
همه آنچه براى انجام دوره هاى ضمن خدمت الزم است را  
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 پاسخ ســـؤاالت ردیف
1 (

ام مربوط به کد» تعظیم شعائر با برپایی محافل امام عصر علیه السالم«
 است؟ ها¬یک از نصرت

 نصرت مالی براي احیاي امر امام علیه السالم

2 (
 خواستید به وسیله ما، به سوي خداي تبارك و تعالی و به سوي هرگاه«

 پس بگویید چنانکه خداي متعال فرموده است: سالم علی ما توجه کنید،
 از کیست؟» زیارت آل یس«دستور به قرائت  این کالم و» آل یس...

امام عصر علیه السالم

 عبد ربه اسم اصلی زراره چیست؟  ) 3

4 (
 امام صادق علیه السالم خطاب به چه کسی فرمود: اسم تو را در اسامی

 .شت بدون الف یافتماهل به
 زراره

5 (
در دست قرار می امام صادق(ع) چه چیزي را مانند نگه داشتن گلوله 

 دهند؟
 ماندن بر دین حق

عثمان بن سعید)؟امام هادي(ع) در حق چه کسی فرموده است (أَنْت ولیّنَا حقّاً  ) 6

7 (
گفته اند که اگر بودند حق من  امیرالمؤمنین(ع) در مورد چه کسانی

 غصب نمی شد؟
 جعفر طیار و حمزه

8 (
آخرین آیه از قرآن کریم که براي حضرت مهدي(عج) تفسیر شده است

 چیست؟
 والعصر

9 (
 علَیکُم نعمتی) در چه ي شریفه (الْیوم أَکْملْت لَکُم دینَکُم و أَتْممتآیه

 روزي نازل شده است؟
 غدیر خم

) برچه مطلبی ي شریفه (إِنّیآیه) 10 ۀً أَرضِ خَلیفَ  امامت و جانشینی از جانب خداوند داللت دارد؟ جاعلٌ فی الْ
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 نصرت حجت خدا در هر زمان چیست؟» نصرت الهی«مصداق از ، »صف«با توجه به آیه آخر از سوره ) 11

12 (
ودند نفر فرمودند که اگر نب 4با توجه به روایت امام صادق(ع) که در حق 

آثار نبوت قطع می شد چه چیزي برداشت می شود؟
تبلیغ دین را باید انجام داد

13 (
بخاریبنابر حدیث پیامبر(ص) در معراج چه کسی آرامش براي دوستان

 خداوند است؟
 (عج) امام زمان

14 (
براساس روایات عدم معرفت و شناخت نسبت به امام زمان موجب چه

 چیزي می شود؟
مرگ جاهلیت

15 (
براساس روایات مورد اتفاق فریقین (شیعه و اهل تسنن) چه چیز موجب

 مرگ جاهلی می شود؟
 عدم شناخت امام زمان هر دوره

 اعتقادي ي آخرالزمان چیست؟ن ابتالئات دورهبراساس روایات مهمتری  ) 16

17 (
ر راه بنا بر فرمایش امام صادق علیه السالم، درهمی که به امام برسد و د

 او هزینه شود، بهتر از چیست؟
برتر از هزینه کردن دو میلیون درهم در راه خیر 

 .دیگر

18 (
چه کسی قرار می  بنابر برخی روایات حضرت مهدي(عج) را از فرزندان

 دهد؟
 من ولد فاطمه

 اطاعت از امام زمان کرده است چرا علی بن مهزیار مورد توجه امام زمانش قرار گرفته است؟) 19

20 (
قم منْ حدیث پیامبر که در معراج از جانب خداوند نقل می کند (بِه أَنْتَ

چه  أَعدائی) یعنی به دست او از دشمنانم انتقام خواهم گرفت در شأن
 کسی است؟

 (عج)امام زمان
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21 (
خُ ،حدیث شریف (اِإلمام األَنیس الرَّفیقُ ، والوالد الشَّفیقُ  قیقُ  الشَّواألَ

 و:::) از کیست؟
 (ع)امام رضا

22 (
جا یم مرِهآخ رِي لجی هِحدیث شریف (أَنَّهّلأَو ۀِ رِي ل اَلطَّاع ۀِ و ّجی اَلْحف م

