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 تشریحی

فقیهانی که در دوران غیبت زمام امور دینی و سیاسی جامعه اسالمی بر عهده می گیرند، باید  )عجل الله تعالی فرجه(از نظر امام مهدی .1

 دارای چه صفاتی باشند؟

چرا در عصر غیبت صغری علمای شیعه در صدد بر آمدند تا علوم اهل بیت را جمع آوری نمایند؟ یکی از مهمترین تالیفات  .2

 کدام کتاب است؟

 به دنبال داشت؟ ییامدهایامر چه پ نیاز چه زمان آغاز شده بود وا بتیعصر غ یجامعه برا یآماده ساز .3

 شلمغانی که بود و چرا حسین بن روح تالش زیادی برای افشای چهره شلمغانی انجام داد؟  .4

 چه بود؟ )عجل الله تعالی فرجه(یکی از مهمترین وظایف نایبان، علی الخصوص نایب اول امام مهدی  .5

 ؟شدند دیدچار ترد )علیه السالم(یرکبعد از شهادت امام حسن عسچرا مردم  .6

 ؟در آغاز غیبت صغری شیعیان جعفریّه ومحمدیّه چه کسانی بودند .7

 داشت؟ ییجعفر کذاب که بود؟ چه ادعا .8

 به چه کسانی واقفه گفته می شود؟ .9

 حیح و غلطص

 درخواست دعا نمودند. لیه السالم()عصالح بن وُصَیف ازامام حسن عسکری  وموسی بن یحیی شهر قم، برای رهایی از شر  مردم .10

 .کاسته شد انیعیاز فشار بر ش یفرات تا حدود یبن عهیاز خاندان ش یبا نفوذ افراد یصغر بتیدر عصر غ .11

 .افتی انیپا شان،یخاص ا بینا نیسال، با درگذشت، چهارم69پس از حدود   ،یصغر بتیدوران غ .12

 .ندخود را حفظ کرده بود تیکه موجود ندبود و واقفه هیدر اواخر قرن چهارم تنها امام دیمف خیبه گفته ش .13

 .دیرس ابتیبه مقام ن )عجل الله تعالی فرجه(ی محمد بن عثمان پس از درگذشت پدرش از طرف امام مهد .14

 اسخ کوتاهپ

بکاهند، چه  بر شیعیانستند تا حدودی از فشار مذهب که در عصر غیبت صغری با نفوذ در دربار عباسیان، توانخاندان شیعه .15

 ؟نام داشتند

 ؟شد میتقس یچه کسان نیب شانیبعد از شهادت ا )علیه السالم(یامام حسن عسکر هیارث .16

 کدام شهر بود؟ یصغر بتیدر دوران غ بانیمرکز استقرار نا .17
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 مسأله غیبت اختصاص به کدامیک از ادیان الهی دارد؟ .18

 ؟دیرا نام ببر )عجل الله تعالی فرجه( مهدیامام  ابتین نیدروغ انیاز مدع یکی .19

 ستیت

 مربوط به کدام نایب می باشد؟ )عجل الله تعالی فرجه(طوالنی ترین دوران نایبان امام زمان  .20

 محمد بن عثمان بن سعید عمری   (ب( علی بن محمد سمری                                      الف

 عثمان بن سعید عمری   (د                          ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی (ج

 خود را حفظ کرد؟ تیچند فرقه شدند؟ کدام فرقه موجود ازدهمیپس از شهادت امام  انیعیش .21

  هجعفری –فرقه  6( د             هامامی –فرقه  5( ج               هجعفری –فرقه  5( ب               هیامام-فرقه 6( الف

 ؟ دیشروع و چند سال به طول انجام یاز چه سال )عجل الله تعالی فرجه(مهدی امام  یصغر بتیدوران غ .22

 لسا 60 – ق 265 (د                       سال 69 – ق 265 ( ج         سال 69 – ق 260 ( ب              امروز به تا –ق  260(الف

 ؟آغاز شد)علیه السالم(غیبت صغری چه مدتی بعد از شهادت امام حسن عسکری  .23

 هیچکدام د(            ج( یک سال بعد        ب( بالفاصله            )علیه السالم(الف( بعد از غسل و تدفین امام حسن عسکری

 انتخاب نایبان خاص امام مهدی عج از طرف چه کسی صورت می گرفت .24

 الف( از جانب خدا                ب( قبال از جانب امام حسن عسکری ع برنامه ریزی شده بود       

 بن سعیدج( خود امام مهدی عج         د( عثمان 

 نام وکیلی که بعد از مدتی از وکالت خود سوء استفاده کرد و مبالغ زیادی از وجوهات را به نفع خود تصرف کرد چه بود؟ .25

 یصفار ثیبن ل عقوبی د(        ابوسهل نوبختیج(         علی بن محمد سمریشلمغانی    ب( محمد بن علی الف( 

 ی ادعای دیدار و ارتباط با ایشان را کرد ....آسمان حهیو ص یانیاز خروج سف شیر کس په )عجل الله تعالی فرجه(طبق فرموده امام مهدی  .26

 دروغ گویی بیش نخواهد بودب(                                 از نایبان خاص خواهد بود الف(

 از عارفان حق تعالی می باشد د(  مامور به تقیه بوده ولی ابراز کرده                       ج( 

 جای خالی

 و برجسته  مذهب عهیازخاندان ش یازجمله افراد. به دستگاه خالفت آغاز شد انیعیاز ش یصغرا نفوذ برخ بتیدردوران غ .27

 بکاهند . ......... بر شیعیانتا حدودی از ......... توانستند یحکومت باالی دربار وحضور درمناسب ...... که با نفوذ در.......
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 سپس د؛یوموم گرد زمهریوهمه چ یخانه امام به دقت بازرس فهیبه دستور خل )علیه السالم( یرکپس از شهادت امام حسن عس .28

 .دیگرد میتقس .................... انی.................... م

 .شودی م دهینام.......................... آغاز شدکه عهیش خیدر تار یدیفصل جد )عجل الله تعالی فرجه(یامام مهد بینا نیبا رحلت چهارم .29

 کرد .................................. نام داشت.می )عجل الله تعالی فرجه(از افرادی که در عصر غیبت صغری ادعای نیابت امام زمان  یکی .30

 .افتی انیپا شان،یخاص ا بینا نیبا درگذشت چهارم سال....................... پس از حدود   ،یصغر بتیدوران غ .31

 .تداش برعهده را سال 40 حدود یعنی ابتیدوران ن نیتر یطوالن ............................... .32

 است. ینی................... کل کتابی صغر بتیدوره غ فاتیتال نیاز جمله مهم تر .33

 .درت رسیدنددر دوران غیبت صغری شش خلیفه از خلفای .................... به ق .34

 عبارتوصل 

  قاهر

 شلمغانی     .وکیل حسین بن روح که مورد لعن امام قرار گرفت .35

 کلینی     .جا میزد )علیه السالم(خود را جانشین امام حسن عسکری  .36

 طاهر ذوالیمینین     .سربازان ترک این خلیفه را از خالفت خلع کردند .37

 مقتدر     .این خلیفه به دست سربازان تُرک خود کشته شد .38

 بنی فرات      .حضور شیعیان در مناصب باالی حکومتی .39

 جعفر        .مؤلف کتاب کافی .40

 

 
 


