
 باسمه تعالی

 روز اول

  قرآن

 دارد؟ اشاره حضرت حکومت در اسالم شدن جهانی به کریم قرآن از آیه کدام

  33 توبه. الف

 841 بقره. ب

 ۱8 اعراف. ج

 ۰۲۲ عمران آل. د

 نهج البالغه

عجل اهلل مفهوم این روایت امام صادق علیه السالم  درباره حضرت مهدی )

های نهج در کدام یک از بخش...« یَملَأُ االرضَ بِه عَدالً و قِسطا ( »فرجه الشریف

 البالغه بیان شده است ؟

 81خطبه  .الف

 43۱حکمت .ب

 831خطبه .ج

 ۰82خطبه .د

 صحیفه سجادیه

 پرداخته «هاد قوم ولکل» ی آیه تبیین به السالم علیه سجاد امام فراز کدام در

 اند؟

 (چهارم دعای....)دلیال لِأَهْلِهِ أَقَمْتَ وَ رَسُولًا فِیهِ أَرْسَلْتَ زَمَانٍ وَ دَهْرٍ کلِِّ فِی.الف 

 (41 دعای...)کصَلَوَاتِک مَجِیدٌ، حَمِیدٌ إِنَّک مُحَمَّدٍ، آلِ وَ مُحَمَّدٍ عَلَی صَلِّ اللَّهُمَّ.ب



 (4۱ دعای...)أَقَمْتَهُ بِإِمَامٍ أَوَانٍ کلِِّ فِی دِینَک أَیّدْتَ إِنَِّک اللَِّهُمَِّ.ج

 ج و الف.د

 مفاتیح

 نیمه شعبان کدام است ؟ افضل اعمال

 غسل  .الف

 دعای کمیل.ب

 السالمعلیه حسینزیارت امام  ج.

 احیاء به نماز، دعا و استغفار .د

 روز دوم

  قرآن

 از یک کدام بیان در آیه این ، بقره سوره 811 آیه روایی تفسیر اساس بر

 است؟ ظهور های نشانه

 سفیانی خروج. الف

 بیدا خسف. ب

 مومنین آزمایش و ابتال.ج

 آسمانی ندای. د

 نهج البالغه

( و عجل اهلل فرجه الشریفهای یاران امام زمان )کدام گزینه بیان کننده ویژگی

 ها در نهج البالغه است؟اوصاف آن

 84۱حکمت « لِئَلَّا تَبْطُلَ حُجَجُ اللَّهِ وَ بَیِّنَاتُهُ».الف

 81۲خطبه « مَسَامِعِهِمْتُجْلَى بِالتَّنْزِیلِ أَبْصَارُهُمْ وَ یُرْمَى بِالتَّفْسِیرِ فِی ».ب



 8۲۲خطبه « بَطِیءُ الْقِیَامِ سَرِیعٌ إِذَا قَامَ» .ج

 81۲خطبه « وَ إِنَّ مَنْ أَدْرَکَهَا مِنَّا یَسْرِی فِیهَا بِسِرَاجٍ مُنِیرٍ» .د

 صحیفه سجادیه

 موضوعی چه به...«بِمَقَامِهِمُ الْمُعْتَرِفِینَ أَوْلِیائِهِمُ عَلَی صَلِّ وَ اللَّهُمَّ»فراز ،4۱ دعای

 است؟ شده اشاره

 زمان هر در الهی حجت وجود باب در. الف

 خالفت غصب پیامدهای.ب

 شیعیان و منتظران اوصاف.ج

 انتظار  آرمان.د

 مفاتیح

عجل اهلل فرجه در کدام یک از ادعیه اشتیاق به ظهور دولت امام زمان )

 ( و عزت یافتن اسالم بیان شده است ؟الشریف

 دعای ندبه .الف

 زیارت آل یاسین .ب

 دعای عهد .ج

 دعای افتتاح .د

 

 

 روز سوم

  قرآن

 است؟ روزی چه ابراهیم سوره 1 آیه در«  اهلل بایام ذکرهم و» از منظور



 کند می قیام حضرت که روزی. الف

 رجعت. ب

 قیامت روز. ج

 موارد همه. د

 نهج البالغه

مثل اهل بیت من در »پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله در روایتی می فرمایند : 

میان امت مانند ستارگانی است که هرگاه ستاره ای غروب کند ستاره ای دیگر 

این مفهوم در کدام بخش از نهج البالغه بیان شده و بیانگر چه « طلوع میکند.

