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 اٍلیي وسی وِ اش طسف خداًٍد تا اهام شهاى )ؾج( تیؿت هی وٌد چِ وسی است؟ -1

 حضست ؾیسی)ؼ(-پیاهثس اوسم )ظ(             د-اسسافیل             ج-جثسئیل             ب-الف

 ش چِ زاّْایی هی تَاى فْوید وِ اهام شهاى )ؾج( غَْز وسدُ اًد؟ا -2

 ّوِ هَازد-هحل غَْز ٍ ًمطِ ضسٍؼ دؾَت        د-هساجؿِ تِ ؾلوای دیي         ج-ایواى تِ خداًٍد ٍ ضٌاخت حضست         ب-الف

 تِ گفتِ اهام غادق )ؼ( اهام شهاى تا اّل ذهِ)یَْد ٍ ًػازا( چگًَِ زفتاز هی وٌٌد؟ -3

 اجثاز آًْا تسای پریسش اسالم-زفتاز هسالوت آهیص تا آًْا               د-وطتي آًْا               ج-جٌگیدى تا آًْا           ب-الف

 است؟ اش آثاز دؾای ًدتِ ودام -4

 هَازد ب ٍ ج-د       ؾٌایت ٍ تَجِ اهام شهاى تِ آى هىاى-ج        حضَز حضست دز آى هىاى-ب      ٍحدت هسلواًاى-الف

 ودام گصیٌِ دز اغطالح هؿٌای اًتػاز واهل تس است؟ -5

 ایجاد حالت زٍحی ٍ ًفساًی -د    چطن تِ زاُ آهدى آخسیي ذخیسُ الْی تَدى    -ج   آهادگی داضتي     -ب   چطن تِ زاُ تَدى   -الف

 ......... زوي اغلی هىتة تطیؽ است. -6

 اًتػاز فسج-د          ٍالیت ٍ اهاهت   -ج        شوات ٍ حج    -ب      ًواش ٍ زٍشُ    -الف

 ودام گصیٌِ ًطاًِ اجاشُ خداًٍد تسای تحمك غَْز اهام شهاى )ؾج( است؟ -7

 یواًیخسٍج -د            خسف تیداء  -ج               ًدای آسواًی -ب           خسٍج سفیاًی  -الف

 است؟ هؿاًی آخس الصهاىودام گصیٌِ دز اغطالح اش  -8

 ّوِ هَازد-د      دٍزاى غَْز ٍ شهاى تطىیل دٍلت یاز -ج     دٍزاى غیثت ٍ سالْای پیص اش غَْز  -ب دٍزاى پیاهثس خاتن)ظ(    -الف

 هْوتسیي ٍیژگی دٍزاى آخس الصهاى ........... است. -9

 زضَُ خَازی-د                افَل دیٌدازی هسدم-ج                خسٍج دجال  -ب           گستسش غلن ٍ ستن   -الف

 هْوتسیي اهَزی وِ دز جلة تَجِ تیطتس حضست هْدی هَؾَد )ؾج( ٍ دؾای ایطاى هؤثس  ضٌاختِ ضدُ ودام است؟ -11

 هَزد الف ٍ ب-د                اًجام واز خیس -ج            تْریة ًفس    -ب            تَسل -الف

 ؿاش حضست ......... است.حضَز اهام شهاى )ؾج( دز تیي هسدم ٍ اهساز ه -11

 هؿٌَی ٍ آسواًی-د               هؿوَلیؾادی ٍ -ج          هؿجصُ آسا  -ب         خازق الؿادُ   -الف

 

 

 

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



 ................. تْتسیي ؾول تسای ضیؿیاى است . -12

 زٍشُ-د                              ًواش   -اًتػاز فسج                          ج-تَحید                             ب-الف

 اهام غادق )ؼ( دیدُ ضدى ٍ ضٌاختِ ًطدى اهام شهاى )ؾج( تَسط هسدم زا تِ ودام پیاهثس ضثیِ هی داًٌد؟ -13

 حضست ؾیسی)ؼ(-حضست ادزیس)ؼ(             د-حضست یَسف)ؼ(               ج-حضست غالح)ؼ(              ب-الف

 دز اهاى هاًدى اش فتٌِ ّای آخس الصهاى چیست؟هْوتسیي ٍغائف ها تسای  -14

 خَدساشی ٍ تْریة ًفس ٍ ؾول تِ ٍغائف دیٌی    -تالش تسای ضٌاخت تیطتس اهام شهاى )ؾج(                ب-الف

