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  ؟ است صحيح گزينه كدام الزمان آخر دوران مورد در .1
 شوند مي تهديد بيگانه هاي قدرت سوي از پيوسته مسلمانان. الف
  هستند فشار در خود مستبد حاكمان سوي از تنها مسلمانان. ب
 هستند فشار در خود جاهل دوستان سوي از تنها مسلمانان. ج
  هستند فشار در نيز خود مستبد هاي حكومت سوي از بيگانه هاي قدرت هجوم بر عالوه مسلمانان. د

 

 چيست؟ امور بر زنانتسلط  از مراد.2
  شوند مي فرمانروا زنان. الف
  دارند شنوايي حرف زنان از فرمانروايان. ب
  گيرند مي قرار زنان سلطه زير فرمانروايان يا هستند فرمانروا زنان. ج
  دارند زنانه هايي خصلت فرمانروايان كه است اين مراد و است تشبه باب از اين.د
 

    ؟نيست صحيح گزينه كدام الزمان آخر در حكومت مورد در .3
  نيستند گذر زود ها حكومت. الف
 شوند مي گماشته قدرت سر بر كودكان.ب
                                                                                               هستند تزلزل داراي ها حكومت. ج
  نيستند جامعه اداره به قادر ها حكومت. د
 

   است؟ چگونه الزمان آخر در مساجد وصف .4
  است تهي گذار نماز از و كم بسيار مساجد. الف
  شود مي افزوده تجمالتش به و زياد مساجد تعداد. ب
 است برق و رزق پر ولي كم بسيار مساجد. ج
  شود نمي يافت گزاري نماز و شوند مي محزوبه مساجد. د
 

   است؟ صحيح گزينه كدام الزمان آخر در مردم ديني اوضاع مورد در .5
 ترند بيگانه كس هر از اسالم به نسبت مسلمانان. الف
 است دست در خار دادن رفشا مانند دين داشتن نگه. ب
  شوند مي خارج دين از مردم. ج
  موارد همه. د
 

    چيست؟ ظهور از پيش زمين در اي عده رفتن فرو از مراد مولف نظر به .6
 است جمعي كشتار هاي سالح با كشتار منظور.الف
 است زلزله چون حوادثي دليل به زمين در مردم رفتن فرو منظور. ب
  ماند نمي باقي افراد از اثري هيچ كه است اي گونه به مردن منظور. ج
 برد مي فرو را اهلش زمين گناه اثر بر شايد و باشد جنگ از كنايه شايد. د
 

    نيست؟ ظهور از قبل امنيت عدم مصاديق از گزينه كدام .7
  وحشتناك هاي جنايت. الف
 مرگ آرزوي. ب
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  كودكان و زنان اضطراب و ترس. ج
 نجات از مردم ياس. د

 

   داد؟ خواهد رخ چه( السالم عليه) زمان امام ظهور زمان در مردم خرد شدن كامل با روايت طبق .8
 شد خواهد نازل آسمان بركات. الف 

 رفت خواهد بين از ها دشمني و اختالفات. ب
  كرد نخواهند نزاع يكديگر با دنيا براي مردم. ج
                                                                                                              شد خواهد كامل مردم ايمان. د
   

   فرمودند؟ چه قم مردم وصف در (السالم عليه) هفتم امام.9

  هستند مردمان ي همه بر حجت قم مردم. الف
  است شده دور آنها از ها گرفتاري. ب
  ندارد را آنها برابر در مقاومت تاب ستمگري هيچ. ج
 است آميخته آنها سرشت با را ما دوستي و واليت خداوند. د
 

   چيست؟مهدي )عج( حضرت فريادرسي عموميت مصداق الدرر عقد در )ص( پيغمبر روايت به توجه با .10
  فريادرسي،شامل گناهكاران مي شود. الف
 طبق روايت ، فريادرسي شامل ناس )همه مردم( مي شود . ب
 است شده خاصي طايفه به محدوديت عدم به تصريح روايت در.ج
 است خاصي طايفه به مربوط فريادرسي. د
 

