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 مسابقه تنها پناه
 ۱۳۹۹ه فرهنگی مسلم؛ نیمه شعبان گرو

 نحوه ارسال پاسخ در انتهای سؤاالت توضیح داده شده است.سؤال تشکیل شده.  ۲۰این مسابقه از 

 

 

 ۱ سؤال شماره
 هاي حكومت حضرت مهدي عليه السالم چيست؟شاخصه

 عدالت گستري و فقر ستيزي) ۱

 تكامل عقول) ۲

 دانايي محوري و شايسته ساالري) ۳

 هر سه مورد صحيح است) ۴

 

 

 ۲سؤال شماره 
اي كه هستند و در هر جا كه قرار دارند و در هر زماني، در تعجيل فرج ها در هر درجهدعاي عموم انسان

 ... مواليمان حضرت مهدي عليه السالم

 .فقط دعاي اولياي خدا موثر است) ۱

 امید است که برآورده شود و از طول دوران غیبت کاسته شود) ۲

 .ممكن است تاثير داشته باشد) ۳

 .عمل نيكويي است، هرچند اثر نداشته باشد) ۴
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 ۳سؤال شماره 
 توانیم محبت خود را به امام زمان عليه السالم ابراز کنیم؟های مالی میبه نظر شما از چه راه

 .پرداخت صدقه برای سالمتی و دفع بال از ایشان) ۱

 .اطعام و رسیدگی به شیعیان و دوستان امام زمان عليه السالم) ۲

 .مشارکت و فعالیت در برپایی جشنهای نیمه شعبان) ۳

 همه موارد) ۴

 

 ۴سؤال شماره 
 برترين مردم تمام روزگاران چه كساني هستند؟

 .دهنددهند و كارهاي نيك انجام ميآنان كه نماز به پا دارند، زكات مي) ۱

 .شوندهاي عام المنفعه سهيم ميكه در فعاليتآنان) ۲

مانند و منتظر ظهور ايشان شود بر اعتقاد به او پا بر جا ميكه وقتي امامشان غايب ميآنان) ۳
 .هستند

 .كردند و از اصحاب ايشان بودندعصر ظهور ائمه زندگي مي  كه در زمان پيامبر وآنان) ۴

 

 ۵سؤال شماره 
هاي پيامبران با امامان عليهم السالم آن است كه پيامبران مأمورند خود به سراغ مردم بروند يكي از تفاوت

ها بروند. با توجه به اين ت به سراغ آنولي در مورد امامان، اين مردمند كه براي هدايت جويي و كسب بركا
 ويژگي، امام معصوم عليه السالم در روايات به چه چيزي تشبيه شده است؟

 کعبه) ۱

 باران) ۲

 ستاره) ۳

 نهر پر آب) ۴
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 ۶سؤال شماره 
 يك از جمالت زير در مورد زمان ظهور حضرت مهدي عليه السالم صحيح است؟كدام

 .گو استهركس تعيين وقت كند دروغ) ۱ 

 .ها روي خواهد دادي عاليم و نشانهظهور، بعد از وقوع همه) ۲ 

 .كندخداوند فرمان ظهور ايشان را ناگهاني صادر مي) ۳ 

 .گزینه های اول و سوم صحيح است) ۴ 

 

 ۷سؤال شماره 
 بت امام زمان عليه السالم چيست؟معناي صحيح غي

 .ايشان وجود نوراني دارند و وجود جسماني ندارند) ۱

 )شناسيمبينيم ولي نميكنند. (ايشان را ميبه صورت ناشناس زندگي مي) ۲

 .كنندها به دور از مردم زندگي ميهميشه در بيابان) ۳

 .ها هستندكنند و در آسمانايشان در روي زمين زندگي نمي) ۴

 

 ۸سؤال شماره 
 هاي زير از القاب امام عصر عليه السالم مي باشد؟يك از نامكدام

 )سيّد االوصياء (سرور جانشينان پيامبر) ۱ 

 )رحمت للعالمين (رحمت براي جهانيان) ۲ 

 )امير المؤمنين (امير مؤمنان) ۳ 

 )سيّد الشّهداء (بزرگ شهيدان) ۴ 
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 ۹سؤال شماره 
 چهل صبح آن را بخواند، از ياوران حضرت مهدي عليه السالم خواهد بود؟ كدام دعاست كه هر كس

 دعای عهد) ۱ 

 دعای ندبه) ۲ 

 زیارت آل یاسین) ۳ 

 دعای فرج) ۴ 

 

 ۱۰سؤال شماره 
 ... امام زمان عليه السالم دردوران غيبت مانند

 .معلمي هستند كه در كالس درس حضور ندارد) ۱ 

 .باغباني هستند كه باغ را رها كرده است) ۲ 

 .خورشيدي كه در پس ابر قرار دارد) ۳ 

 .هاي ذكر شده صحيح نيستهيچ يك از مثال) ۴ 

 

 ۱۱سؤال شماره 
 کدامیک سبب گمراهی از دین خواهد شد؟

 ارتکاب معصیت) ۱ 

 عدم شناخت حجت خدا) ۲ 

 عدم یاری حجت خدا) ۳ 

 عدم دیدار حجت خدا) ۴ 
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 ۱۲سؤال شماره 
در جنگ » صلی الله عليه و آله«به تعداد اصحاب پيامبر   »عليه السالم«تعداد اصحاب حضرت مهدی

 ........... می باشد

 اُحد) ۱ 

 خیبر) ۲ 

 بدر) ۳ 

 خندق) ۴ 

 