 ّوِ هَازد -پیسٍی اش ًائثاى اهام ٍ اًتػاز فسج                                د -ج

 اثساتی دازد؟ چِ)ؾج(دؾا وسدى تسای اهام شهاى  -15

 شیاد ضدى هحثت حضست دز دلْا ٍ جاى ّا   -تاثیس دؾا تسای دؾا وٌٌدُ                                              ب-الف

 ّوِ هَازد-هحفَظ هاًدى اش تالّا ٍ حفع جاى حضست                     د-ج

 چیست؟ "یَم الَلت الوؿلَم "هٌػَز اش ٍلت هؿلَم دز آیِ -16

 زٍش استمساز اهام غائة دز وَفِ-د               )ؾج(زٍش خسٍج لائن-زٍش لیاهت              ج-ب                )ؾج(هاى غَْز اهام شهاىش-الف

 حضست ؾلی )ؼ( : .......... زیطِ ّس خیس ٍ ......... زیطِ ّس تدی هی داًد. -17

 ؾَام فسیثی-دیي هدازی-سادُ لَحی       د-ؾمل ٍ دیي-ًاداًی       ججْل ٍ -ؾلن ٍ داًایی-دزٍـ ٍ زیا        ب-ّدایت ٍ تمَی-الف

 لیام ٍ خسٍج حضست چِ ٌّگام است؟ -18

 ًفس یازاى خاظ تِ خدهتطاى دز هىِ زسیدًد. 313ٍلتی -الف

 پس اش اؾالى دؾَت ؾوَهی ٍ آگاُ ساختي هسدم اش پیام اًمالب ٍ لیام خَیص   -ب

 سید   ٍلتی تؿداد یازاى تِ دُ ّصاز ًفس ز-ج

 پس اش پایاى یافتي تیؿت تَسط یازاى دز هىِ-د

 ؟واهل تس استزجؿت دز اغطالح ودام هؿٌا تسای  -19

 تاشگطت دٍ گسٍُ هؤهٌاى خالع ٍ وافساى خالع -تاشگطت تِ دًیا                                              ب-الف

 تاشگطت وافساى تِ دًیا جْت ویفس ٍ هجاشات-تاشگطت هؤهٌاى تِ دًیا جْت یازی حضست       د-ج 

 ؟ًیستغحیح  )ؾج(ودام گصیٌِ دز هَزد غَْز حضست هْدی -21

 هسالِ ٍلَؼ غَْز دز زٍش جوؿِ اهسی لطؿی است.    -الف

 زٍش جوؿِ تاضد  شیازت آى حضست دز زٍش جوؿِ هستحة است .لرا هوىي است غَْز -ب

 .آى حضست دز هاُ زجة ٍ زٍشجوؿِ غَْز هی وٌد-ج

 زٍش جوؿِ ؾید است ٍ ضسافت تسیاز دازدلرا هٌاسة است وِ تصزگتسیي حادثِ دز چٌیي  زٍشی تاضد.-د

 اٍلیي جولِ ٍ آیِ ای وِ حضست ٌّگام غَْز هی فسهایٌد ؟ -21

 ّوِ هَازد-د           اًّه لؿلی خلك ؾػین-ج     ّك الثاطل   ك ٍ شلل جاء الح-ب    تمیِ اهلل خیس لىن اى وٌتن هؤهٌیي   -الف

 دز شهاى غَْز حضست هْدی )ؾج( هسألِ اغلی دزگیسی تیي ......... هی تاضد. -22

 ایواى ٍ ًفاق-د           ایواى ٍ ضسن   -ج          هسلواًاى ٍ وافساى    -ب         هؤهٌاى ٍ وفّاز  -الف

 غادق)ؼ( ، اهام شهاى )ؼ( دز لضاٍت تِ چِ ضیَُ ای حىن هی وٌد؟ت اهام ایطثك زٍ -23

 الف ٍ ج -د         حضست هحود )ظ(    ضیَُ-ج              حضست اتساّین)ؼ( ضیَُ -ب        داٍٍد پیاهثس  حضست ضیَُ -الف

 

 

 



 دائوی اهام شهاى )ؾج( تؿد اش غَْز وجا هی تاضد؟هحل سىًَت  -24

 هسجد سْلِ-د             هسجد وَفِ  -ج            هسجد الحسام -ب         هسجد جوىساى  -الف

