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آموزشگاه پرسا

1  «یعبدوننی ال یشرکون بی شیئًا» نتیجۀ حکومت .................. است که یکی از ویژگی هاي آن دوره، .................. خواهد بود.

مؤمنان صالح - پیشوایی آن ها مؤمنان صالح - تبدیل شدن ترس به ایمنی

مستضعفان - پیشوایی آن ها مستضعفان - تبدیل شدن ترس به ایمنی

از نظر حضرت علی (ع) روز شادي فرزندانش زمان .................. امام عصر (عج) است و حضرت مهدي (عج) می فرماید: بهره بردن از من در  2
عصر غیبت مانند بهره بردن از .................. است.

ظهور – آفتاب پشت ابر حضور – آفتاب درخشان ظهور- آفتاب درخشان حضور – آفتاب پشت ابر

ُروا َما بَِأنُْفِسِهْم» کدام مفهوم به دست می آید؟ ُر َما بَِقْوٍم َحتَّی ُیَغیِّ با توجه به آیۀ شریفۀ: «ِإنَّ اَهللا َال ُیَغیِّ  3

حضور امام عصر (عج)، نیازمند تحول افراد جامعه است. ظهور امام عصر (عج)، نیازمند تحول افراد جامعه است.

ظهور امام عصر (عج)، نیازمند تغییر سنت هاي بشري در جامعه است. حضور امام عصر (عج)، نیازمند تغییر سنت هاي بشري در جامعه است.

مطابق روایات، غیبت امام زمان تا چه زمانی ادامه دارد و از عبارت «لم یک مغّیرا نعمۀ» کدام موضوع برداشت می شود؟  4

تا زمانی که تنها مسلمان شایستگی درك ظهور و وجود آخرین حجت الهی را پیدا کنند. - علت غیبت امام زمان (عج)

تا زمانی که تنها مسلمان شایستگی درك ظهور و وجود آخرین حجت الهی را پیدا کنند. - علت ظهور امام زمان (عج)

تا زمانی که جامعۀ انسانی شایستگی بهره مندي از وجود آخرین حجت آخرین حجت الهی را پیدا کند. - علت غیبت امام زمان (عج)

تا زمانی که جامعۀ انسانی شایستگی بهره مندي از وجود آخرین حجت آخرین حجت الهی را پیدا کند. - زمان ظهور امام زمان (عج)

«گسترش عدالت در سراسر جهان زیر پرچم امام عصر (عج)» و «آمادگی براي شهادت» به ترتیب مربوط به  .................. و  .................. از  5
عوامل پویایی جامعۀ شیعه در طول تاریخ بوده است. 

گذشتۀ سرخ – گذشتۀ سرخ آیندة سبز – آیندة سبز گذشتۀ سرخ – آیندة سبز آیندة سبز – گذشتۀ سرخ

حدیث  «من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتۀ جاهلیه»  بیانگر چه مفهومی است و ثمرة تقویت آن چه می باشد؟  6

والیت معنوي امام زمان – افزایش محبت و معرفت شناخت امام زمان – افزایش محبت و معرفت

والیت معنوي امام زمان – کسب آمادگی الزم براي ظهور شناخت امام زمان – کسب آمادگی الزم براي ظهور

از برترین اعمال در عصر غیبت  .................. است، چرا که  ..................  7

آماده کردن خود و جامعه براي ظهور – فرج و گشایش واقعی براي دینداران با ظهور آن حضرت حاصل می شود.

در انتظار ظهور بودن – فرج و گشایش واقعی براي دینداران با ظهور آن حضرت حاصل می شود.

آماده کردن خود و جامعه براي ظهور – این مسأله جامعه را در پویایی و آمادگی همیشگی نگه می دارد.

در انتظار ظهور بودن – این مسأله جامعه را در پویایی و آمادگی همیشگی نگه می دارد.

در عصر غیبت کبري پیروي از فرمان هاي امام عصر با تحقق چه امري امکان پذیر است و یکی از عالئم این پیروي چیست؟  8

مراجعه به عالمان دین - دعا براي ظهور امام عصر مراجعه به عالمان دین - برکنار کردن حاکمان ستمگر

در انتظار ظهور بودن - برکنار کردن حاکمان ستمگر در انتظار ظهور بودن - دعا براي ظهور امام عصر
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«مراجعه به عالمان دین»، «عمل به احکام فردي و اجتماعی و مقابله با طاغوت» و «حضور فعال در جبهۀ حق» به ترتیب در ارتباط با کدام  9
یک از مسئولیت هاي منتظران در عصر غیبت است؟

تقویت معرفت و محبت به امام - پیروي از فرمان هاي امام عصر (عج) - دعا براي ظهور امام

تقویت معرفت و محبت به امام - تقویت معرفت و محبت به امام - دعا براي ظهور امام

پیروي از فرمان هاي امام عصر (عج) - پیروي  از فرمان هاي امام عصر (عج) - آماده کردن خود و جامعه براي ظهور 

پیروي از فرمان هاي امام عصر (عج) - تقویت معرفت و محبت به امام - آماده کردن خود و جامعه براي ظهور

