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 دوره سواالت

 به شبهات دینی و اعتقادی)سطح مقدماتی( برگزاری جلسات گفتمان و پاسخگوییمهارت 

 )آذربایجان شرقی(
 شوید عضو((( فرهنگیان خدمت ضمن))) گروه در زیر لینک روی بر کلیک با
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 سواالت 

1 

 .بر کشور بست سیانگل یتنباکو، راه را بر سلطه اقتصاد میبر تحر یخود مبن ی.......................... با فتوا

 اهلل مدرّس تیآ

 یرازیش یرزایاهلل م تیآ

 یزدی یاهلل حائر تیآ

 یاهلل بروجرد تیآ

2 

 اشد.ب یم یارزشمند و غن اریبا امام زمان )عج(، بس ییدر مورد آشنا یی................................. ، از نظر محتوا

 توسّل  یدعا

 نیاسیآل  ارتیز

 لیکم یدعا

 عاشورا ارتیز

3 

 حکومت ......................... را لرزاند. یها هیلهجه پا و صراحت یبا برخورد انقالب ابوذر

                 هیمعاو

                             عثمان

 دیزیو  هیمعاو

 هیو معاو عثمان
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4 

 ست؟یچ «نیو الاالضال» با « لن تَضِلوا» ییمعنا ارتباط

 آن است که مرا گمراه نکن.   یتضلوا به معن لن

 .میکه از لن تضلوها نباش میخواه یاز خدا م «نیوالالضال»جمله  در

 انداخته اند. ییقرآن و عترت جدا نیکه ب مینباش یکه از کسان میخواه یاز خدا م «نیو الالضال»جمله  در

 و ج ب

5 

 .............. میدیشن یمشکوک تیدر مورد مسائل قبل و بعد از ظهور روا اگر

 .میخود را ندار یفرض ها شیبا پ اتیروا یقطع قیتطب حق

 .میخود را دار یفرض ها شیبا پ اتیروا قیتطب حق

 .میارجاع ده ریبص هانیآن را به فق دیبا

 و ج الف

6 

چه  ستیتقد نالسالم مع همیبه امامت امامان عل یآورد ول یکه تمام اعمال و عبادات خود را به جا م یصادق )ع( درباره کس امام

 د؟یفرما یم

 گناه کرده است. یبوده ول یمورد قبول درگاه حق تعال اعمالش

 توبه کند. دیکرده و با گناه

 .ستیو اعمالش مورد قبول ن و سرگردان است گمراه

 باشد. یاعمال و عبادات نم یبه امامان شرط قبول اعتقاد
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7 

 ند؟یفرما یرا اثبات م یچه موضوع "إِنَّا أنزَلنَا" فهیشر هیصادق )ع(، از آ امام

 قرآن یجیتدر نزول

 بودن قرآن معجزه

 امام زمان )عج( یرهبر

 امام زمان )عج( بتیغ

8 

 ند؟یفرما ی)عج( ذکر م یحکومت امام مهد یمحمّد باقر)ع(، کدام موضوع را از برنامه ها امام

 نماز  اقامه

 یتوان علم تیتقو

 و تالش مقاومت

 سه مورد هر

9 

 باشد. یاقدام امام زمان )عج(، پس از استقرار حکومت ...........................................  م نیاوّل

 یفرهنگ قرآن جیترو

 فرهنگ جهاد و شهادت جیترو

 یگر یبا اشراف مبارزه

 ییبا خرافه گرا مبارزه
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 یم تیّمنارود. راهها  یم نیکند و در زمان او ستم از ب یکند، بر اساس عدالت حکومت م امیقائم ق یوقت» ست؟یاز ک ثیحد نیا

 «گردد یاستخراج م نیو برکات زم ابدی

 صادق )ع( امام

 رضا )ع( امام

 )ع(  یهاد امام

 )ع( یحسن عسکر امام

11 

 «تفته اسر ایاز دن تیّکه امام زمان خود را نشناخته است؛ به مرگ جاهل یبرود، در حال ایهر کس از دن» ست؟یاز ک ثیحد نیا

 اکرم )ص( امبریپ

 )ع( یعل امام

 صادق )ع( امام

 رضا )ع( امام

12 

 «ماند.  یم یدر شکم ماه امتینبود تا روز ق انیگو حیاگر از تسب» مربوط است  یامبریمتن به چه پ نیا