 مطلبی است؟

عجل اهلل فرجه ؛ آینده ی بشریت و ظهور حضرت مهدی )81۲خطبه  .الف

 (الشریف

 (عجل اهلل فرجه الشریف؛ تداوم امامت تا ظهور امام زمان)8۲۲خطبه  .ب

 (عجل اهلل فرجه الشریف؛ ظهور حضرت مهدی )831خطبه  .ج

 (عجل اهلل فرجه الشریف؛ بشارت ظهور حضرت مهدی)۰۲2حکمت  .د

 صحیفه سجادیه

 عصر نعمتهای و دستاوردها 4۱ دعای از فراز کدام در السالم علیه سجاد امام

 کنند؟ می مطرح را ظهور

 ...بِإِمَامٍ أَوَانٍ کلِّ فِی دِینَک أَیدْتَ إِنَّک اللَّهُمَّ.الف

 ...أَعْدَائِک عَلَی یدَهُ ابْسُطْ وَ لِأَوْلِیائِک، جَانِبَهُ أَلِنْ وَ .ب

 ...رَسُولک سُنَنَ وَ شَرَائِعَک وَ حُدُودَک وَ کتَابَک بِهِ أَقِمْ وَ .ج

 ...لِأَمْرِک اخْتَرْتَهُمْ الَِّذِینَ بَیتِهِ أَهْلِ أَطَایبِ عَلَی صَلِِّ رَبِِّ.د

 مفاتیح



و نرید ان نمن علی الذین » در کدام یک از ادعیه این آیه از قرآن 

 بیان شده است؟« استضعفوا....

 دعای بعد از زیارت آل یاسین .الف

 دعای شبّور)سمات( .ب

 (عجل اهلل فرجه الشریفدعا در زمان غیبت امام زمان ) .ج

 (عجل اهلل فرجه الشریفدعای بعد از نماز استغاثه به امام زمان) .د

 روز چهارم

  قرآن

 علیه موسی حضرت با السالم علیه مهدی حضرت های شباهت جزء گزینه کدام

 باشد؟ نمی السالم

 والدت. الف

 ایشان غیبت ب

  ایشان پیروان سختی و محنت. ج

 طوالنی عمر. د

 نهج البالغه

عجل اهلل فرجه در توصیف حضرت مهدی ) 81۰کدام عبارت در خطبه  -

 ( بیان نشده است؟الشریف

 هنگامی که اسالم غروب کند ... او پنهان خواهد شد. .الف

او باقی مانده حجت امر الهی وآخرین جانشین از جانشینان پیامبران  .ب

 است.

 .ها را می میراندکند و بدعتاو سنت ها را زنده می .ج



زره دانش به تن دارد و با تمامی آداب و با توجه و معرفت کامل آن را فرا  .د

 گرفته است.

 

 حیفه سجادیهص

 مهدی حضرت برای  سجادیه صحیفه در عناوینی چه با السالم علیه سجاد امام

 دعا می کنند؟ السالم علیه

 ...رسولک سنن به اقم و. الف

 ...اعدائک علی یده ابسط و.ب

 الفرجعجل و. ج

 موارد ی همه. د

 مفاتیح

 است؟نشده در دعای صلوات ضراب اصفهانی کدام یک از عبارات بیان 

 خدایا به دست او آنچه از دینت فراموش شده را تازه گردان. .الف

خدایا هر ظلمی را با نور او  روشنی بخش و با استواری اش هر بدعتی را .ب

 ویران کن.

 .خدایا مرا ازیاران و پیروان و دفاع کنندگان آن حضرت قرار بده .ج

 خدایا عمرش را طوالنی ساز و زمین را به طول بقایش بیارای. .د

 

 روزپنجم

  قرآن



سوره نور  11کدام یک از ویژگی های حکومت حضرت مهدی علیه السالم در آیه 

 بیان نشده است؟

 شد خواهد مبدل آرامش و امنیت به ترس و خوف. الف

 شد خواهند زمین روی جانشین مومنین. ب

 ظهور زمان در فقر رفتن بین از. ج

 دار ریشه و اساسی طور به اسالم آیین نشر. د

 نهج البالغه

وَ نُریدُ اَن نَمُنَّ عَلَی الَّذینَ استُضعِفوا فِی االَرضِ وَ نَجعَلَهُم اَئِمَّةً وَ نَجعَلَهُمُ  "آیه 

 در کدام بخش از نهج البالغه بیان شده است؟ "الوارِثین 

 (عجل اهلل فرجه الشریفمهدی )؛ خبر از ظهورحضرت 84۱حکمت .الف

 (عجل اهلل فرجه الشریف؛ خبر از ظهور حضرت مهدی)۰۲2حکمت .ب

 ؛ شرافت خاندان پیامبر علیهم السالم24خطبه  .ج

 ؛ وصف یکی از رهبران الهی42۱حکمت .د

 صحیفه سجادیه

 صحیفه سجادیه وظایف امام در هر زمانی چیست؟ 4۱طبق دعای 

 دارندالف. کتابت و سنت های پیامبر صلی اهلل علیه و آله را به پا 

 ب.زدودن رنگار انحراف از آیین خدا و از میان برداشتن منحرفان

 ج.احیا کردن نشانه های دین که ستمکاران آن را میرانده اند.

 .د. تمام گزینه ها صحیح است

 مفاتیح



درکدام یک از ادعیه از فقدان پیامبر و غیبت اماممان به درگاه خدا شکایت 

 کنیم؟می

 الف( دعای افتتاح

 صلوات ضراب اصفهانیب( 

 (لشریفعجل اهلل فرجه اج( دعای در غیبت امام زمان )

 د( الف و ج

 


