مسابقه کتابخوانی
لطفا نام و نام خانوادگی خود را در قسمت مشخص شده وارد کنید .برای پاسخ به سواالت کافی است بر
روی مربع ها کلیک کنید .پاسخ ها را هم می توانید به ایمیل مرکز به نشانی  ikib@info.netارسال کنید و
هم می توانید آن را پرینت کنید به مرکز تحویل دهید.

نام و نام خانوادگی:

Click here to enter text.

 .1این سخن از امام هفتم (ع) که می فرمایند" :خداوند آنـان را رحمت کنـد و از آنان خشـنود باشـد.
بهشت هشت در دارد که یکی از آنها برای مردم این شهر است .در میان شهرهـا و کشورهـا ،آنان
نیکان و نخبگان شـیعیان ما هسـتند .خداونـد والیت و دوستی ما را ،با طینت و سـرشت آنان
آمیخته است ".در مورد مردم کدامیک از شهرهای زیر آمده است؟
☐ شهر قم
☐ شهر مشهد
☐ شهر نجف
☐ شهر مدینه
 .2یاران حضرت مهدی (ع) چه تعداد هستند؟
☐  0111نفر
☐  824نفر
☐  303نفر
☐  020نفر
 .3طبق روایات متنوع زمان قیام کدامیک از روزهای زیر نمیتواند باشد؟
☐ نوروز
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☐ روز جمعه
☐ روز عاشورا
☐ روز پنجشنبه
 .4طبق فرموده امام باقر (ع) امام زمان در چه زمانی از روز و در چه مکانی ظهور خواهند کرد؟
☐ نماز ظهر -مکه
☐ نماز ظهر -کوفه
☐ نماز عشا  -مکه
☐ نماز عشا  -کوفه
 .5طبق روایاتی از امام باقر (ع) حضرت مهدی زره و شمشیر کدامیک از امامان یا پیامبران را بر تن
دارد؟
☐ حضرت محمد (ص)
☐ امام حسین (ع)
☐ حضرت عیسی (ع)
☐ امام علی (ع)
 .6بر طبق روایات متعدد ،زنانی که حضرت امام مهدی (عج) را همراهی می کنند در چه زمینه ای به
امام یاری می رسانند؟
☐ بهداشت و درمان
☐ پرستاری از بیماران
☐ رساندن آب و غذا به رزمندگان
☐ تمامی موارد
 .7از توانمندیهای امام مهدی (عج) کدامیک در کتاب ذکر شده است؟
☐ شفای مریضان
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☐ جوشش آب و آذوقه
☐ قدرت تکبیر
☐ تمامی موارد
 .8عصای حضرت موسی در دست کدامیک از افراد زیر نبوده است؟
☐ امام زمان (عج)
☐ حضرت آدم
☐ حضرت ادریس
☐ حضرت شعیب
 .9از میان در خواست های امام زمان (عج) از لشکریان خود کدام یک صحیح نیست؟
☐ کسی را به جز حق نزنید.
☐ طال و جواهر ذخیره نکنید.
☐ دزدی نکنید.
☐ افراد فراری را تعقیب کنید.
.11

پایتخت حکومت حضرت مهدی (عج) کجاست؟

☐ مدینه
☐ مکه
☐ کوفه
☐ ری
.11

از آثار حکومت امام زمان (عج) بر زندگی مردم کدامیک درست نیست؟

☐ امنیت
☐ رشد اقتصادی
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☐ توقف پیشرفت تکنولوژی
☐ گسترش فرهنگ اسالمی
.12

نظر مرحوم طبرسی در مورد تخریب مساجد ،مناره ها و برگرداندن اندازه مساجد به اندازه

اصلی در زمان امام زمان (عج) چیست؟
☐ این حرف صحیح نیست و مسجدی تخریب نمی شود.
☐ تنها مساجدی که بر خالف تقوا و دستور خدا ساخته شده باشد ،تخریب می شود.
☐ تمامی مساجد بدون استثنا تخریب می شوند.
☐ تمامی مساجد خارج از عراق و عربستان تخریب خواهد شد.
.13