 و:::) بر چه مطلبی اشاره دارد؟
مقام ائمه اطهار و رسول اکرم از جهت اطاعت کردن 

 مردم از آنها یکی است

23 (
تَهِداً فجزَلْ می ی حضرت حجت(عج) در حق چه کسی فرمود: (فَلَم

) یعنی همواره در امر اهل  مرِهبیت تالش می کرد؟أَم 
 عثمان بن سعید

24 (
حضرت رضا(ع) در حق چه کسی فرموده اند (وقتی امامت از تو راضی

 است چه غصه اي داري)؟
 یونس بن عبدالرحمن

25 (

متعال به حضرت موسی علیه السالم نسبت به محبوب ساختن  خداوند
ر ه«بندگان و محبوب ساختن آنان در نزد خدا فرمود:  پروردگار در نزد

ز آستان گمراه اگریزپایی از درگاهم را و یا این که  آینه اگر بنده فراري و
دسال صاین عمل براي تو باالتر و افضل از عبادت  و بارگاهم را برگردانی؛

در » شب هاي آن را به عبادت بگذرانی. است که روزهاي آن را روزه و
  ؟کیست» آستان و بارگاه خداوند گمراه از«ادامه روایت فوق، مراد از 

.کسی که امام زمان خویش را نشناخته است

 توسط خدا گردد ؟خلیفه اهللا و امام زمان چگونه تعیین می  ) 26

27 (

 شدنِ دار¬وایت سید الشهدا علیه السالم، برتري و فضیلت عهدهر در
) دان¬محمد علیهم السالم (کسانی که از امام خویش جدا افتاده آل ایتام

ایتامی که سرپرستی ندارد، به چه چیز تشبیه شده  کفالت فضیلت بر
  است؟

)برتري خورشید بر سها (ستاره کم سو
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28 (
هم السالم در رابطه با ائمه اطهار علیدر کتاب (اللوامع النورانیه) چند آیه 

بیان می کند؟
1154 

29 (
کر ذدر کتاب (المحجۀ) چند آیه همراه با روایتش براي امام زمان (عج) 

 شده است؟
120 

30 (
انی چه کس» یؤمنون بالغیب«در کالم امام صادق سالم اهللا علیه مراد از 

هستند؟ 
دارندکسانی که به امامت امام غائب ایمان 

31 (
ه ، کدام امام معصوم و ب»نصرت زبانی با یاد و ثناي محبوب«در موضوع 

ا متو یاري کننده ما و ثناگو و مادح «چه فردي این کالم را فرمودند: 
«مکن کوتاهی توانی¬هستی، پس در یاري ما تا می

امام رضا علیه السالم، دعبل خزاعی

32 (
ار را ، پیامبر خدا صلی اهللا علیه و آله کدام رفت»نصرت زبانی«موضوع  در

ن امیر مؤمنان علیه السالم، برتر از چیزهاي ارزنده دنیا (شترا براي
 نمودند؟ معرفی) مو¬سرخ

ارشاد و هدایت مردم

33 (
 ،»نصرت مالی با اداي حقوق واجبه مالی مانند زکات و خمس«در موضوع 

 کدام جمله صحیح است؟
 .هر سه گزینه

34 (
خرالزمان آدعاي معرفت (اَللّهمّ عرِّفْنى نَفْسک...) که در این دوران 

 سفارش بر خواندن آن شده است از کیست؟
(ع) امام صادق

 اطاعت فردي، خدمتگزاري عملی دو خصوصیت شاخص اصحاب ائمه کدام است؟  ) 35
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36 (
جل که به دستور امام زمان ع» مکیال المکارم«و » کمال الدین«دو کتاب 

 اهللا فرجه تألیف شده است، از کیست؟
شیخ صدوق ره، سید محمد تقی موسوي اصفهانی 

 ره
 بار124 با مشتقات آن چند بار در قرآن بکار رفته است؟» نصر«ریشه   ) 37

38 (
طبق فرمایش امام رضا علیه السالم، إحیا و زنده کردن امر اهل بیت

 علیهم السالم چگونه است؟
فراگیري علوم و دانش اهل بیت علیهم السالم و 

 آموختن آن به دیگران

39 (
طبق فرمایش امام صادق علیه السالم، کسی که دوست دارد در شمار
اصحاب حضرت مهدي عجل اهللا فرجه قرار بگیرد، باید چه نکاتی را 

 رعایت کند؟

 انتظار، ورع، اخالق نیک

40 (
طبق فرمایش امام عصر عجل اهللا فرجه، سبب غیبت و دوري ما از آن

 ...)حضرت چیست؟ (فما یحبسنا عنهم اال ما یتصل بنا
 گزینه الف و ب

41 (
 درستی و صحت آله، و ه علی اهلل ي صل خدا رسول فرمایش طبق
  لَا( دارد؟ ي بستگ چیز چه به بنده یک ایمان