 نوح حضرت

 ونسی حضرت

 الیدان حضرت

 سیادر حضرت
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 استفاده فرموده اند؟ یاثبات چه امر یبرا "تَنَزَّلُ المَلِئکَهُ ..." هی)ع(، از آ ائمه

 وجود فرشتگان  اثبات

 )عج(یوجود مبارک امام مهد اثبات

 میبودن قرآن کر یآسمان اثبات

 وجود روز معاد اثبات

14 

 داند؟ یرا چه م یآسمان یو کتاب ها اءیهدف  از فرستادن انب د،یسوره حد 25 هیآ

 عدالت در جامعه اقامه

 مردم شهیبردن سطح اند باال

 خلقت یها یشگفت انیب

 سرگذشت اقوام گذشته انیب

15 

 دارد که : یاشاره به کسان« من جاء بالحسنه»  فهیشر هیآ

 انجام داده اند. کین عمل

 رسد. یم امتیآنان به ق کین عمل

 عمل دارند. اخالص

 رسد. یبه مردم م شتریب رشانیخ
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16 

 است؟ حیصح نهیتوجه به متن کتاب کدام گز اب

 الم شود.افتد که جهان پر از ظ یاتفاق م یزمان ظهور

 افتد که جهان پر از ظلم شود. یاتفاق م یزمان ظهور

 شود. ینم دیو تاک هیوجه به وقوع ظلم و ستم توص چیه به

 است. حیب و ج صح نهیگز

17 

 هستند. امبرانیپ نی........... ام ث،یاساس احاد بر

 فقها

 دانشمندان

 راستگو افراد

 نیریّخ

18 

 هستند. امبرانیپ نانی............... وارثان و جانش ث،یاساس حد بر

 علما

 یمتّق افراد

 مؤمن افراد

 عادل حکمرانان
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19 

بِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ یَوْمًا أَوْ عَثَهُ قَالَ کَمْ لَبَامٍ ثُمَّ عَمِئَةَ  قَالَ أَنَّىَ یُحْیِـی هَـَذِهِ اللّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللّهُ»...  ریداستان حضرت عز براساس

 «259آیَةً لِّلنَّاسِ.... بقره  ارِکَ وَلَِنْجعَلَکَإِلَى حِمَ انظُرْلَمْ یَتَسَنَّهْ وَ رَابِکَانظُرْ إِلَى طَعَامِکَ وَشَبَعْضَ یَوْمٍ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِئَةَ عَامٍ فَ

 توان آموخت؟ یرا م یمطالب چه

 است. یمعجره اله کیامام زمان)عج(  یعمر طوالن 

 رد.را نگه دا یزیچ یعیاند صدها و هزارها برابر عمر طبتو یدهد که م یقدرت خود را نشان م هیآ نیمتعال با ا خداوند

 بدون عناد و لجاجت هم مورد توجه است. یپرسش ها تیعلم و اهم تیاهم

 موارد همه

20 

 توان استفاده کرد؟ یاثبات امام زمان )عج(، از کدام سوره م یبرا

 قدر سوره

 انسان سوره

 نصر سوره

 شمس سوره

21 

 م؟یانجام ده دیبا یدر جامعه، چه اقدام یگسترش عدالت اجتماع یبرا

 .میکن امیمقابل ظلم ق در

 .میظهور امام زمان )عج( باش منتظر

 .میاوریرا در مردم بوجود ب یبه عدالت اجتماع مانیو ا اعتقاد
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 .میباش نیفکر مستضعف به

22 

 شود. یوا دارد ..................... گفته م یرویکه انسان را به پ یقیمحبت عم به

            معرفت

 مودت

 دعا خواندن

 چکدامیه

23 

 ست؟یدر چ «میاهدنا الصراط المستق»با « من اعتصم بکم فقد اعتصم باهلل»جمله  ییمعنا تناسب

