

 

 

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

 را با دقت بخوانم و شخصاً به سئواالت مسابقه پاسخ دهم و خواندن کتاب را به دیگران توصیه نمایم. "چهل پرسمان در انتظار یار مهربان" کتاب                           

 

 ی منتظر چیست؟ های جامعهها و شاخصهویژگی. 1
 ی موارد د( همه  ج( دعا و تضرّع و حفظ پیوند قلبی با امام              گستر ب( تالش برای برقراری حکومت عدل            الف( صبر و پایداری توأم با اتحاد و همدلی

 رود؟. به امر خداوند، سپاه عظیم سفیانی در چه مکانی در زمین فرو می2

 ای میان عراق و سوریه د( در منطقه  ای میان مکه و مدینه ج( در منطقه ب( در عراق الف( در شام 

 لیث آموختند تا از کشته شدن نجات پیدا کند: ابیاحمدبنعصر )عج( به محمدبن. دعایی که حضرت ولی3

 د( دعای معرفت ج( دعای فرج ب( دعای غریق الف( دعای عهد 

 ؟باشدنمیسازی و تربیت نسل منتظر . کدامیک از وظایف علماء در زمینه4

 باشد. حجّت و دلیل محکم، از وظایف علماء می ب( دعوت مردم به آن حضرت با  سازی، تربیتی و امیدبخشی دارند. الف( علماء نقش زمینه

 های حکومت جهانی حضرت را بر عهده دارند. د( علماء مرزبانی از فرهنگ دینی و تبیین ویژگی   ج( جدّیت در کسب علم و مدارج اجتهاد 

 باشد.. اولین قدم برای رسیدن به معرفت و محبت حضرت مهدی )عج( .................. می5

 د( حزن و اندوه در فراق حضرت مهرورزی نسبت به امام زمان )عج(ج( عشق و  ب( کسب فضایل اخالقی و انسانیی و انجام واجبات و ترک محرّمات             ودسازالف( خ

 د؟کنکند و هزار گناه از او محو میتعالی، به ازای خواندن هر کلمه، هزار حسنه به انسان عطا میدر کدام دعاست که حق. 6
 د( دعای فرج    ج( دعای ندبه  ب( دعای عهد   الف( دعای معرفت

 ترین کارها نزد خداوند چیست؟داشتنی. دوست7

 ی موارد د( همه   ج( توسل برای فرج  ب( انتظار فرج   الف( خواندن دعای فرج 

 می ی علد( در عرصه     فرهنگی  همه عرصه ها به ویژه ج( در      ی بهداشت ب( در عرصه        ی سیاسیدر عرصهالف(      تر است؟نقش زنان در انقالب مهدوی در کدام عرصه بیش. 8

 کند؟شود که قابلیت یاری امام زمان )عج( را پیدا می. خواندن کدام دعاست که به برکت آن، انسان چنان متحول می9

 د( دعای سالمتی   ج( دعای فرج  ب( دعای عهد  الف( دعای معرفت

 د( امتحان و آزمایش مردم  ج( تأدیب مردم          ب( حفظ جان حضرت  الف( بیعت با ستمکاران ؟ شودنمیهای ظاهری غیبت محسوب . از حکمت11

 . قدم اول برای جلب رضایت امام زمان )عج( کدام است؟ 11

 ی مواردد( همه  ج( دوری از گناه   الناس رعایت حقب( کسب روزیِ حالل و                    الف( اطاعت از مجتهد باتقوا و عادل 

 کند، چه کسی است؟ .  در آغاز ظهور حضرت مهدی موعود )عج( در کنار کعبه، اولین کسی که با آن حضرت بیعت می12

 ی مواردد( همه  کَفبرهزارنفر از سربازان جانج( ده  ب( حضرت جبرئیل )ع(  نفر یاران خاص حضرت 313الف( 

