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 دهد؟ می روی الساّلم علیه مهدی حضرت ظهور از پس که است اتفاقاتی گزینه کدام  -1

 ب(عدالت همه جا را فرا گرفته است   الف(حکومت های ظالمانه و زور گو وجود ندارند

 د (همه گزینه ها صحیح است                    ج(از آسمان و زمین برکت می بارد

 

 کند؟ می آورده بر را مومنان و پیامبران تمامی آرزوی چگونه( ع)مهدی حضرت 2

 جهانی عدل حکومت ایجاد و خود ظهور با(بستمگران و ظالمان بردن بین از با(الف

 عدالت ایجاد با(د خود ظهور با(ج

 <<من خاندان از مردی ، مهدی به باد بشارت را شما>>چیست؟ باره در( ص) اکرم پیامبر سخن این 3

 مهدی حضرت غیبت دوران باره در(بمهدی حضرت قیام باره در(الف

 مهدی حضرت قیام از بعد تغییرات باره در(دمهدی حضرت حکومت باره در(ج

 چیست؟ شیعیان ما عقاید ترین گذار اثر از یکی 9

 مهدی حضرت قیام و ظهور به اعتقاد(بمهدی حضرت وجود به اعتقاد(الف

  ظالمان نابودی به اعتقاد(د مهدی حضرت وسیله به عدالت قراری بر به اعتقاد(ج

 است؟ کرده طوالنی را مهدی حضرت عمر خداوند چرا(ع) حسن امام فرموده به بنا 9

 عدالت پایی بر خاطر به(بمصلحت بر بنا( الف

 است صحیح ب و الف گزینه(دتواناست کاری هر به خداوند بفهمند مردم تا(ج

 را ایشان کند ادعا یا و کند معین را وقتی( عج) زمان امام آمدن برای کس هر که است آمده احادیث در 6

 .است........ کند می مالقات

 است کافر(داست مسلمان(جاست دروغگو(باست راستگو( الف

 کرد؟ خواهد ظهور زمانی چه( عج)مهدی حضرت 7

 دارد شرایط به بستگی(ب             ندارد دقیق زمان(الف

 هیچکدام( د         شود فراهم زمینه که زمان هر(ج

 است؟ زمان امام ظهور شرایط از یک کدام 8

 وفا با یاران وجود(بجهان مردم آمادگی(الف

 است صحیح ب و الف(دفراوان ستم و ظلم(ج

 نفرند؟ چند مهدی حضرنت( ویژه) مخصوص یاران 5

 نفر9(دنفر313(جنفر 12(بنفر1111(الف

 است؟ گرفنه فرا را جهان شرایطی چه زمان امام آمدن از پیش 11

 همه( دعدالت رفتن بین از(جزورگو حاکمان توسط قدرت گرفتن دست به(بخونریزی و ظلم( الف

 است صحیح موارد

 چیست؟ مهدی حضرت قیام از هدف 11

 حکومت گرفتن دست به(بمهربانی و عدالت گسترش(الف

 ستمگران و ظالمان کشتن(دجنگ داشتن پا بر(ج



 می پایان همیشگی های جنگ و خونریزی به.......... با بلکه کند نمی پا به جنگی خود ظهور با مهدی حضرت 12

 .دهد

 ظالمان شکست( ب حاکمان بر پیروزی(الف

 ب و الف گزینه( د           حکومت گرفتن دست به(ج

 .گیرد قرار........... دست در مردم نوشت سر که است این برای مهدی حضرت قیام 13

 ج و الف گزینه(دجویان عدالتستمگراننیکوکاران(الف

 ........یعنی مهدی حضرت یاری 19

 حاکمان یاریمردم یاریپیامبران یاری بخدا دین یاری( الف

 چیست؟ ایشان امت های کار بهترین از یکی(ص)اکرم پیامبر فرموده بر بنا 19

 بودن عادلظهور انتظاروقت اول نمازایمان داشتن(الف

 است؟ چیز چند به فرج انتظار( ع) رضا امام فرموده بر بنا 16

 موارد همهداری همسایهبودن صبور(برویی گشاده(الف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


