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 چیست؟ مطلوب پژوهش و علمی تولید در گام ترین .مهم1
 حکم اثبات( د                  موضوع اتاثب برای مشابه های نمونه ذکر( ج           تعریف ارائه( ب               تحقیق نوع و مسیر تعیین( الف

 

 نیست؟ تحقیق سؤال بیان های مالک از مورد، .کدام2
 .کند بیان را متغیر چند یا دو رابطه باید مسئله( الف

 .باشد ابهام بدون و روشن باید مسئله( ب
 .باشد پذیر آزمون( ج

 .شود بیان خبری جمله یک صورت به( د
 

 است؟ گروه کدام به متعلق تاریخ، ای چرخه . نظریه3
 هاسوسیالیست( د                              کارانمحافظه( ج                             هافاشیست( ب                هالیبرال( الف

 

 است؟ صحیح گزینه کدام شر، و خیر درباره کانت دیدگاه مورد .در4
 .است تباهی و فساد به رو تاریخ حرکت و گردید آغاز خیر مبدأ از جهان( الف
 .است اصالح به رو تاریخ حرکت اما ،شد طبیعت وارد شر انسان لغزش با و گردیده آغاز خیر مبدأ از جهان( ب
 .است اصالح به رو تاریخ اما حرکت شد آغاز شر مبداء از جهان( ج
 .است تباهی سمت به نه و اصالح سمت به نه تاریخ حرکت( د
 

 نیست؟ حق ازمصادیق گزینه کدام حق واژه درباره( ره)طباطبایی عالمه دیدگاه بر .بنا5
 .است موجود خارج در که است حقیقتی( الف
 .است باطل مقابل نقطه( ب
 .دارد ثبوتی خود حد در که چیزی هر( ج
 .شود می یافت خارج در گاه و ذهن در گاه که است حقیقتی( د
 

 چیست؟ هابرنامه ترینبایسته و ترینزیربنایی مهدویت، آموزه .در6
 بالد همه در نفاق و کفر هایریشه قمع و قلع( الف
  او به بخشی کمال و هاانسان روحی و معنوی ابعاد به توجه( ب
 ظالمان از عالم مظلومان حق بازگرفتن( ج
 موارد همه( د
 

 چیست؟ جهان سراسر بر سیطره از پس( عج) مهدی امام اقدام ترین.مهم7
 افراد سایر به آموزش برای قرآنی معلمان تربیت و تعلیم( الف
  حکومت نگرفت دست به و دولت تشکیل( ب
 دنیا سراسر به قضات فرستادن( ج
 مردم میان قضاوت و داوری( د
 

 ؟نمایندمی تفسیر  چیزی چهبه  «...ا نور لیطفؤوا یریدون» آیه در را «نور»لفظ  )ع( سجاد . امام8
 قرآن و)ع(  بیت اهل( د                    عج()مهدی حضرت( ج                           اسالم( ب                          امامت( الف

 



 مرحله اول –( 1397سال ) دوره مسابقات سیر مطالعاتیچهارمین 

  2ویژه سطح –جستارهایی در مهدویت کتاب: 
 

2 
 

 

 است؟ ........ مهدویت اندیشه اوج . نقطه9
 قسط و عدل کامل اجرای( الف
 دنیایی زور و زر های حکومت یافتن پایان( ب
  صالحان حکومت( ج
 ها عرصه همه در اسالم احکام همه شدن اجرا( د
 

 چیست؟ آورند، می( عج) مهدی امام شده گفته وایاتر رد که «جدید کتاب» از .منظور10
 .کنند می پیاده را قرآن اهداف حضرت، آن( الف
 .کنند می پیاده را قرآن اصیل های برنامه حضرت،( ب
 .کنند می بیان را آیات واقعی تفسیر ، حضرت( ج
 موارد همه( د
 

 فرمودند؟ چه مهدویت امر در کردن شک درباره ،…عبدا بن جابر به خطاب (ص) اکرم رسول .حضرت11
 برس اطمینان به روایات، به مراجعه با کردی، شک آن در گاه هر( الف
 برد پناه خدا به باید آن در و است شیطان از شک( ب
 آید می حساب به کفر که کن دوری آن در کردن شک از( ج
 است کامل ایمان راه در سدی مهدویت، امر در شک( د
 