 تمسک به خداست. تیبه اهل ب تمسک

 .ردیپذ یصورت م تیاهل ببه خدا از راه تمسک به  تمسک

 است. میبه خدا همان صراط مستق تمسک

 موارد همه

24 

 از زمان ظهور امام زمان )عج( اطالع دارند؟ یکسان چه

 یاله ایو اول اءیانب

 متعال خداوند

 عارفان

 هیفق یول
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25 

 نمود؟ غینوح چند سال تبل حضرت

1050 

900 

950 

1000 

26 

 ............... یمستحب یکارها در

 شود. یبررس دیبا تیسند روا« من بلغ» تیتوجه به روا با

 .ستین تیروا یسند یبه بررس ازین

 خود ارزش دهنده است. یمردم به خود اتیو ن رفتار

 و ج ب

27 

 کند؟ یرا مطرح م اپرستیخداوند متعال خطر علما و دانشمندان دن هیکدام سوره و آ در

 79بقره/ سوره

  83بقره/ سوره

 79آل عمران/ سوره

 43آل عمران/ سوره
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28 

 داشته باشد؟ یچه نگاه دیمنتظر با ینظام مهدو در

 یو شخص یفرد نگاه

 یجمع نگاه

 یجزئ نگاه

 جو  الف

29 

 باشد؟ یامام زمان )عج( کدام دعا م یمایس یمعرف یمنبع برا نیبهتر یامام شناس درباره

 فرج یدعا

 ندبه یدعا

 رهیجامعه کب ارتیز

 کساء ثیحد

30 

 امام( ............................... انسان است. ای امبریبشر به رهبرمعصوم )پ یازمندین لیدل

 عقل          ضعف

 علم ضعف

 عقل و علم ضعف

 عقل و دل ضعف
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 ساز ظهور است. نهی.....................................زم مانِیا فقط

               یموسم

 ینشیگز

 لیاص

 موارد همه

32 

 «ایالحکمَ الصَب ناهُیو ات»  دیفرما یم غمبریدرباره کدام پ میکر قرآن

 )ع(ییحی حضرت

 )ع(ونسی حضرت

 )ع(یموس حضرت

 محمد)ص( حضرت

33 

 است؟ حیجمله در مورد انتظار مثبت صح کدام

 نقص و کامل بودن یب یمنتظر رهبر یعنی  تیمث انتظار

 منتظر قانون صد در صد سالم و جامع بودن یعنیمثبت  انتظار

 )عج( ظهور کند. یتا خود حضرت مهد میسکوت کن یدر برابر هر ضعف و ستم یعنیمثبت،  انتظار

 و ب الف
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34 

 باشد؟ یندبه م یامام زمان )عج(، در دعا امیاز اهداف ذکر شده ق نهیکدام گز

 کن شدن ظلم و ستم  شهیر

 یکتاب و حدود اله یایاح

 دروغ و افترا   یشدن رشته ها قطع

 سه مورد هر

35 

 باشد؟ یم یحکومت مهدو یها یژگیاز و نهیگز کدام

 فرهنگ قرآن یایاح

 ینیو زم یآسمان ینعمت ها وفور

 نماز   اقامه

 سه مورد هر

36 

 است ؟ حیصح نهیگز کدام

 داشته باشد. یتواند عمر طوالن یکس نم چیه

 امکان دارد. امتیماندن تا روز ق زنده

 است. یمحال عقل یماندن انسان با  عمر طوالن زنده

 است. حیو ج صح الف
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 است؟ یاله یایاز انب کیداستان کدام  هی)عج( شب یحضرت مهد یماجرا

 محمد)ص( حضرت

 )ع(وسفی حضرت

 )ع( یموس حضرت

 )ع( مانیسل حضرت

38 

 "یَفتُلقَ لٌیأَحمدَ سَب ابنَی کَیَهل إلَ" ست؟یندبه ک یعبارت از دعا نیا مخاطب

 اکرم )ص(  امبریپ

 )ع( یعل حضرت

 )ع( نیحس امام

 زمان )عج( امام

39 

 کنند؟ یاریتوانند او را  یظهور امام زمان )عج( چگونه م منتظران

 فرزندانشان به نام آنان ینامگذار

 راه نشر فرهنگ آنان در یگذار هیسرما

 سخن آنان    فراگرفتن

 موارد همه
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 ست؟ی)عج( چ یحضرت مهد بتیمنتظران در زمان غ فیوظا

 مودت، اطاعت معرفت،

 ینید تیمحبت، ترب معرفت،

    یریمودت، الگو پذ معرفت،

 ینید تیترب ،یریالگوپذ معرفت،
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