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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 « .است (فداه ارواحنا)نقطه شروع انقالب بزرگ جهان اسالم به پرچمداری حضرت حجت ،انقالب مردم ایران»
 )ره(م خمینیماا                                                                                                                                       

 

 اینترنتی سراسری و مسابقه بزرگ

 «بسوی ظهور»
 

               و آشددیت و  ترددی  زمینههس زههازو   هه ر آاددتد و و در راسددیتت ودد و   ،ابدد م مددتای  ددم    دد  واحددم ابددت  ت     

و اهلل وعدت   د   اادت  مادتن      شدیت ت و اع فدت   و ابدلهه اهد   « ف هیگ اهمو ت»آحتد متاعه  و ژه موانتن و نوموانتن  ت 

 «نقدیجایزه 80» را  ت  مهدویت حدیث 40شامل    «بسوی ظهور» ابت  ه س اس ت و ا یی نیو ،  ف مه(

 سؤال وبیو(  ر ح ذ      زار او نمت م.  26و   نفر 80بس  هزار ت مانی 500   

 

 ت ضیحات م م :

 ت یم.و ووانیم در ابت  ه ش کت نما  ه قب (1389 ایو م ن ستل ستل   ه  تال 12اه ان و   ادران ام سن  و -1

 

ا یما  ت دقت این ابت  ه را اطت عه نمت یدم و سد ج مدواو سدواال  را در کت د ت      ش کت کییم تن در ابت  ه،  -2

 «سدت ت ابد م مدتای  دم    د      » ت  masjed_ghadirkhom@«ا یت» ت ورود  ه کتنتل  تدداشت نمت یم. س ج 

www.masjedeghadir.ir ین ا یما ام ط  ق  تیک ورود  ه سدتاتنه ابدت  ه، وارد ابدت  ه شدمه     ، ضمن اطت عه ا

را  «شد و  » وس ج  ت پ  ک دن ارخصت  کتا   ود و پ  ک دن کم اایتیو که  ده رندگ ارددو درد شدمه، کهتدم     

 زنیم.  عم ام ورود  ه   خش سؤاال ، ومت  اطت ب آن ا  مقت  خوانیم و س ج  ده سدؤاال  ابدت  ه پتسدد داده و در     

 را  زنیم.  «ارستل»یهت کهتم ان

 

 ا قبد  ام   را  زنتم، د گ  اادتن اصالح ومود نمارد.  «ارستل»   چیتنچه  دبتر پتسد سؤاال  را  مهتم و کهتم ا -3

 ورود  ه  خش ابت  ه ام صحّت پتسد هتت  ود اطمتیتن حتص  نمت تم.

 

 در کتنتل  ت ان ت   واهم شم.   ا  ضو ت  ه کرو و انیختو   نم تن ام ط  ق ستاتنه و  صور  کتا تووق -4

  ه ر ماتن قدک اایتتم  ه امات ه  روم در کتنتل ا یت اب م  اب م متای  م     ا زااو است. « ا یت»پتت  رستن 

  تشم( بت  ه او اف ام اقب  ام ق  ه کرو  ه ایز ه انص« ا یت اب م»   ود ام کتنتل کرو  ه شمت اضتفه  واهم شم.
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 او  تشم. 20/4/1401 سدوشنباههت ش کت در ابت  ه، پت تن روم  حم اکث  -5

 

  صددددددب ( 10:30 سددددددت ت  27/4/1401 شههههههنبسدو تددددددم  ددددددم    دددددد    همزاددددددتن  ددددددت روم -6

ر ا ت د   ق  ه کرو  صور  منمه و  د  روت پد ده نمدت ش ام ط  دق سدتاتنه د     طو ا اس  مریو در شببیتن اب م، 

سدت ت  » و« ا یدت »در کتندتل   شب 22زاعت   30/4/1401 شنبس پنج روم دراستاو   ندم تن  ان ت   و نمتم زاران

  تر  ارت او شود.  «اب م متای  م    

 

 

موده و ناروبتط   ق ار   yarun_mahdi@ « ا یت»ر صور  داشین ه  ونه سؤال، ف ط امط  ق اداتن کتنتل د -7

 نخواهم  ود(. ام ومتس  ت وهفن هتت اب م مماً  وددارت نمتئتم  چون کبو پتسخگوت شمت

 

