
 سواالت مسابقه کتابخواین هنم ربیع االول
  در فرهنگ روایی شیعه در بین چهار عید مهم کدام یک از اهمیت بیشتری برخوردار است؟ الف.

 ( عید فطر2                                        ( عید قربان1
 ( جمعه 4                                         ( عید غدیر3

  مهم ترین مالک و معیار شناخت امام راستین برای شیعیان، چه چیزی بوده است؟ ب. 

 ( شجاعت و دلیری2                ( آزمایش و مطالبه ی علم غیب و معجزه 1
 ( پیراستگی از عیوب جسمی و روحی4                                                                ( زهد و تقوا3

  السالم در چند سالگی به امامت رسیدند؟امام مهدی علیه ج.

 ( هفت سالگی2                                                        ( پنج 1
 ( ده سالگی4                                    ( نه سالگی3
بود و مرکز نیابت او به کجا السالم به چه شغلی مشغول عثمان بن سعید، نائب اول امام مهدی علیه د.

  منتقل گشت؟

 سامرا-( خرما فروشی2                             سامرا -( روغن فروشی1
 بغداد -( خرما فروشی4                           بغداد -( روغن فروشی3

  است؟ السالم در دوران غیبت چه کسیمونس غربت و تنهایی امام مهدی علیه ،بنابر روایات  ذ. 

 ( حضرت عیسی علیه السالم2                   ( حضرت داوود علیه السالم1
 ( حضرت خضر علیه السالم 4          ( حضرت ادریس علیه السالم3

  عثمان بن سعید محضر چند امام را درک و به ایشان خدمت کرده است؟ر. 

 امام مهدی علیه السالم -یک   (1
 و امام مهدی علیهماالسالمامام حسن عسکری  -دو   (2
 امام هادی، امام حسن عسکری و امام مهدی علیهم السالم -سه  ( 3

 امام جواد، امام هادی، امام حسن عسکری و امام  مهدی علیهم السالم -چهار   ( 4
  پایه گذار شهر شیعی قم چه کسی بوده است؟ ز. 

 محمد بن عثمان( 2( احمد بن اسحاق قمی                             1
 ( حسین بن روح نوبختی4                              ( عثمان بن سعید      3

 



  کدام گزینه صحیح است؟ س. 

 السالم بود ما( حکیمه خاتون دختر امام هادی علیه1
 بودعلیهما السالم ( حکیمه خاتون خواهر امام جواد 2
 السالم بود  ماحکیمه خاتون خواهر امام هادی علیه (3
 بود.علیهما السالم  حسن عسکریامام  خواهرحکیمه خاتون (4

السالم پاداش یک درهم صدقه در روز عید غدیر برابر با چند درهم بنابر فرمایش امیرالمومنین علیه ش.

  است؟

 ( صد هزار درهم2                                      هزار درهمده ( 1
 ( سیصد هزار درهم4                              ( دویست هزار درهم 3

  مؤمنان در عیدهایی مانند عید غدیر، مبعث و نهم ربیع األول شادی خود را چگونه نشان می دهند؟ ل. 

 ( آرایش و پیرایش ظاهر و باطن2                   ( اهتمام به حقوقی ایمانی1
 به نیابت از آن امام معصوم دادن ( صدقه4            سجده و نماز شکر بجا آوردن ( 3

چند سال السالم  معلیهامامان تا شهادت امام حسن عسکری و آغاز امامت امام مهدی امامت دوران هـ. 

  بوده است؟

 ( دویست سال2                                 ( صد و پنجاه سال1
 سیصد سال( 4                           ( دویست و پنجاه سال 3

  السالم درباره کدام دعا یا زیارت فرمودند:امام مهدی علیه ی.

 ...« إذا أرَدتُّمُ التوَجُّهَ بِنا إلی اهلل و إلَینا فقُولُوا َکما قالَ اهللُ تعالی »
 ( دعای عهد2                        ( زیارت سرداب مقدس1
 ( زیارت آل یاسین 4                                        ( دعای ندبه3
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