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 2نمونه سوال دین و زندگی 

 ای و کاردانشهای نظری، فنی و حرفهکلیه رشته رشته:

 عصر غیبت: منهدرس 

 www.hoonarjo.ir آدرس سایت: 

  honarjo1@ کانال تلگرام:
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 های زیر را تعیین کنید.درستی یا نادرستی عبارت

 نادرستاست.  عصر امام امامت عدم معنای به غیبت، دوره (الف

 درست. است نیامده دنیا به هنوز مهدی امام که معتقدنداهل سنت  ب(

 درست .کندمی تلقی امام، یاری برای باش آماده عصر را غیبت عصر منتظر،ج( 
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 خالی را با عبارت مناسب پر کنید.جاهای 

 .انجامید طول به سال 69که  شد شروع کوتاهی غیبت با زمان امام امامت یدوره (الف

 اند.معروف نواب خاصو  نواب اربعهاعتماد امام زمان به  مورد و صمیمی یارانب( 

  و هاانسان ستمگری علت به خداوند، اما .ماندنمی خالی امام() خدا حجت از زمیند: فرمایمی علی امامج( 

 .سازدمی بهره بی میانشان در حجت وجود از را آنان ،گناه در شانروی زیاده

 هب را خود حضرت آن رو این زا .بدیامی کاهش غیبت عصر در امام از مندیبهره ایشان، بودن غایب دلیل بهد( 

 .اند کرده تشبیه ابر پشت خورشید
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 دارد؟ی فواید چهجامعه  در ایشان حضور و حضرت مهدی بودن زنده به اعتقاد

 توانندمی آنان دیگر، سوی از و یابندمی خود بر ناظر و حاضر را خود امام سو، یک از حضرت، آن پیروان اینکه اوّل

 تالش ایشان، رضایت آوردن دست برای به و بگذارند میان در صمیمی دوستی همانند خود امام با را خود هایخواسته

 .گرددبرخوردارمی ایشان معنوی والیت از و امام های هدایت از گوناگون های صورت به جامعه اینکه دوم .کنند
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 دارند؟ عهده بر غیبت دوران در وظایفی چه حضرت پیروان و دوستان

 ظهور برای ظهور، دعا برای جامعه و خود کردن عصر، آماده امام های فرمان از پیروی، امام به محبّت و معرفت تقویت

 امام
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 مهدی )عج( در دوران غیبت را بنویسید. حضرت های رسانی یاری از هایی نمونه

 دعا و درماندگان از دستگیری رویدادها، ای پاره از دادن خبر علما، علمی مشکالت از بعضی حل افراد، باطنی هدایت

 .است حضرت آن های رسانی یاری از هایی نمونه مؤمنان، برای

 

 www.hoonarjo.ir دریافت نمونه سوال، جزوه آموزشی، پاورپوینت و ... در سایت هنرجو 

 honarjo1@کانال تلگرام: 

 .گیرد قرار خودتان نام با سایت در تا کنید ارسال ما برای را خود سواالت نمونه لطفا
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