 تم. ت  موا ز ارمنمه د گ   تش ا یی نیو هم اه  صور   ت سواال  مم م  ابت  ت  ات   عمتس ت اییظ  -8

 

عمت بت  ت   ااتنه در در صوروو که پتوسیه در کتنتل ا یت اب م متای  م      حضور فعتل داشیه  تشتم. ست -9

  ت د.اایتتم  تری ت در ق  ه کرو   ات شمت در نظ  او 
 

 تذکر:
 .مو وتب اث  داده نخواهم ش ا ف( وومه! وومه!   پتسخیتاه هت و که ام ط  ق پبت ارستل شود

ر د «م    ب ممتای  ست ت ا»و  «ا یت»ام ط  ق کتنتل  استاو   نم تن ست   ایتطق وه ان و همچیتن شه سیتنو( و

  واهم رستم. و چگونگو در تفت مت زه  ه اطال  آنهت 6ذکر شده در بند وتر د 

 

 م متای پز، ابآدرس: وه ان، خ. پتسماران، خ. شهتم کرورت نگترسیتن هری  (، خ. اب م، نبش خ. شهتم آم 

  م    
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 مادر م ربانمان حضرت فاطمس زهرا)زالم اهلل علی ا(شادو قلب 

 وتعجیل در فرج    ر م الیمان،حضرت م دو فاطمس )عجل اهلل تعالی فرجس الشریف(

 روح مط ر امام و ش یدان و ش ید زردار حاج قازم زلیمانی و اب الم دو الم ندس  و شادو

 و زالمتی و ط ل عمر پر برکت امام خامنس او

 «لواتـص»

 

 

 خدایا:

 به ما آن چنان  معرفت و بصیرتی عطا کن تا  زمینه ساز ظهور

ا مصیب ن موالیمان امام زمان )عج(  باشیم . و در مسیر بسوی  ظهور شهادت را هم 

 بنما.

 تذکر مهم :

    یناالترسعی کنیم تمام زندگیمان برای ظهور موالیمان امام زمان )عج( بهترین و ب

ال ی امیخاصیت ها را داشته باشد و از لحاظ ایمانیات ، اخالقیات ، روانیات و حت

ه مان اشبه به امام علیه السالم باشد. و رضایت مادر مهربانمان حضرت فاطم

ضایت الم هللا علیها را مد نظر قرار دهیم . چون رضایت خدا در گرو رالزهرا س

 مادر مهربانمان است.

 ما را از دعای خیر خود فراموش نکنید.

 .باشید لیهاعان شاهلل همه شما از زمینه سازان و یاوران مهدی فاطمه سالم هللا 

 

 

 ر خمغدی معد جامسج مسابقاتواحد                                                
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 بسمه تعالی

 سواالت مسابقه بسوی ظهور

 را امیرالمومنین علیه السالم نام حضرت را به دومی نگفتند؟چ -1

 الف( بدلیل مسائل امنیتی

 ب( بدلیل عدم اطمینان به او

 ج( بدلیل سفارش پیامبر صلی اهلل علیه و آله

 د( بدلیل اکراه از مصاحبت با او

 ر نادرست می باشد؟رامون دلیل نامگذاری حضرت به منتظَکدام گزینه پی -2

 الف( زیرا او غیبتی دارد که ایامش زیاد و پایان آن طوالنی است

 ب( مخلصان منتظر خروج او و شک کنندگان، منکر خروج او هستند

 گیرندج( منکران، یاد او را به سخره می

 د( و تعیین کنندگان وقت ظهورش کم هستند.

 چیست؟« مهدی»ذاری حضرت به علت نامگ -3

 الف( زیرا برای هر امر پوشیده ای راهنمایی قرار داده شده

 کند میرد، قیام میب( زیرا در زمانی که )یاد او( می

 ج( زیرا او غیبتی دارد که ایامش زیاد و پایان آن طوالنی است
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 د( بدلیل سفارش پیامبر صلی اهلل علیه و آله