 است؟ اسالم ی درشناس آینده بعد ترین مهم مهدویت، آموزه .چرا12
 .است بشری معقول حیات از کالن تفسیر چون( الف
 .دارد مختلف هایوضعیت از روشنی ترسیم و تصویر چون( ب
 نماید.می  ترسیم را حتمی وضیعت به رسیدن نظام و راه چون( ج
 موارد همه( د
 

 چیست؟ مهدویت آموزه محوریت با پژوهشی – علمی رویکرد در رکن ترین .مهم13
 باوری فرجام( الف
 مندی هدف( ب
 منجی ظهور انتظار( ج
 گرایی امید( د

 است؟ انتظار و نظر میان تفاوتی چه راغب، برگفته . بنا14
 .است تأمل معنای به انتظار و نظاره معنای به نظر( الف
 .هستند معنا یک به دو هر( ب
 .است نظاره معنای به انتظار و تأمل معنای به نظر( ج
 .هستند جوگری و جست معنای به دو هر( د
 

 چیست؟)عج(  مهدی امام جهانی حکومت تحقق .مقدمه15
 .شد خواهد محقق یکباره به و مقدمه بدون حکومت، این( الف
 .شد خواهد حضرت حکومت تحقق مقدمه جهان، سراسر در حاکمان ستم و ظلم( ب
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 .است خراسان های پرچم حرکت و مشرق کنندگان قیام سازی زمینه و چینی مقدمه با( ج

 .است حکومت تحقق مقدمه جهان، سراسر مردمان سوی از عمومی درخواست( د

 

 است؟ کدام محدث و رسول تفاوت  .16
 ئکهمال و شودمی وحی او به بیداری و خواب در که است کسی محدث اما رسانند،میرا  خدا نهی و امر او به و شوندمی ظاهر رسول بر مالئکه( الف

 .گویندمی سخن او با
                           .بیندنمی را او یول شنودمی را مالئکه صدای رسولرسانند و میرا  خدا نهی و امر او به و شوندمی ظاهر محدث بر مالئکه( ب
 او با مالئکه که است کسی حدثم اما ،یابدمی تحقق دیده خواب در که همانطور و شودمی وحی او به بیداری و خواب در که است کسی رسول( ج

 .کنندمی حدیث
 .بیندنمی را او ولی شنودمی را مالئکه صدای محدث اما رسانند،می را خدا نهی و امر او به و شوندمی ظاهر رسول بر مالئکه( د
 

 اشد؟نمی بدر ذیل آیه استرجاع  نشانه های پیش از ظهور حضرت قائم )عج( کدام یک از )ع( به فرموده امام حسین.17
 هانرخ و هاقیمت  گرانی با آزمودن: الجوع( الف
 منفعت کمی و هاتجارت فساد با آزمودن: األموال من نقص( ب
  درپی پی و سریع هایمرگ با آزمودن: األنفس( ج
 .کنندمی صبر هانعمت این برابر در که کسانی به بده بشارت: الصابرین بشر( د 

 

  است؟ کدام گزینه ترین صحیح گویی، پیش روایات وقوع مورد .در18
 .اند نشده محقق امروز به تا کدام هیچ( الف
 .اند شده محقق آینده در برخی و قبل در برخی( ب
 .هستیم شاهد امروزه را ها پیشگوئی برخی( ج
 .هستیم شاهد آینده در را برخی و اند شده واقع امروزه برخی و گذشته در برخی( د

 

 کرده بیان زیچی چه از پس را ظهور واقعه حضرت ،است شده نقل االنوار بحار در( ع) المؤمنین امیر از که روایتی طبق .19

 اند؟
 فساد و ظلم شدن علنی( الف
 گسترده های خونریزی( ب
 خشکسالی و قحطی( ج
 شقی انسان سوی از شقاوت و نیکوکاران سوی از نیکوئی شدن آشکار( د
 

 .است... ..... زمینی جامعه و.... ..... آسمانی جامعه ،"آگوستین "نظر از .20
 پرستی خود نماینده – پرستی خدا نماینده( الف
 اخالقی بی نماینده – مداری اخالق نماینده( ب
 ظلم بر مبتنی – محوری عدالت نماینده( ج
 جهل نماینده – معرفت و علم نماینده( د
 
 