این حدیث از کدامیک از ائمه معصومین است؟ "هنگامی که حضـرت مهـدی (عـج)

ظهور کند ...اموال و زکاتها را در کوچه ها میبرند؛ ولی کسـی پیـدا نمیشود که حاضـر به دریـافت
آنها باشـد".
☐ امام صادق (ع)
☐ پیامبر اسالم (ص)
☐ امام باقر (ع)
☐ امام علی (ع)
.14

طبق روایت امام باقر (ع) اولین اقدام حضرت مهدی (عج) پس از ورود به کوفه چیست؟

☐ حفر رودخانه به سوی غربین
☐ تخریب و نوسازی مسجد کوفه
☐ استقرار در مسجد سهله
☐ هیچکدام
.15

طبق روایات ،از آثار اقتصادی که پس از کشته شدن دجال اتفاق می افتد ،کدامیک صحیح

نیست؟
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☐ بارش فراوان
☐ فراوانی رویش دانه ها و گیاه
☐ رشد علم و دانش
☐ گسترش دام پروری
.16

از احادیث زیر کدامیک منصوب به امام حسین (ع) در خصوص وضعیت درمانی در زمان

ظهور است؟
☐ روزگار حضـرت مهـدی (عج) بیماری برطرف می شود و آنان مؤمنان مانند پاره های آهن
میگردند.
☐ هیچ نابینا ،زمین گیر و دردمنـدی بر روی زمیـن نمیمانـد ،مگر آن کـه خداونـد درد او را
برطرف می سـازد.
☐ هنگامی که حضـرت قائم قیام کند ،خداوند بیماریها را از مؤمنان دور میسازد و تندرستی را به
آنان باز میگرداند.
☐ هر کس قائم اهل بیت مرا درك کرد ،اگر به بیماری دچار باشد ،شفا می یابد و چنانکه دچار
ناتوانی باشد ،توانا و نیرومند میگردد.
.17

در خصوص نحوه مرگ حضرت امام مهدی (عج) کدامیک از موارد زیر از نظر کتاب مورد

اعتماد نیست؟
☐ شهادت بر اثر مسمومیت
☐ شهادت در جنگ
☐ شهادت بر اثر پرتاب سنگ
☐ شهادت به دست زنی از قبیله بنی تمیم
.18

به گفته امام صادق (ع) منظور از مکان امن در آیات "سـیروا فیها لیالی و ایام آمنین" و "و

من دخله کان آمنا" چیست؟
☐ اشاره به امنیت در محلی میان مکه و مدینه
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☐ اشاره به امنیت در کعبه
☐ اشاره به همراهی با حضرت مهدی (عج)
☐ اشاره به قبول والیت حضرت علی (ع)
.19

مدت زمان حکومت امام مهدی (عج) طبق فرموده پیامبر (ص) چند سال است؟

☐ هفتاد سال
☐ هفت سال
☐ نوزده سال
☐ سی سال
.21

تعداد دروازه های علم که در زمان حضرت مهدی (عج) گشایش پیدا می کند چه تعداد

است؟
☐  22در
☐  2در
☐  22در
☐ قبل از ظهور حضرت علم به تکامل کامل رسیده است.
.21

جایگاه حضرت عیسی (ع) در میان یاران حضرت مهدی (عج) چیست؟

☐ سرباز
☐ فرمانروا
☐ جانشین حضرت مهدی (عج) پس از ایشان
☐ وزیر
.22

طبق گفته امام صادق (ع) حضرت مهدی همانند کدام پیامبر قضاوت می کند؟

☐ حضرت موسی (ع)
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☐ حضرت محمد (ص)
☐ حضرت نوح (ع)
☐ حضرت داود (ع)
.23

مراد از مساجد ملعونه به تعبیر کتاب چیست؟

☐ تمامی مساجدی که در شهر کوفه است.
☐ مساجدی که لشکریان یزید پس از شهادت امام حسین (ع) بنا کرده اند.
☐ مساجدی که دارای مناره است.
☐ تمامی مساجدی که بر خالف تقوا ساخته شده باشد.
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