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 ؟گرددی نم لیبه چه صورت تشک ج(ع)امام زمان  یحکومت جهان.1
    زیو مسالمت آم یمیقد یو بر اساس شالوده ها یجی. به صورت رفورم و اصالحات تدرالف
 یو انقالب ی. به صورت دفعب
 بزرگ و مردان اصالح طلب جهان امبرانی. مانند انقالب پج
 و برنامه ها نیو قوان یاسیو س یو اقتصاد یو اخالق یو فرهنگ یفکر یها نهیو در زم ی. به صورت انقالبد
 

 ؟ضرورت دارد یوجود چه منافع لیبه دل یحکومت واحد جهان.2
 بزرگ یها قدرت یها دادن به کشمکش انیپاالف.

 از لب پرتگاه جنگ ای.کنار زدن دنب
 و دردسر ساز یساختگ یشدن مرزها دهی.برچج
  .همه موارد د

 

 ؟ستینالزم  ییها یچه آمادگ ج(ع) یحضرت مهد یحکومت جهان لیتشک یبرا.3
 یفرهنگ یفکر یها یآمادگالف.

 یاجتماع یها ی.آمادگب
   یاقتصاد یاسیس یها ی.آمادگج
 یو ارتباط یکیتکنولوژ یها ی.آمادگد
 

 چگونه است؟ بزرگ بخش نجات کیبه ظهور  مانیوجود مصلح بزرگ و ا4.
 همه اقوام و مذاهب است انیو در م یمیو قد یاعتقاد عموم کالف.ی

 است یموضوع فطر کی.ب
 است یاتماع یها و از الزامات و ضرورت نشی.هماهنگ با نظام آفرج
  .همه موارد د

 

  ست؟مفهوم کامل انتظار کدام ا. 5
 وضع بهتر  یبا وضع موجود و تالش برا یگانگیبالف. 

 ظهور نهیزم جادی.گسترش فساد به عنوان اب
 مطلوب ندهیآ ی.تالش براج

 د.هیچکدام
 

 ؟ضرورت دارد یلیپرداختن به مسأله انتظار )فلسفه انتظار( به چه دل.  6
 اهمیت دارد ما در برابر حوادث یها یریبر امروز ما و موضع گ ندهیآ ریتأث لیبه دلالف.

 است نیآفر تیو مسؤول کند یتحرک م جادی.انتظار اب
  است امیو ق ی.انتظار دعوت به سازندگج
 .همه موارد د
 

 .ئم است(قا مهیاست که در خ ی)او به منزله کس «فسطاطه یهو بمنزلة من کان مع القائم ف »؟ستیدر مورد ک ریز ثیحد.7
 ظهور را درک کند امیکه ا یکسالف.

 ظهور دعا کند یکه برا ی.کسب
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  برود  ایحالت از دن نی.منتظر ظهور که در اج
 ظهور امی.رجعت کنندگان در اد
 

 ؟ستین حیکدام نکته در مورد انتظار صح .8
 و دامنه دار همراه است عیجهاد وس کیبا  شهیانتظار همالف.

  ظهور همراه است  نهیزم جادیدر برابر ظلم به منظور گسترش آن و ا یتفاوت ی.انتظار با بب
 همراه است یو معنو ی، ماد یو روح یجسم ی.انتظار با خودسازج
 ردیگی با عوامل ظلم و فساد صورت م ی.انتظار با ترک هرگونه همکارد
 

 ؟ستین حیصح نهیظهور کدام گز نیدرباره منتظران راست . 9
   شوند یم تر وسیفاسدتر شود مأ ایهرقدر دنالف.

 برند یخود را باال م یو آگاه شهی. سطح اندب
 دارند گرانیاصالح خود و د یتالش برا .ج
 دارند طیو حل نشدن در فساد مح ییبه اصالح نها دیام .د
 

 ؟می باشدبه چه معنا ن اءیسوره انب105 هیدر آ «زبور»کلمه . 10
  . قرآن أ

 یا . هر کتاب و نوشتهب
 . کتاب حضرت داودج
 قبل از قرآن ی. کتب آسماند
 

 ؟ستینبه چه معنا  اءیسوره انب 105 هیکلمه ذکر در آ.11
  قرآنالف.