 )...یستَقیم حتَُّى عبد إِیمان یستَقیم

ته و درستی قلب بستگی به درستی قلب داش
 بستگی به درستی زبان دارد

42 (
از  »خداوند به تو بهترین جزا را دهد و تورا ساکن بهشت گرداند« عبارت

 کدام امام ودر وصف چه کسی است؟
 امام جواد، عبدالعظیم حسنی

 امام جواد علیه السالم علی بن مهزیار از کدام امام درخواست کردند که برایش دعا کند؟) 43

44 (
علی بن مهزیار در کدام خصلت اخالقی مورد امتحان امام زمانش قرار

 گرفت؟
 همه موارد
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45 (
علی بن مهزیار معاصر کدامیک از امامان معصوم علیهم اسالم بوده

 است؟
 همه موارد

 سید هاشم بحرانی کتاب (اللوامع النورانیۀ) اثر کیست؟  ) 46

47 (
إِنَّه الطَّاهرُ الْ َأمینُ الْعفیف کدام امام در حق عثمان بن سعید فرمود ( فَ

اك است و نزدیک پامانت دار است و  الْقَرِیب منَّا و إِلَینَا) یعنی پاك است،
 .به ما است

 هادي (ع)امام 

48 (
ر دفرزندان خود  یک از اقوام ستمدیده بودند که به همراه زنان و کدام

یامبر روز زاري و تضرع نمودند و خداوند متعال زمان ظهورِ پ بیابان، چهل
 نزدیکتر نمود؟» منجی«عنوان  آن زمان را به

قوم بنی اسراییل

49 (
کدامیک از اصحاب ائمه در رجال کشی آمده سرش را از سجده

 کرد؟ داشت تا براي هر نفر از برادرانش دعا میبرنمی
 علی بن مهزیار

50 (
از یاران حضرت رضا(ع) وقتی به او گفته شد پشت سر تو  کدامیک

گفت: هر کس بهره اي از والیت علی بن ابی  صحبت می کند در جواب
 .طالب را دارد او را بخشیدم

یونس بن عبدالرحمن

51 (
ید و زینت ما اهل بیت باش«امام صادق علیه السالم مبنی بر این که  کالم

 دارد؟ ¬اشاره به کدام یک از انواع نصرت» براي ما نباشید مایه زشتی
 نصرت با رعایت آداب اجتماعی

 همه موارد کدامیک از موارد ذیل از خصوصیات جعفربن ابیطالب بود؟  ) 52

53 (
علیه السالم، معرفت و محبت به ایشان الزمه نصرت قلبی امام عصر 

 است. ارتباط این دو با یکدیگر چیست؟
 .معرفت و محبت تاثیر متقابل بر یکدیگر دارند
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 مسیحی مهزیار چه بود؟مذهب قبلی علی بن   ) 54
) چیست؟) 55 نْهع نَمی لَم نْ نَامخوابداگر کسی بخوابد دشمن او نمی معناي حدیث امیرالمؤمنین (م 

56 (
ي (هدي للمتقین) چه کسانی ي شریفهمنظور از (المتقین) در آیه

 هستند؟
 شیعیان

 وجود نازنین امام زمان در این زمان کیست؟» ذکر اهللا وجودي « منظور از   ) 57

58 (
ما یجب ي به علی بن مهزیار از جمله (القیام بمنظور امام جواد(ع) در نامه

 علیک) چیست؟
 به آنچه واجب است بر تو انجام دادي

 تمام موارد مهدویت یعنی چه ؟  ) 59

60 (
ل فرج دعا کردن بر تعجی«فایده و پیامد براي  90م کتابی که در آن، به نا

 اشاره شده چیست؟» امام عصر عجل اهللا فرجه
از  المکارم فی فوائد الدعاء للقائم علیه السالم مکیال

 سید محمد تقی موسوي اصفهانی ره

61 (
اهل تسنن از حضرت مهدي(عج) سخن گفته اند نخستین کتابی که 

 چیست؟
 المصنف

62 (
صیر وصف امام صادق درباره محمد بن مسلم، برید بن معاویه، زراره، ابوب

 کدام است؟
 قطع می شدنفر نبودند، آثار نبوت  4اگر این 

63 (
یکی از مهمترین عواملی که در درس، به عنوان تحصیل و کسب توفیقِ

 شده چیست؟ نصرت امام عصر عجل اهللا فرجه معرفی
 هر سه گزینه

64 (
ی میونس بن عبدالرحمن از کدام امام درباره شبهات فرقه انحرافی دفاع 

 کرد؟
 امام رضا علیه السالم
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