  نمی گویند؟وز ایام اهللطبق روایات، به کدام ر -4

 الف( روز )ظهور( قائم صلوات اهلل علیه

 ب( روز مبعث پیامبر صلی اهلل علیه و آله

 ج( روز مرگ

 د( روز قیامت

 دام آیه زیر درباره امام زمان نمی باشد؟ک -5

 1۰5الف( سوره أنبیاء، آیه 

 3۹ب( سوره حج، آیه 

 ۶2ج( سوره نمل، آیه 

 33د( سوره احزاب، آیه 

 کتاب کمال الدین از کدام عالم برجسته شیعه است؟ -۶

 الف( نعمانی           ب( شیخ صدوق            ج( شیخ طوسی           د( شیخ مفید

 الی را با گزینه مناسب پر کنید:جای خ -7

 فَقَالَ الْمُتَّقُونَ ....... وَ أَمَّا الْغَیْبُ فَهُوَ ........

 القرآن –الف( اهل التقوی 

 لْحُجَّةُ الْغَائِبُا -ب( شِیعَةُ ابراهیم 

 لْحُجَّةُ الْغَائِبُا -ج( شِیعَةُ عَلِیٍّ 
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 القرآن –د( شِیعَةُ ابراهیم 

 دام امام معصوم علیه السالم جمله زیر را فرمود:ک -8

 «آنگاه اشاره به سینه مبارک خود کرد که یعنی چقدر مشتاق دیدار اوست!»

 مالف( امام صادق علیه السال

 ب( امام حسین علیه السالم

 ج( امیرالمومنین علیه السالم

 د( امام رضا علیه السالم

 دام امام معصوم علیه السالم جمله زیر را فرمود:ک -۹

 « گشتم.او می دیدم، در مدت عمر خدمتگزاراگر من او را می»

 الف( امام صادق علیه السالم

 ب( امام حسین علیه السالم

 یه السالمج( امیرالمومنین عل

 د( امام رضا علیه السالم

 خالی را با گزینه مناسب پر کنید: جای -1۰

 نعمت ظاهر، ...... و نعمت باطن، ...... است.

 امام غایب –الف( امام ظاهر 

 امام ظاهر –ب( امام غایب 

 امام معصوم –ج( امام مبین 
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 امام مبین –د( امام معصوم 

 صاحب االمر کیست؟  -11

 که از مردم دور و تنها و غریب استالف( کسی است 

 ب( از نظر کسانش غایب است

 ج( پدرش را کشته اند و او خونخواهی نکرده است

 د( همه گزینه های فوق صحیح است.

 ین روایت از کدام امام معصوم علیه السالم می باشد؟ا -12

 «بهترین اعمال شیعیان ما، انتظار فرج امام زمان عجل اهلل فرجه است.»

 ( امام صادق علیه السالمالف

 ب( امام محمد تقی علیه السالم

 ج( امیرالمومنین علیه السالم

 د( امام علی النقی علیه السالم

 خالی را با گزینه مناسب پر کنید: جای -13

 ، ...... معرفت نداشته باشدامام زمان  نسبت به هر کس بمیرد و

 الف( کافر از دنیا رفته است

 ب( مشرک مرده است

 چون مردم جاهلیت مرده است ج(

 د( بی دین از دنیا رفته است
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 مام صادق علیه السالم در پاسخ به سوال زیر چه فرمودند؟ا -14

 «توانند از حجت غایب انتفاع برند؟چگونه مردم می»

 «برند.همان طور که از آفتابی که در ابرها پنهان است نفع می»الف( فرمود: 

 «برند.ماهی که در ابرها پنهان است نفع میهمان طور که از »ب( فرمود: 

 «برند.همان طور که از ستاره ای که در ابرها پنهان است نفع می»ج( فرمود: 

 «برند.همان طور که از نوری که در ابرها پنهان است نفع می»د( فرمود: 

 خالی را با گزینه مناسب پر کنید: جای -15

ود دنیا بر السالم ازشما که در حال انتظار ظهور حضرت مهدی علیه امام صادق علیه السالم فرمود: هر کس از

 برد.همچون کسی است که ........ به سر می

 الف( در حال قیام و رکوع 

 ب( در حال مجاهده

 ج( در خیمه و معیت آن حضرت

 د( در حال عبادت

 وایت ذیل از کدام معصوم علیه السالم می باشد؟ر -1۶

 « باخبریم و هیچ چیز از احوال شما بر ما پوشیده نیست.ما از اوضاع شما کامالً»

