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 ؟معناست چه به حجت .1
   خلق بر گواه .الف
 یاله یایاول یبرا ستهیشا نیجانش.ب
 گانهی یفرمانروا و حاکم.ج
 خواند یم حق به را مردم که یا شده تیهدا .د
 

 ؟است امام صفت کدام گرو در داری نید رسم و راه و نید حفظ .2
 تقوا .د                                   علم.ج                                عصمت.ب                              عدالتالف. 

 

 ؟ستیچ در نوح حضرت و ج(ع) یمهد امام شباهت وجه، )ع( سجاد امام از یتیروا طبق .3
 ماتیمال نا برابر در صبر .د                           دانش و عقل .ج                           عمر طول .ب                       غیتبل مدتالف. 

 

 ؟خواند نماز (ع) یعسکر حسن امام مطهر بدن بر یکس چه .4
 کذاب جعفر .د                         روح بن نیحس .ج                     دیسع بن عثمان .ب(                  ع) زمان امامالف. 

 

 ؟است شده خالصه یزیچ چه در مستکبران بر مستضعفان یروزیپ و تیحاکم شرط.5
 دیتوحالف. 

 تقوا.ب
 روز و شب در کردن دعا.ج
  یعمل و یعلم تیصالح و خدا تیعبود.د
 

 ؟شود یم محقق ج(ع) زمان امام طلتس در زمان حکومتخداوند وعده کدام نور سوره 55 هیآ طبق .6
 پیشرفت علم و فرهنگالف. 

  حکومت اولیای خدا.ب
 حاکمیت فراگیر مومنان و استقرار اسالم و برقراری امنیت .ج
 مردم نیب در یدوست و صلح.د
 

 ؟است بتیغ دوران به ورود یها یساز نهیزم از نهیگز کدام .7
 ج(ع) یمهد امام بتیغ از (ع) معصومان دادن خبر.أ

 مردم با (ع) یعسکر امام و (ع) یهاد امام ارتباط شدن کم.ب
  ج(ع) زمان امام بتیغ بودن ای مرحله دو.ج
  موارد همه .د
 

 ؟ستیچ ج(ع)یمهد امام دارید شرط .8
 خداوند اذنالف.

 مردم یعمل اقیاشت و عالقه .ب
 کردن دعا .ج
 ج(ع) امام اذن و یهال مصلحت .د
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 ؟است ظهور طیشرا شدن آماده یبرا مردم یاصل فیتکال از یزیچ چه ظهور آستانه و بتیغ دوره در .9
 امام معرفتالف.

 یبردبار و صبر.ب
 یااله نیفرام از اطاعت.ج
  منکر از ینه  معروف به امر.د

 

 ؟است چقدر او حکومت مدت و یماه چه در یانیسف امیق شروع .10
 ماه2 رمضان،الف.

 ماه4 محرم،.ب
  ماه 8 شعبان،.ج
  ماه 9 رجب،.د
 

 ؟رسد یم قتل به کجا در و ستیک هیزک نفس .11
 یالنب مسجد در -است قیصد یانسان .الف
  مقام و رکن نیب الحرام مسجد در-است نداده انجام یقتل که گناه یب و پاک یانسان.ب
 کوفه مسجد در -است تقوا با یانسان.ج
 سهله مسجد در -است کامل یانسان.د
 

 ؟باشد ینم ظهور یحتم ریغ میعال از نهیگز کدام.12
 یخراسان خروجالف. 

 یگرفتگ دیخورش.ب
  داءیب خسف.ج
 ریفراگ یآشوبها.د
 

 آنان به را یتندرست و سازد یم دور مؤمنان از را ها یماریب خداوند کند امیق قائم که یهنگام)) ؟ستیک از سخن نیا .13

 ((گرداند یم باز
 (ع) یعل امامالف.

  (ع) نیحس امام.ب
 (ع) صادق امام.ج
 (ع) یعسکر امام.د
  

 ؟ستیچ یمهدو حکومت دستاورد نیتر یاساس .14
  ریفراگ عدالت الف.

 جامعه یروح و یجسم سالمت .ب
  مانیا و اخالق رشد .ج
  شرک یکن شهیر و یااله کامل تیعبود .د
 



 مرحله اول – (1397سال ) دوره مسابقات سیر مطالعاتی چهارمین

 3و2و1ورودی سیکل پایه های  2سطحویژه  – (1نگین آفرینش)جلدکتاب: 
 

3 
 

 ؟کجاست در بیترت به شانیا قضاوت محل زین و ج(ع )یمهد حضرت حکومت مرکز .15
  کوفه مسجد کوفه، الف.

 سهله مسجد کوفه، .ب
 الحرام مسجد مکه، .ج
 یالنب مسجد نه،یمد .د
 

 ؟مبناست چه بر یمال امور در (جع) یمهد امام یحکومت روش .16
 قناعت الف. 

  مساوات .ب
 افراد شأن اساس بر تفاوت .ج
 جامعه در آنان یگذار ریتأث و افراد خدمت نوع اساس بر تفاوت .د
 

 ؟است شده ادی یریتعب چه به رجعت از قرآن در .17
 یصغر برزخالف . 

 یکبر امتیق.ب
 رجعت.ج
 ...ا امیا.د
 

 می باشد؟ یدوران چه به مربوط نقل گردیده است ، (ع )باقر امام ازکه  ریز تیروا .18
 «کند خوار را آنان خداوند تا گردندیم بر تبهکاران و گردد روشن آنان چشمان و شوند زیعز تا گردندیبرم مؤمنان»

 امتیقالف.
 برزخ. ب
  رجعت.ج
 ج(ع) زمان امام حکومت دوران.د
 

 ؟کیست ندکمی  رجعت ایدن به که یامام نیاول .19
 ( ع) یعل امامالف.

 ( ع) حسن امام.ب
 ( ع) نیحس امام.ج
  (ع )یعسکر امام.د
 

 ؟باشد یم یقیطر چه به بیترت به، ایدن به کافران و مؤمنان رجعت.20
  یاجبار ،یاریاختالف. 

 یاریاخت ،یاریاخت.ب
 یاریاخت ،یاجبار.ج
 یاجبار ،یاجبار.د


