
  امامت دوران ترین کوتاه و ترین حساس کتاب از کتابخوانی مسابقه به مربوط سواالت

(اراک مرادآباد روستای اهالی هژوی)  

؟است )علیه السالم( منزه از هر عیب معنای کدام یک از القاب امام حسن عسکری   -101  

تقی  ( 4     خالص    (3      ( زکی   2     صامت   (1  

هاشم که زندانی شد چه فرمود ؟در پاسخ نامه ی ابو )علیه السالم( امام حسن عسکری  -101  

( 3    ( شهادت را به ایشان تبریک گفت3   ( دعوت به صبر کرد  2 بشارت آزادی داد و اینکه نماز ظهرت را در خانه می خوانی  (1

 قیامت را خاطر نشان کرد

؟نامه نوشت (السالم  م)علیهوقتی قیصر روم از درمان بیماری سر خود نا امید شد  به کدام یک از ائمه  -101  

   )علیه السالم( ( امام سجاد4)علیه السالم( ( امام علی3 )علیه السالم( امام رضا  (2 )علیه السالم( عسکری حسن امام ( امام  1

  ؟چیزی از رحمت های الهی شمرده شده است چه )علیه السالم(  در حدیث امام علی -101

( موارد الف و ج 4( خشیت قلب    3( فرزند نیکو  2(گریه چشم    1  

  ؟ کدام یک از عالمت های زیر نشان مومن است علیه السالم()عسکری حسن از امام یدر حدیث -101

( انگشتر در  3    روز اربعین  )علیه السالم(امام حسینزیارت  - ( بسم اهلل گفتن2 مالیدن پیشانی بر خاک -رکعت نماز خواندن 11  (1

  همه موارد (4راست کردندست 

  ؟بیافزایند به چه کسانی شبیه می کنند)علیهم السالم( مه  احمد بن مطهر کسانی را که به تعداد ائمهدر جواب نا )علیه السالم(  عسکری حسنامام -101

( بت پرستان 4کسانی که از تعداد ائمه کم می کنند   ( 3( یهودیان ( 2مسیحیان    (1  

  ؟به شیعیان وظایف محبان است )علیه السالم(  عسکری حسنکدام مورد از سفارشات امام  -101

3و1موارد  (4( نیکو همسایه داری کردن   3     تبهکار ( ادای امانات حتمی به2  )علیهم السالم(( زینت بودن برای اهل بیت 1  

  ؟یک ترین حالت بنده به خدا را چه حالتی می داندنزد )علیه السالم( امام صادق  (101

هنگامی که انفاق می کند(4هنگام دعا       (3هنگام نماز   ( 2( در سجده    1  

  ؟کدام گناه بخشیده نمی شود )علیه السالم(  عسکری حسندر کالم امام  -101

( گناهی که کوچک شمرده شود 4( ترک نماز     3   خواری شراب( 2یی   ورو( د 1  

  ؟به ابو هاشم جعفری که خواسته مالی اش را به امام نگفته بود چه نوشت )علیه السالم(  عسکری حسنامام  -110

  اگر نگویی خداوند حاجتت را می داند (3( هر و قت احتیاج داشتی خجالت نکش و از ماه بخواه   2( افرین که از ما حیا کردی    1

با مطرح کردن نیازت خود را نزد ما کوچک نساز  (4  

؟به اسم اعظم نزدیکتر است از سیاهی چشم به سفیدی آن )علیه السالم(  عسکری حسنبنابر فرمایش امام -111  

3و2(گزینه  4(   کمک به مستمندان                 3(  نماز شب               2(بسم اهلل الرحمن الرحیم       1  

.هر کس ...... بکارد خوشی درو می کند )علیه السالم(  عسکری حسنبنابر فرمایش امام  -111  

.هیچکدام(  4صداقت        (3      نیکی    (2روشنی        (1  



  می باشد؟ )علیه السالم( راهکارهای طراوت ایمان از نظر امام حسن عسکری -111

نیکی به پدر و مادر –انس با قرآن  –وری مقصد آیاد -د خداوند متعال ذکر و یا(  1  

دوری از گناه –انس با قرآن  –وری مقصد آیاد -د خداوند متعالذکر و یا (2  

صلوات –انس با قرآن  –وری مقصد آیاد -د خداوند متعال ذکر و یا( 3  

نیکی به پدر و مادر –انس با قرآن  – امانت داری -د خداوند متعال ذکر و یا( 4  

:می فرمایند)صلی اله علیه(در بحث زیرکی مومنان از زبان حضرت رسول )علیه السالم( امام حسن عسکری  -111  

راهنمایی به خیر در بعضی زمان ها  (3 همچون انجام دهنده آن است ( راهنمایی به خیر2 ( راهنمایی به خیر هزار صواب دارد 1

(هیچ کدام 4 الزم است  

امام عصر  خاص اقدام می کردند تا زمینه غیبتدر واگذاری امور به نمایندگان و ارتباط از طریق نایبان )علیهم السالم ( مین کدام یک از ائمه معصو-111

؟)عج( فراهم شود  

 )علیه السالم(     امام صادق (3)علیه السالم(  عسکری حسن امام و امام )علیه السالم( امام هادی (2     ()علیه السالمو امام رضا  )علیه السالم( امام جواد (1

.)علیه السالم(     امام جوادو)علیه السالم(   عسکری حسن امام  (4     )علیه السالم(     و امام رضا  

چیست؟)علیه السالم(    نظر امام حسن عسکریدو اصل ایمان از  -111  

دوستی با دوستان اهل ( 4( دوری از نگاه حرام و با وضو بودن   3( خوش خلقی و احترام به والدین  2(  زیادی روزه و نماز      1

)علیهم السالم(  و دشمنی با دشمنان اهل بیت)علیهم السالم(  بیت  

(بندگی حق تعالی استه )نماز بارزترین جلو   ؟است)علیهم السالم(  معصومینام یک از داین  حدیث از ک -111  

  )علیه السالم( امام زمان(4    )علیه السالم( امام هادی(3       )علیه السالم( عسکری حسن امام امام  (2      )علیه السالم( امام رضا (1

؟این شهر بنا شده است در )علیه السالم(  عسکری حسناولین مسجد به نام امام  -111  

مشهد مقدس     ( 4(قزوین                3( شیراز         2      قم (1  

کوشاترین مردم کسی است که .... را ترک کند. )علیه السالم(  عسکری حسنبنابر فرمایش امام  -111   

(عیبجویی4( حسادت                    3( گناه                      2( ظلم                  1  

؟ )علیه السالم(  عسکری حسن( نام مادر امام 110  

ربانوه( ش 4( مریم    3( نرجس   2( سوسن   1  

بهمن جواب سواالت را هب شکل یک عدد21لطفا ات اترخی 
هب همراه (11111111111111111111)رقمی از سمت چپ هب راست مانند 10

(100011000110001)سامانه پیامک  .ارسال نمادییهب ساماهن ایپمک  ،شماره تماس،انم پدر ،مشخصات انم و انم خانوادگی   

.می گردد شما از مسابقه  حذفموجب  تکراری از یک شماره  الزم هب ذکر است ارسال   


