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 دارد؟)عج(ی یاران امام زمان اشاره به کدام شاخصه سوره مبارکه آل عمران، 147ی آیه -1

  زش، استقامت و یاریطلب آمر (2                                           ( قدرت واالی روحی1

 ها( نهراسیدن از سرزنش4                                 ی عاشقانه با پروردگار( رابطه3

 

 دارد؟اشاره  )عج(در یاران امام عصر « هانهراسیدن از سرزنش» ویژگی بهکدام آیه  -2

 أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنینَ ( 2                                            وَ ثَبِّتْ أَقْدامَنا( 1

   وَ ال یَخافُونَ لَوْمَةَ الئِمٍ( 4                                       أَعِزَّةٍ عَلَى الْكافِرینَ( 3

 

 .هستند .……… سوره مبارکه انبیاء، 105ی در آیه « بندگان صالح» مراد از )ع(اقر بنا به فرمایش امام ب -3

 )ع(اصحاب امیرالمؤمنین  (2                                        )ص(( اصحاب پیامبر اکرم 1

 در طول تاریخ)ع(( اصحاب ائمه 4                              )عج(حضرت مهدی اصحاب ( 3

 

ها را قطعه قطعه های آهن گذر کنند، آنبه هر کدامشان نیروی چهل مرد داده شده است ... اگر بر کوه »روایت-4

 ؟به کدام گزینه اشاره دارد« کنندمی

 یاران امام عصر )عج( ( بردباری2                   )عج( اهلل بقیه تالش و مطیع بودن یاران حضرت( 1

 یاران امام زمان)عج( ( قدرت واالی روحی4                     مهدی )عج( ت و غیرت یاران حضرت( شجاع3

 

 



 

خداوند در آینده مؤمنانی را برخواهد انگیخت که نخستین صفت و مدال افتخارشان این  ............... آیهتوجه به با-5

 ......هستنداست  که 

  خدای متعال بندگان صالح -سوره انبیاء 105آیه ( 2                          محبوب خداوند و محبّ او  -مائدهسوره  54آیه ( 1

 دارای ایمان و عمل صالح -سوره نور 55آیه ( 3                                         و وارثان زمین امامان -قصص 5 آیه (3

 

 ظاهری مؤمنانی که هم محبوب خدا و هم محبّ او هستند چیست؟ نشانه -6

 ( عزّتمند و مقتدر در برابر کافران2                            ( خاضع و فروتن در برابر مؤمنان1

  ( الف و ب4                                                ( پرتالش و مطیع3

 

 خدمتگزاری آن حضرت نصیبش شود، باید در دوران غیبت ............ .، ظهور خواهد در روزگارکسی که می -7

 باشد عبادت و بینش( اهل 1

  ی کارهای خود قرار دهد( خدمت به حضرت و یاران او را سرلوحه2

                                             ( اهل تفكّر و تدبّر در آیات قرآن باشد3

 ( الف و ج4 

 

 .کندمی .......... لیف ، منتظران را اجانبه برای انجام تكتالش همه -8

 الیق دریافت مقام صابران ( 2                                                ( محبوب خدا 1

 ( دوستدار خدا 4                              شهادتدریافت خلعت الیق ( 3

 



ی یاران امام زمان ی کدام شاخصهبیان کننده« سَبیلِ اللَّهِ وَ ما ضَعُفُوا وَ مَا اسْتَكانُوا فَما وَهَنُوا لِما أَصابَهُمْ فی»ی آیه -9

 است؟ )عج(

 ( قدرت واالی روحی2                                                          ( پرتالش و مطیع1

 هانهراسیدن از سرزنش (4                                           ی عاشقانه با پروردگار( رابطه3

 

از کدام معصوم « سل استای چون زنبور عها در نمازشان زمزمهخوابند، برای آنمردانی که شب را نمی» حدیث -10

 دارد؟ )عج(یاران امام زمان  خصوصیتاست و اشاره به کدام 

 خوبان اهل عبادت امام باقر )ع( (2                                در آرزوی شهادت )ص(پیامبر اکرم  (1

 خوبان اهل عبادت )ع(( امام صادق 4                                در آرزوی شهادتامیرالمؤمنین )ع( ( 3
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