 ی ما در زمان غیبت امام عصر )عج( برای دیدار با حضرت، چیست؟. وظیفه13

    .نشینی داشته باشیمچلهب( برای دیدار،                                              الف( برای دیدار، دعای فرج بخوانیم 

 ی موارد د( همه ی ظهور را فراهم نماییم. شان در گفتار و کردار، زمینهای نداریم ولی باید با خواندن دعا و جلب رضایت ایج( برای دیدار، وظیفه 

 ؟باشدنمی. کدام گزینه در مورد رجعت صحیح 14

 السالم است. گردد، امام علی علیهب( اولین کسی که در رجعت برمی                     گردند.السالم در رجعت برمیی پیامبران و امامان معصوم علیهمالف( همه

 یکی از اهداف رجعتِ مؤمنان خالص، یاری کردن دین اسالم و کمک به تشکیل حکومت جهانی حضرت مهدی )عج( است. د(                 گردند. ج( در رجعت، مؤمنان خالص و کافران خالص برمی

 ( را به سرعت انجام دهیم؟ ها و حوائج امام زمان )عجخواهیم که ما، خواسته. در کدام دعا از خداوند می15

 د( دعای معرفت  ج( دعای عهد   ب( دعای فرج  الف( دعای سالمتی 

 «:کند مگر کسی که دعای ............... را بخوانددر آخرالزمان، از شبهه نجات پیدا نمی». امام صادق )ع( فرمودند: 16

 د( سالمتی    ج( ندبه   ب( فرج   الف( غریق

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



 با تشکر               
 دعای خیر امام زمان)عج( بدرقه راهتان

 فرهنگی حضرت مهدی موعود)عج(فارسبنیادومؤسسه 
 

 های پیامبران و حضرت مهدی )عج( را به درستی بیان کرده است؟ نشانه. کدام گزینه 17

 السالم(الف( عمر طوالنی از آدم و نوح، پنهان بودن از ابراهیم و موسی، آزمایش سخت از یونس، جوانی از ایّوب، و ناشناس بودن از یوسف )علیهم

 السالم(آزمایش سخت از ایوب، جوانی از یونس، و ناشناس بودن از یوسف )علیهمب( عمر طوالنی از آدم و نوح، پنهان بودن از ابراهیم و موسی، 

 د( موارد ب و ج            السالم(ی هدایت مردم از پیامبر کرم )ص(، جوانی از یونس و آزمایش سخت از ایوب )علیهمج( عمر طوالنی از آدم و نوح، ناشناس بودن از یوسف، نحوه

 د( فوائد غیبت ب( دالیل غیبت        ج( فواید انتظار           های ظهور الف( نشانه  .باشدتأدیب مردم، حفظ جان امام، از ....................... میامتحان مردم، . 18

 است؟ های دیگرِ سال بازاز شب ها، جز در شب قدر، در کدام شب. باز بودن درب رضوان، آمرزش و توبه و احسان به روی انسان19

 د( شب عید مبعث  ج( شب عید غدیر  ب( شب نیمه شعبان  الف( شب عاشورا

 شود؟الناس، کسب روزیِ حالل، خواندن ادعیه و زیارات و گناه نکردن، موجب .............................. می. رعایت حق21

 ی مواردد( همه            ج( جلب رضایت امام زمان )عج( ی منتظر ب( ساخت جامعه  الف( بصیرت مهدوی 

 باشد؟ های فرود آمدن حضرت عیسی )ع( از آسمان می. کدام گزینه از حکمت21

  د( موارد ب و ج ج( اعتراف و تصدیق به حقّانیت حضرت مهدی )عج(  ب( تقویت حرکت جهانی حضرت مهدی )عج(  الف( خواندن نماز 

 ؟باشدنمی. کدام گزینه در مورد دعای سالمتی، صحیح 22

 باشد. ب( این دعا، نوعی ابراز محبت و موجب افزایش محبت نسبت به امام )ع( می           باشد.ی منتظر نمیی صفات اخالقی یک فرد در جامعهی همهالف( این دعا، سرچشمه