حدیث شریف «من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتًۀ جاهلیًۀ» به کدام یک از مسئولیت هاي منتظران اشاره دارد؟  10

پیروي از فرمان هاي امام عصر (عج) تقویت معرفت و محبت به امام

دعا براي ظهور امام آماده کردن خود و جامعه براي ظهور
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آموزشگاه پرسا



با توجه به آیۀ «وعده اهللا الذین ءآمنوا منکم و عملوالصالحات ...» خداوند به بندگان صالح  وعده می دهد که به ترتیب به آن ها اشاره می کنیم. گزینه 1  1
 مفهوم  ترجمه   آیه 

ْرِض َکَما اْسَتْخَلَف الَِّذیَن ِمن . َلَیْسَتْخِلَفنَُّهْم فِى اْألَ  
َقْبِلِهْم 

 خداوند به (بندگان صالح) وعده داده که آنان را جانشین در زمین قرار دهد همان طور که قبل از آنان کسانی را
جانشین قرار داد.

 خلیفه و جانشین زمین
شدن

ْم  ُم الَِّذى اْرَتضَى  لَهُ ْم ِدینَهُ .  َو َلُیَمکَِّننَّ لَهُ  استقرار دین و اندیشه و براي آنان دینشان را مستقر سازد که براي آن ها پسندیده است. 

م مِّن َبْعِد َخْوِفِهْم َأْمًنا َیْعُبُدوَننِى َال ُیْشِرُکوَن َلنهَُّ . َلُیَبدِّ  
ا  بِى َشًیْ

 تبدیل ترس و خوف به و بیمشان را به ایمنی مبدل گرداند به گونه اي که مرا بپرستید و چیزي را شریک من نگیرید.
ایمنی

ًۀ َوَنْجَعَلُهُم اْلَواِرِثیَن» مستفاد ْرِض َوَنْجَعَلُهْم َأِئمَّ اشتباه نکنیم: پیشوا و وارث زمین شدن مربوط به منت گزاري خداوند بر مستضعفین می باشد که از آیۀ «َونُِریُد َأْن َنُمنَّ َعَلى الَِّذیَن اْسُتْضِعُفوا ِفی اْألَ
می گردد.

از نظر حضرت علی (ع) روز شادي فرزندانش زمان  ظهور امام عصر (عج) است و  حضرت مهدي (عج) می فرماید: بهره بردن از من در عصر غیبت مانند بهره بردن گزینه 4  2
از  آفتاب پشت ابر است.

با توجه به آیۀ شریفۀ «ِإنَّ اَهللا َال ُیَغیُِّر ما ِبَقْوٍم ...» می فرمایند: تا اقوام و ملت ها تغییر نکند خداوند اوضاع و شرایط آنان را تغییر نخواهد داد. گزینه 1  3
باید توجه کنیم که غیبت امام زمان در مقابل ظهور است نه حضور چرا که ایشان هم اکنون نیز در جامعه حضور دارند.

توجه کنیم  غیبت در مقابل ظهور است نه حضور

غیبت آن قدر ادامه می یابد که نه تنها مسلمانان بلکه جامعۀ انسانی شایستگی درك ظهور و بهره مندي کامل از وجود آخرین حجت الهی را پیدا کند. گزینه 3  4

عبارت «لم یک مغّیرا نعمۀ» که در آیۀ  سورة انفال آمده است، در رابطه با تصمیم جمعی براي تغییر در جامعه بیان شده است و علت غیبت امام زمان را می توان از آن برداشت کرد.

برخی از جامعه شناسان گفته اند، پویایی جامعۀ شیعه در طول تاریخ، به دو عامل وابسته بوده است:  گزینه 1  5
الف – گذشته سرخ – اعتقاد به عاشورا و آمادگی براي شهادت و ایثار 

ب- آیندة سبز: انتظار براي سرنگونی ظالمان و گسترش عدالت در جهان، زیر پرچم امام عصر (عج).

حدیث پیامبر (ص) بیانگر مفهوم شناخت امام زمان (عج) است و ثمرة افزایش شناخت و معرفت نسبت به ایشان، تقویت محبت نسبت به ایشان است.  گزینه 1  6

در انتظار ظهور بودن، خود از برترین اعمال در عصر غیبت است؛ زیرا فرج و گشایش واقعی براي دینداران با ظهور آن حضرت حاصل می شود. گزینه 2  7

در عصر غیبت کبري، پیروي از امام عصر مشروط به مراجعه به عالمان دین است. گزینه 1  8
یکی از عالئم پیروي، برکنار کردن حاکمان ستمگر می باشد.

- مراجعه به عالمان دین و عمل به احکام فردي و اجتماعی و مقابله با طاغوت پیروي از فرمان هاي امام عصر است. گزینه 3  9
- حضور فعال در جبهۀ حق در ارتباط با آماده کردن خود و جامعه براي ظهور است.

حدیث شریف نبوي به تقویت معرفت و محبت امام اشاره دارد. گزینه 1  10
ترجمۀ حدیث: «هرکس بمیرد و امام زمان خود را نشناسد، به مرگ جاهلی مرده است.»
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