 ۱۳سؤال شماره 
 دعای امام زمان (عجل الله فرجه) پس از تولد خویش کدام است؟

 . . . اللهم انجز لی وعدی) ۱ 

 ...الهی عظم البالء) ۲ 

 . . اللهم کن لولیک) ۳ 

 . . . اللهم ادفع عن ولیک) ۴ 

 

 ۱۴سؤال شماره 
حضرت مهدی (عجل الله فرجه) فرمودند: اگر شیعیان ما در راه وفاداری به عهدی که با ما دارند، همدل 

 . . .می شدند، 

 .بالها را از خاندان و شیعیانم دور می ساختم) ۱ 

 .خجستگی دیدار ما از ایشان لحظه ای به تأخیر نمی افتاد، دیداری بر مبنای شناختی راستین) ۲ 

 همه گناهان شیعیان بخشیده می شد) ۳ 

 .هیچگاه آنان را از یاد نمی بردم) ۴ 
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 ۱۵ره سؤال شما
 حضرت مهدی (عجل الله فرجه) درباره استفاده مردم از امام غایب چه فرمودند؟

 أَكْثِرُوا الدُّعَاءَ بِتَعْجِيلِ الْفَرَجِ فَإِنَّ ذَلِكَ فَرَجُكُم) ۱ 

 أَمَّا وَجْهُ اَالِنْتِفَاعِ بِي فِي غَيْبَتِي فَكَاالِنْتِفَاعِ بِالشَّمْسِ إِذَا غَيَّبَهَا عَنِ اَألَْبْصَارِ اَلسَّحَابُ) ۲ 

 إجعَلوا قَصدَكُم إلَينا بِالمَوَدَّةِ عَلَى السُّنَّةِ الواضِحَةِ) ۳ 

 اِنّی الََمانٌ الَِهْلِ االَْرْضِ کَما اَنَّ النُّجُومَ اَمانٌ الَِهْلِ السَّماءِ) ۴ 

 

 ۱۶سؤال شماره 
 ی امام دوازدهم ما شیعیان است یا در امامان و انبیای گذشته هم سابقه داشته است؟غیبت، ویژه

 .فقط غیبت حضرت موسی علیه السالم مشابه غیبت امام زمان علیه السالم بوده است) ۱ 

 .اندهایی مشابه امام عصر علیه السالم داشتهبرخی از ائمه علیهم السالم غیبت) ۲ 

هایی برخی از پیامبران مانند حضرت خضر، حضرت موسی و حضرت یوسف علیهم السالم غیبت) ۳ 
 .اندمشابه امام عصر علیه السالم داشته

 .تنها امام زمان علیه السالم دارای غیبت هستند) ۴ 

 

 ۱۷سؤال شماره 
 چیست؟ حکمت غیبت امام عصر علیه السالم

 .داندحکمت اصلی را خدا می) ۱ 

 .)ها (چون ایشان نباید تابعیت هیچ حکومت ظالمی را داشته باشندعدم تبعیت از حکومت) ۲ 

 حفظ جان ایشان) ۳ 

 هاامتحان انسان) ۴ 
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 ۱۸سؤال شماره 
 آیا امام زمان علیه السالم از حال ما با خبر هستند؟ آیا توانایی کمک کردن به ما را دارند؟

 .کنندکنیم، در جریان قرار گرفته و به ما کمک میدر مواردی که ما با ایشان صحبت می) ۱ 

امام عصر علیه السالم از وضعیت مردم مطلع است و ما را رها ننموده است و از طرق مختلف به ) ۲ 
 .ما کمک می کنند

توانند به ما کمک خبر هستند؛ ولی نمی امام عصر علیه السالم در زمان غیبت از حال ما با) ۳ 
 .کنند؛ چون آشکار نیستند

 .کنندشوند و ما را کمک میدر موارد معدودی ایشان از حال ما با خبر می) ۴ 

 

 

 ۱۹سؤال شماره 
 کدام گزینه در مورد بهره ما از امام عصر علیه السالم در دوران غیبت صحیح است؟

 .مندی ما از امام ظاهر استمندی ما از امام غائب در تمام امور، همانند بهرهبهره) ۱ 

 .شوندمند میهای پرهیزکار در دوران غیبت از وجود امام علیه السالم بهرهفقط انسان) ۲ 

مندی از ایشان وجود ندارد و اگر آن چون امام علیه السالم غائب هستند، امکان استفاده و بهره) ۳ 
 .کردیمی ما به راحتی از ایشان استفاده میحضرت ظاهر بودند همه

خالیق از  مندی از امام زمان علیه السالم ارتباطی به ظهور و غیبت امام ندارد و همهفیض و بهره) ۴ 
 .شوندآن بهره مند می
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 ۲۰سؤال شماره 
 آیا در دوران غیبت کبری دیدار امام زمان علیه السالم ممکن است؟

توانند با امام زمان علیه السالم های برگزیده، در هر زمان که بخواهند میبله؛ ولی فقط انسان) ۱ 
 .دیدار کنند

 .خیر؛ این امر در زمان غیبت کبری امکان ندارد) ۲ 

 .کنندبله؛ امام زمان علیه السالم با هرکس بخواهند در دوران غیبت مالقات می) ۳ 

 .کنندخیر؛ امام زمان علیه السالم تنها با نواب خاص خود در دوران غیبت کبری مالقات می) ۴ 

 

 
 
 

 نحوه ارسال پاسخ:
 پاسخ را به صورت رشته ای از اعداد (به ترتیب از سؤال اول تا آخر) به شماره زیر پیامک کنید:

30004796667536 
به معنای اعالم  ،به شماره فوق13242134213214432412به عنوان مثال، ارسال پیامک حاوی 

 برای سؤال دوم و ... می باشد. ۳برای سؤال اول، گزینه  ۱زینه گ
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