   ........آورد مي ايمان )عج(مهدي حضرت به حسني سيد اينكه از پس.11
 كند مي بيعت حضرت با خودش تنها. الف
 شوند مي امام تسليم نيروهايش ي همه و خود. ب
 آيد مي پيش دودستگي نيروهايش بين. ج
 كنند مي معجزه تقاضاي حضرت از جداگانه نيز نيروهايش. د
 

   ؟نيست صحيح گزينه كدام .12
  كند مي حركت سرعت به حضرت پاي زير زمين. الف
 است شده ذخيره حضرت براي رام ابر. ب
 داشت نخواهد سايه حضرت. ج
  شود مي ابر بر سوار حضرت. د
 

   نيست؟ صحيح گزينه كدام )عج( مهدي حضرت قيام در ها عرب حضور مورد در .13
  كنند مي قيام حضرت پشتيباني به اي عده عربي شهرهاي از برخي از. الف
  دارند شركت حضرت آن انقالب در اعراب قطعا. ب
  جمعند قابل كه دارد وجود روايات دسته دو اعراب حضور مورد در. ج
  باشد عرب دولتهاي و حكومتها مراد است ممكن. د
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 است، جهاني )عج(مهدي حضرت حكومت كه حالي در است شده معيني هاي سرزمين شدن گشوده از سخن روايات در.14

  چيست؟ زمينه اين در كتاب مولف نظر
 .نيست اعتنا قابل و ضعيفند روايات اين سند. الف

 .است كرده مي سوال شهر همان خصوص در كه بوده كننده سوال پاسخ در روايات اين. ب

 .است شهرها آن بودن قدرتمند و اهميت لحاظ به شابد. ج

 .شوند مي تسليم كه هستند شهرهايي اول، از شهرها اين. د

   ؟نيست صحيح گزينه كدام )عج(مهدي  حضرت دشمنان مجازات درباره .15
 .شوند مي كشته جنگ در آنان همه. الف

 .شوند مي اعدام دشمنان از گروهي. ب

 .شوند مي تبعيد گروهي. ج

 .كنند مي قطع را برخي دست. د
 

  چيست؟ آورد خواهد )عج( مهدي حضرت شود مي گفته كه جديد دين از مراد .16
 .شود مي فراهم حضرت آن ظهور زمان در احكام برخي اجراي شرايط. الف

 .كنند مي تصحيح را احكام در آمده وجود به تحريفهاي حضرت. ب

 .كنند مي بيان را واقعي حكم حضرت و باشند كرده استنباط واقع خالف حكمي فقها است ممكن. ج
 موارد همه. د
 

   ؟نيست صحيح عبارت كدام .17
 .شود مي واجب برادران به كردن كمك ظهور هنگام. الف

 .است مستمندان آن از قطايع مالكيت. ب

 .است حرام تجارت سود گرفتن ظهور زمان در. ج

 .است حضرت آنِ از ها قلعه و روستاها مانند بزرگ مالكيتهاي حضرت، قيام هنگام. د
 

 «پذيرند نمي فقرا اما برند مي آنان نزد را فقيران سهم زكات، دارندگان» كند مي بيان كه روايت اين از كتاب، مولف .18

   كند؟ مي اي استفاده چه
 .رسند مي فكري رشد به مردم. الف

 .شوند مي برخوردار روحي غناي از مردم. ب

 .كنند مي عمل خود وظايف به زور بدون مردم. ج

 .موارد همه. د
 

   دهد؟ مي ترجيح را روايت كدام كتاب مولف )عج( مهدي امام رفتن دنيا از نحوه مورد در .19
 .حضرت شدن مسموم بر دال روايات. الف

 .حضرت شهادت بر دال روايات. ب

 .حضرت طبيعي مرگ بر دال روايات. ج

 .كند مي پرتاب حضرت سوي به سنگي است مردها شبيه كه زني اينكه بر دال روايات. د

   آيد؟ درمي )عج( مهدي حضرت تصرف به چگونه قسطنطيه عقدالدرر، در شده نقل روايت بر بنا .20
 .آورند مي رو اسالم به منطقه آن روميان همه. الف
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 .شوند مي كشته حضرت دست به و نيستند اسالم پذيرفتن به حاضر يك هيچ. ب

 .دهند مي ادامه خود زندگي به جزيه پرداخت با همگي. ج

 .گرويدند اسالم به گروهي و شده كشته بسيار تعداد. د