 خواهیم که حکومت جهانی حضرت )عج( طوالنی شود. در این دعا از خداوند مید(       شود.ج( این دعا، موجب دفع بال از وجود مقدس امام )ع( و نزول برکات الهی بر ایشان می

 رسانند؟. امام زمان )عج( چگونه پیام خود را به مردم جهان می23

 ی مواردد( همه  نفر یاران خاص 313ج( از طریق   ی الهی ب( از راه اعجاز و معجزه  الف( از راه وسایل و اسباب طبیعی

لی .............. السالم،  از وظایف اصبیت علیهمهای حکومت جهانی و آشنایی مردم با سخنان و فضائل اخالقی اهلفرهنگ دینی، بیان ویژگیمرزبانی از . 24

 ی موارد د( همه ج( دانشمندان    ب( عالمان دینی   الف( معلمان                  باشد. در عصر غیبت می

 باشد؟و حکومت حضرت مهدی )عج( و مرکز آن، صحیح میکدام گزینه در مورد قلمر. 25
 ب( حکومت وی، جهانی است و مرکز آن شهر تاریخی کوفه است.  باشد. الف( قلمرو در کشورهای اسالمی بوده و مرکز آن کوفه می

 ن، مسجد کوفه است. د( حکومت وی، جهانی است و مرکز آ  باشد.ج( قلمرو در کشورهای اسالمی بوده و مرکز آن، مسجد سهله می

 ؟ باشدنمیکدام جمله در مورد عصر غیبت صحیح . 26
 تری بر عهده نداریم، چون امام، غائب هستند. ب( ما در عصر غیبت، وظایف مضاعف  الف( ما در عصر غیبت، همان وظایف و تکالیف در عصر حضور امام زمان )عج( را بر عهده داریم. 

    ج( یاران حضرت مهدی )عج( باید در برابر مؤمنان، فروتن و در برابر دشمنان، سختگیر باشند. 

 های امام )ع( قرار دهد. های خود را همسو با مقاصد و خواستهای است که اهداف و روابط و برنامهساز ظهور امام، جامعهی زمینهد( جامعه

 د( امنیت  ج( عدالت           ب( سازندگیالف( آسایش                 نی حضرت مهدی )عج( چیست؟آورد قیام و انقالب جهاترین رهمهم. 27

  باشد؟های آگاهی مردم جهان از رویداد عظیم انقالب مهدوی میکدام گزینه از راه. 28
 د( قتل نفس زکیه الف( خروج سفیانی                    ب( ندای آسمانی                  ج( خسف بیداء                        

 شود؟ی امام زمان )عج(، به هنگام توجه به پروردگار، با توسل به ایشان خوانده میکدام زیارت است که به توصیه. 29
 یاسیند( زیارت آل  ا...ج( زیارت امین  کبیره جامعهب( زیارت   الف( زیارت عاشورا

 اردی مود( همه   ج( کوفه     ب( قم     الف( مشهد  ؟گیردالسالم قرار میبیت علیهم. کدام شهر در زمان حکومت حضرت مهدی )عج(، مرکز نشر فرهنگ اهل31

 ***یادآوری مهم:      

شجویان و دانش آموزان عزیز  -1 ضایت امام     می دانند ک دان سب ر سابقه خواندن کتاب برای افزایش دانش و بینش مهدوی و تحکیم معرفت،محبت و ک ه هدف مهم این م

قی  الو مسئولیت شرعی و اخ می گرددایجاد حق نابجا برای فرد دیگر  خودتان یا لذا تکمیل پاسخنامه برای دیگران موجب تضییع حقزمان)عج( می باشد .

 باشد و اعتراض پذیرفته نیست.آن به عهده فرد خاطی می 

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

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

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

 
 

 

 مصلحند باید خود صالح باشند.آنانکه در انتظار                                                                                                                                                                                        