 ودام گصیٌِ اش زسالت هْن ضیؿیاى دز دٍزاى غیثت هی تاضد -25

 ؾول تِ ٍغائف دیٌی ٍ اًجام تىالیف فسدی ٍاجتواؾی-ب              هؿسفت ٍ ضٌاخت غحیح آى حضست ٍ تسٍیج آى  -الف

 ّوِ هَازد-د                                                     دٍزی اش گٌاُ ٍ آلَدگی    -ج

 چٌد لطىس حضست هْدی )ؾج( زا دز لیاهص یازی خَاٌّد وسد؟ -26

 ٌاى ٍ هالئىِدٍ لطىس هؤه-هالئىِ ٍ ّساس   د-دٍ لطىس-ج   فسضتگاى،هؤهٌاى ٍ ّساس    -سِ لطىس-ب  هالئىِ ٍ اًساًْا    -دٍ لطىس-الف

 ت هْدی هَؾَد )ؾج( دز ودام ضْس ٍ وطَز است؟هسوص حىَهت جْاًی حضس -27

 ساهسا-ؾساق-د              وَفِ  -ؾساق-ج               هدیٌِ -ؾستستاى-ب            هىِ  -ؾستستاى-الف

 حمیمتی اضازُ دازد؟چِ تِ  " ٍٓ یَْٓمٓ ًَحْطُسُ هِيْ وُلِّ أُهّٓةٍ فََْجاً "آیِ  -82

 ّوِ هَازد-د              تسشخ   -ج                زجؿت  -ب           لیاهت   -الف

 ؟ًوی تاضدودام گصیٌِ اش هْوتسیي ٍ اغلی تسیي اّداف ٍ خَاستِ ّای حىَهت جْاًی حضست هْدی )ؾج(  -29

 تسلسازی ؾدالت دز سساسس جْاى  -گستسش غلح ٍ اهٌیت جْاًی                       ب-الف

 شًدُ وسدى آئیي تَحیدی ٍ تاسیس حىَهت جْاًی اسالم ٍ دٍلت وسیوِ-جْاًی ساشی                                                  د-ج 

 دز ٌّگام غَْز ّستٌد؟ )ؾج(دیحاضساى دز خیوِ حضست هْچِ وساًی هاًٌد  -31

 ًاّیاى هٌىس-د             اى تِ هؿسٍف   آهس-ج            ؾدالت خَاّاى   -ب       هٌتػساى زاستیي حضست   -الف

 

 

 

 ***یادآٍری هْن:      

ّوکاراى عسیس فرٌّگی هی داًٌذ کِ ّذف هْن ایي هساتقِ خَاًذى کتاب ترای افسایش داًش ٍ تیٌش هْذٍی ٍ تحکین هعرفت،هحثت ٍ کسة رضاایت   -1

ثزای فرزد دیگرز مری درزدد و     لذا تکمیل پبسخنبمه ثزای دیگزان موجت تضییع حق خودتبن یب ایجبد حق نبثجب اهام زهاى)عج( هی تاشذ .

 مسئولیت شزعی و اخالقی آن ثه عهذه فزد خبطی می ثبشذ و اعتزاض پذیزفته نیست.

 پاسخ صحیح تایذ تا تَجِ تِ هتي کتاب اًتخاب گردد.ضوٌاً پاسخ غلط ًورُ هٌفی ًذارد. -2

 تِ راتطیي هحترم ادارات ،کاًًَْا،داًشگاّْا یا سرپرستاى هحترم شعثِ تٌیاد شْرستاًْا تحَیل دادُ شَد. 13/3/89پاسخٌاهِ را پس از تکویل تا تاریخ  -3

 تِ هذیریت اهَر شعة تٌیاد استاى تحَیل ًوایٌذ. 5/2/89سرپرستاى هحترم تٌیاد شعة شْرستاًْا ٍ راتطیي هحترم کاًًَْا ٍ ادارات تا تاریخ  -4

 

 
 

 

 

 

                                                                             
 با تشکر                                                                                                                                    

 امام زمان)عج( بدرقه راهتان دعای خیر

 (فارسی موعود)عجبنیاد فرهنگی حضرت مهد

 آًاًىِ دز اًتػاز هػلحٌد تاید خَد غالح تاضٌد.


