
 بسمه تعالی                       

 پرسش از موعودپیرامون کتاب کتابخوانی کارکنان  اتدوره مسابق مینوسوچهلسؤاالت 

 » و باالتر کاردانیطع تحصیلی اویژه مق«                                              
 

 

 ؟حضرت قائم (عج) نیست پیامبران در کدام ویژگیبنابر روایت امام صادق(ع) )1

          طوالنی بودن غیبت چون حضرت عیسی(ع) )ب     طوالنی بودن عمر چون حضرت نوح(ع) )الف

 طوالنی بودن عمر چون حضرت خضر(ع) )د          مخفی بودن والدتش چون حضرت موسی(ع) )ج 

 ؟شیث پسر کدام پیامبر بود و چند سال عمر کرد )2

 سال 2450تا  950 –پسر نوح  )ب                                  سال 910 –پسر انوش  )الف

 سال 712 -پسر سلیمان )د                   سال 1040تا  912-پسر آدم  )ج 

 ؟پیري انسان نتیجه چیست )3

 همه موارد )د         کشمکش عوامل بطنی )ج   هاقانون غیر طبیعی سلول )ب      کشمکش بدن با عوامل خارجی )الف

 ؟را انتخاب کردو دور دست هاي خشک هاي سخت و سرزمینکوهبراي اقامت چرا امام زمان(عج)  )4

 بهترین راه عقلی  )د                  تشخیص امام زمان (عج)  )ج                   پیمان پدر  )ب                خدا  دستور )الف

 ؟ دعاي ندبه به عنوان مکان اسکان امام زمان(عج) معرفی شده کدام استیکی از مکانهایی که در  )5

 زاکیهد)                           زکیهج)                  طوبیب)           طويالف) 

 ؟چه چیزي در جزیره خضراء مانند سور بلد است )6

             زمان(عج) در بین فرزنداننوه پنجم امام  )ب        نوه امام پنجم در جمع یاران )الف

 کوههاي بلند جزیره )د                          آبهاي سفید )ج

 ؟ا... صافی گلپایگانی چه دیدگاهی درباره جزیره خضراء دارندآیت )7

  گرچه اصلش مقبول است ولی حواشی آن زیاد است )ب    پردازي شدهسندش جعلی است و قصه )الف

 قول به جعلی بودن آن سخنی بدون علم است )د         ونپرداختن به آن بهترین فرض است رها کردن )ج

 ؟خواندابن عربی چه کسانی را اوتاد می )8

 الف و ب )د            موسی(ع) و عیسی(ع)  )ج             ادریس(ع) و خضر(ع) )ب   الیاس(ع) و عیسی(ع) )الف

 ؟کندکسانی معرفی میمؤلف کتاب، رجال الغیب را چه  )9

 هیچکدام )د                   افراد آگاه به اسرار )ج         مردان با غیرت )ب         همان ابدال یا نجبا )الف
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 ؟داندداند و رسیدن به او را مثل رسیدن به آفتاب میکدام عالم بزرگوار، امام زمان(عج) را وحید دهر می )10

 ا... فاضل لنکرانیآیتد)                   آملیا... جواديآیتج)         ا... ناصريآیتب)     ا... صافیآیتالف) 

 ؟تر استکدام گزینه در عصر غیبت مهم) 11

 همه مواردد)         شناسی و عمل به وظیفهامامج)    اصل درك زمان ظهور  ب)       تشرف به محضر امام زمان(عج)الف) 

 ؟اش باشددر حالی که منتظر ظهور باشد همانند کسی است که با ............................ در خیمههرکس بمیرد ) 12

 حضرت حقد)       حضرت امیر(ع)ج)     حضرت محمد(ص) ب)    حضرت قائم(عج)الف) 
 

 ؟فرمایندآملی هنر یار بودن امام زمان(عج) را در کدام گزینه مطرح میعالمه جوادي )13

 تذکار یار )د          مشاهدهج)          دیده شدنب)     دیدن )الف

 ؟توقیت ظهور چه حکمی دارد )14

 مستحب است )د             جایز نیستج)         جایز است )ب         مباح است )الف

 ؟دارد چه جوابی فرمودندي قیام قائم آل محمد وقت وجود برایسار که پرسید آیا بنلیامام باقر(ع)در جواب سؤال فض )15

  اورا به غیبت حضرت عیسی(ع) رهنمون فرمودند )ب          او را متوجه وعده حضرت موسی(ع) در سی روز نمودند )الف

 اتفاقات آخر الزمان را براي او بیان فرمودند )د               واقعه حضرت الیاس(ع) را بر او مطرح کردند )ج

 ؟چیست انگیزه مدعیان مهدویت )16

 مه موارده )د    نقشه استعمار )ج         خواهیطلبی و قدرتجاه )ب         انگیزه اطرافیان )الف

 ؟مفهوم پر شدن جهان از ظلم و ستم چیست )17

 همه موارد )د       غلبه ستم بر عدل )ج   انسان شایسته وجود ندارد )ب       اثري از عدل و داد نیست )الف

 ؟کربال درست است جا مانده از قاتالن شهدايبهگیري از نسل روایات انتقامچرا  )18

 همه مواردد)  کندنطفه خبیث حکم را تصدیق می) ج        قبول حکم خداب)         رضایت به عمل اسالفشانالف) 

 ؟کندروایات اهل سنت حکومت امام زمان(عج) را چند سال ذکر می )19

 سال 340 )د                            سال 18تا  17 )ج            سال 10تا  8 ب)      سال 9یا  7 )الف      

 ؟واژه تدجیل به چه معناست )20

 فریب با اشاره )د                    کلک با سخن )جزراندود کردن براي فریب              )ب    زرفروشی )الف
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