 ی.کتاب حضرت موسب
  مسلمانان باشد  یروزی.هر چه باعث پج
 باشد یآور ادیکه باعث تذکر و  یزی.هرچد
 

 ؟ستین حیصح نهیکدام گز اءیسوره انب 105 هیدر مورد آ . 12
 خواهند بود نیزم یو معنو یخدا وارث همه مواهب ماد ستهیبندگان شاالف.

  خواهند بود  یوارث معنو امتی.بندگان صالح در روز قب
 آمده است نیشیپ یبندگان صالح خدا در همه کتب آسمان یبرا نی.بشارت به وراثت زمج
 ابدی یدر زمان ظهور امام زمان ع تحقق م نیزم یو معنو ی.حکومت و وراثت مادد
 

 ؟ستین حیصح نهیسوره نور کدام گز 55 هیدر مورد آ. 13
 دهد یم نیخداوند در زم ینیدر همه اعصار و قرون بشارت جانش ستهیبه همه مؤمنان شا هیآالف.

  و بعد از فتح مکه است  (ص)اکرم  امبریفقط مربوط به استخالف مؤمنان در زمان پ هی.آب
 به طور کامل است نیخالفت در زم هی.مصداق اکمل اج
 ابدی یدر زمان ظهور تحقق م هیآ لی.تأود
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 ؟ستیچ انیحق بر همه اد نیمراد از ظهور د .14
 انیاد ریاسالم بر سا یغلبه منطقالف.

 عرب رهیبر شبه جز )ص(امبریپ ی.غلبه عملب
   ج(ع)در زمان ظهور امام زمان نیکره زم یحق در سطح تمام نید ی.غلبه عملج
 انیهمه اد یحق برا نی.روشن و آشکار شدن دد
 

 ؟است حیصح نهیکدام گز تیدر مورد مهدو 15.
   گرند نیم یقطع دهیعق کیبه عنوان  تیبه اصل مهدو یهمه فرق اسالمالف. 

 است تیمهدو دهیمخالف عق تی.وهابب
 است یعیش دهیعق کی تی.مهدوج
 است تیحیو مس تیهودیاقتباس شده از  دهیعق کی تی.مهدود
 

 ؟ستیچ ج(ع)امام زمان  یطوالن بتیغ هفلسف 160
  حضرت رشیپذ یبرا یروان یآمادگالف.

 است بر زمان یو صنعت ی.تکامل فرهنگب
 شود یحضرت در طول زمان انجام م یاری یبرا یانقالب ییروهای.پرورش نج
  موارد  ه.همد

 ؟می باشدن حیدر منابع اهل سنت صح یمهدو ثیدر مورد احاد نهیکدام گز.17
 کتب اهل سنت آمده است نیتر در معروف یمهدو ثیاحادالف.

  معتبر است  ریاسناد غ یدر منابع اهل سنت دارا یمهدو ثی.احادب
 اعتراف کرده اند یمهدو ثیاز اهل سنت به تواتر احاد یری.جمع کثج
 از شهرت برخوردارند یمهدو ثیاحاد ی.برخد
 

 ؟چگونه است یو سن عهیش انیدر م تیمهدو گاهیجا . 18
  دانند یمذهب خود م دیهر دو فرقه آن را از  اصول عقاالف.

  اند  رفتهیو مسلم پذ یمسدله فرع کیآن را از اصول مذهب خود و اهل سنت آن را به عنوان  عهی.شب
 دانند یمذهب خود م.هردو فرقه آن را از فروعات مورد قبول ج
 دانند یم انیعی.اهل سنت آن را از مختصات شد
 

 ؟است حیظهور صح میدر مورد عال نهیکدام گز 19.
 زنند یاز ظهور دست به اغتشاش م شیدو شخص اند که پ یانیدجال و سفالف.

 به آن اشاره شده است اتیاست که در روا یمشخص یمظهر برنامه ها یانیسف یفرد است ول کی.دجال منحصر به ب
  است  یمشخص یاشاره به صفات و برنامه ها یانیدارد و سف کی.دجال جنبه سمبلج
 است یاشاره به فرد مشخص یانیدارد و سف کی.دجال جنبه سمبلد
 

 ؟ستین بیامام غا یفلسفه وجود نهیکدام گز . 20
 یبخش دیاثر امالف.

 یگروه انقالب تی.تربب
 نشیهدف آفر می.ترسج
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  با خضر  یننشی .همد

 


