
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 به میان آمده است؟(ل اله فرجه)عجـ در کدام دسته از آیات نورانی قرآن کریم سخن از حکومت حضرت مهدی1

 ( سوره توحید          2                          55، سوره نور آیه 5، سوره قصص آیه 21( سوره انبیاء آیه 1

 ( هیچ کدام4                        38وره نور آیه ، س6، سوره احزاب آیه 1( سوره منافقین آیه 3
 

َّ اَنْ اَرَی الْخَلْقَ وَال تُریباشد؟ فراز شریف مربوط به کدام دعا می ـ این2    را ببینم                 ) دشوار است بر من که مردمان  عَزیزٌ عَلَیَ

 و تو دیده نشوی(

 دعای ندبه ( 4                    ( دعای کمیل   3   ( زیارت ناحیه مقدسه       2                 دعای عهد( ا
            

 (السالملیه)ع( امام حسن عسگری4               (السالملیه)عامام صادق( 3                (السالملیه)ع( امام علی2          (السالملیه)عامام حسین( 1
 

 باشد؟چه چیزی می(ل اله فرجه)عجـ فلسفه و دلیل غیبت حضرت مهدی4

               ( امتحان و آزمایش انسانها   2     از بیعت با ستمگران  آزاد بودن امام ( 1

 ( همه موارد4         حفظ جان حضرت  ( 3
 

                 (ل اله فرجه)عججزئیات بیان کرده که این زیارت به حضرت مهدی ال را باعمق فاجعه کربهای زیرـ کدام یک از زیارت5

 شود؟نسبت داده می

                             ( زیارت عاشورا    2          زیارت علقمه     ( 1

 ( زیارت جامعه کبیره4                     زیارت ناحیه مقدسه   ( 3
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 ـ انتظار حقیقی فرج یعنی: 6

 شود و فرج نزدیک شود. دما باید نهی از منکر نکنیم و امر به معروف نیز نکنیم تا گناه زیا( 1

 ( در مسجد و حسینیه و منزل بنشینیم و برای فرج دعا کنیم.2

 ر و بهترین شکل انتظار ترویج و اشاعه فساد است.و( بهترین کمک به تسریع در ظه3

 آماده باش کامل فکری، اخالقی، مادی و معنوی برای اصالح همه جهان است.( 4
 

برترین مردم، گرامی ترین امت، رفیق پیامبر، مجاهدان راه   "ها برای چه کسانی ذکر شده است؟ـ در روایات این ویژگی7

 "یک از آنها برابر با هزار شهید از شهیدان صدر اسالم استخدا و پاداش هر

        روند( کسانی که به نماز جمعه می2                                          ( منتظران راستین فرج     1

 اند.( کسانی که به مؤمنی قرض داده4         ( کسانی که در ماه رجب و شعبان روزه گرفته اند    3 
 

ر ف( بیعت می کند.....است و پس از او .....ن ل اله فرجهعجفرمودند: نخستین کسی که با او ) حضرت مهدی )علیه السالم(ـ امام باقر8

 از یارانش بیعت می کنند.

 همه موارد صحیح می باشد.(4                   313حضرت عیسی ـ ( 3        313جبرئیل ـ ( 2     313حضرت خضر ـ  (1
 

 باشد.می موسسه پژوهشی انتظارنور از انتشارات مراد سلیمیانخدا شتهنو کتاب پرسمان مهدویت منبع سواالت، ـ1

  همراه با نام ومانند مثال زیر  (از چپ به راست)را به صورت یک عدد هشت رقمی سواالت صحیح  هایهلطفا پاسخ گزینـ 2

 پیامک نمایید.( 02133437585) به شماره تلفن گویای هیئت،  خود نام خانوادگی

 

 1والس 2سوال 3سوال 4سوال 5سوال 6سوال 7سوال 8سوال
4 4 3 1 3 3 1 3 

 

 باشد.می  12/03/94مورخ شنبه سه ها حداکثر تامهلت ارسال پاسخ ـ 3
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 )علیه السالم(بسیج مسجد امام علی النقی-)عجل اله فرجه(هیئت محبان المهدی

 31331344 -----پیامک ارسالی نمونه 
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