 الف( امام صادق علیه السالم

 ب( امام زمان علیه السالم

 ج( امام رضا علیه السالم
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 د( امام علی النقی علیه السالم

 دام گزینه از عالئم حتمی ظهور نمی باشد؟ک -17

 الف( ظهور یمانی )از یمن( و سفیانی )از شام(

 فریاد آسمانی ب( صیحه و

 ج( کشته شدن نفس زکیه 

 د( فرو رفتن لشکر سفیانی در بیابانی میان شام و یمن

 دام پیامبر پشت سر امام زمان عجل اهلل فرجه نماز می خواند؟ک -18

 الف( حضرت موسی علیه السالم

 ب( حضرت عیسی علیه السالم

 ج( حضرت ابراهیم علیه السالم

 د( حضرت نوح علیه السالم

 رش را فرمود؟نام پدر آن شخص چه بود که هیچ گاه آنرا نمی دانست ولی حضرت به او نام پد -1۹

 بهرالف( عبداهلل             ب( عبدالرحمان           ج( عبدالرحیم             د( عبد 

 ویسنده کتاب غیبت، کدام گزینه می باشد؟ن -2۰

 الف( شیخ طوسی

 ب( شیخ صدوق

 ج( نعمانی

 لف و ج صحیح است.د( گزینه ا
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 صلحان حقیقی در طول تاریخ بدنبال چه بودند؟م -21

 الف(بدنبال انبیائ الهی

 ب( بدنبال اصالح هبوط

 ج(بدنبال عبادت وبه خدا رسیدن

 د(هیچکدام

 ین عصر چیست؟وظیفه شیعیان در ا-22

یم و قرآن کر خداوند در وزکسب معرفت صحیح نسبت به امام زمان )عجل اهلل تعالی فرجه( و برنامه های امر -الف

 احادیث منطبق

 پیوسته جزو مستقبلین مهدویت بودن -ب

مام اقبال از هیای استبلحاظ اعتقادات، ایمانیات، اخالقیات، صفات و رفتارهای مهدوی خودمان را آماده و م -ج

 زمان )عجل اهلل تعالی( فرجه کنیم.

 همه موارد-د

 مهدویت چه می فرمایند؟ م خمینی )ره( در مورد ضرورتحضرت اما-23

 اید بکارهای روزمره خود مشغول باشید تا خدا ظهور را انجام دهد.ب -الف

نباشیم.  ـ هستیم و عملًا در آن مسیرسالم اللَّه علیهتوانیم ما لفظاً بگوییم ما در زیر پرچم ولی عصر ـنمی -ب

 .طور نباشیم؛ اسالمی نباشیما آنتوانیم بگوییم که ما جمهوری اسالمی داریم، و عملًنمی چنانچه

 اید در زمینه مهدویت مطالعه کنیم.بفقط -ج

 هیچ کدام -د
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مل متجلی عه در صحنه ............. نیاز دارند. این نیاز، نه در حرف و سخن که .......... و اهل تسلیم، ب   -24

 . و .........است.ب محمدی)ص( است که با طرح صحیح انتظار، ........گردد، و اسالم نامی

 ادیه -امام حی –حرکت افرین  –زمینه ساز -الف

 حرکت آفرین -مام حیّ ا -هادی الهی -زمینه ساز  -ب

 حرکت آفرین -زمینه ساز -ادی الهیه -امام حیّ -ج

 کت افرینحر –امام حی  -زمینه ساز-هادی الهی-د

 این جمله از کیست؟ -25

 را انسان که کندمی ظهور ورد،بیا وجود به بشریت یهمه برای فرج کهاین برای ـ السّالم و الصّالة علیه ـ زمان امام

 هدبد نجات را بشر یآینده تاریخ بلکه بدهد؛ نجات را بشریت یجامعه بدهد؛ نجات فروبستگی از

 امام خامنه ای -الف

 امام خمینی )ره( -ب

 شهید مطهری -ج

 عالمه امینی -د

 این جمله از کیست؟-2۶

 ".است( داهف ارواحنا)حجت حضرت پرچمداری به اسالم جهان بزرگ انقالب شروع نقطه ایران، مردم بانقال"

 ای خامنه امام -الف

 (ره) خمینی امام -ب

 مطهری شهید -ج

                                                                                                                                  امینی عالمه -د


