
 

      «خوبان خسرو»کتاب  االتؤس
 

 آغاز گردید؟ علیه السالماب خاص حضرت ولی عصر کدامیک از نوّ وفاتغیبت کبری پس از  (1

 ب( عثمان بن سعید    الف( علی بن محمد سیمری

 د( حسین بن روح نوبختی     ج( محمد بن عثمان

 می باشد؟ «سید بن طاووس»و  «شیخ طوسی»ق به متعلّ ی زیر به ترتیبها کتابکدامیک از  (2

 تهذیب ـ جمال االسبوعب(     ـ کمال الدین الف( تهذیب

  جمال االسبوع ـ استبصارد(     استبصار ـ کمال الدینج( 

 سیره عموی ایشان )جعفر( شبیه چه کسانی است؟ علیه السالم به بیان امام زمان (3

 قوم نوحد(   ج( صالحین  ب( برادران یوسف  کهف الف( اصحاب

را  وارمقدّس سه امام بزرگستان آگزاری افتخار خدمت علیه السالم اب خاص حضرت مهدیوّیک از ن کدام (4

 داشت؟

  ب( عثمان بن سعید     الف( محمد بن عثمان

 د( علی بن محمد سیمری    ج( حسین بن روح نوبختی

 د شدند چه آیه ای را تالوت فرمودند؟متولّ علیه السالم مهدی حضرتوقتی  (5

 و ... رْضِاأل فِی اسْتُضْعِفُوا الَّذِینَ عَلَی نَمُنَّ أَنْ نُرِیدُ وَالف( 

 زَهُوقاً کانَ الْبَاطِلَ إِنَّ الْبَاطِلُ وَزَهَقَ الْحَقُّ جَاءَب( 

 وَعَدَ اهللُ الذّینَ آمَنوا منِکُم و عَمِلوا الصّالِحات ...ج( 

 ... الظُّلُمَاتِ فِی وَبُکْم  صُم ّ بِآیَاتِنَا کَذَّبُوا وَالَّذِینَد( 

 اس اعالم گردید؟عبّو پایتخت بنی اسی ساخته شدشهر بغداد در زمان کدام خلیفه عبّ (6

 اسیب( معتصم، هشتمین خلیفه عبّ   اسیالف( معتمد، دومین خلیفه عبّ

 اسیخلیفه عبّ د( منصور، دومین   اسیج( معتضد، آخرین خلیفه عبّ

 کدامیک از جمالت زیر درست نیست؟ (7

 ی است که سعادت بشر را تضمین می نماید.دو امر مهمّ عترتالف( کتاب و 

 که پیامبر پس از خویش به جای گذاردند. هستنددو چیز ارزشمند  ,ب( قرآن و اهل بیت پیامبر

 ند.کها کفایت میهدایت انسان به تنهایی برایقرآن به دلیل گستردگی و عمق و ایجازی که دارد ج( 

 تمام سعی خود را مبذول داشتند تا جانشین خویش را به مردم معرفی نمایند.  عالوه بر تعالیم قرآنی،د( پیامبر 
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 اسیان را از بغداد به سامرا انتقال داد؟اس پایتخت عبّعبّکدامیک از خلفای بنی (8

  اسیمعتضد، آخرین خلیفه عبّب(    اسیالف( منصور، دومین خلیفه عبّ

 اسیمون، پنجمین خلیفه عبّد( مأ   اسیمعتصم، هشتمین خلیفه عبّ ج(

 ؟رمودندفپیشگویی  علیه السالم د بن عثمان را بر امام زمانالت محمّوک علیهم السالم هکدامیک از ائمّ (9

 علیه السالم ب( امام عسکری     علیه السالم رالمومنینامیالف( 

 علیه السالم د( حضرت ولیّ عصر     علیه السالم امام هادیج( 

 از کیست؟ علیه السالم عصر جمله زیر درباره نایب سوم حضرت ولیّ (10

یه عل ، امامه کنندرا در زیر عبای خود پنهان کند و او را قطعه قطع علیه السالم او کسی است که اگر امام عصر»

 «را آشکار نخواهد کرد. السالم

 ب( ابوسهل نوبختی     ند بن عثماالف( محمّ

 د سمرید( علی بن محمّ     علیه السالم ج( حضرت مهدی

 کدامیک از کتب زیر در زمان غیبت صغری نگاشته شده است؟ (11

  ب( کافی     یعهالف( وسایل الشّ

 نوارد( بحاراأل      ج( استبصار

 را پس از شهادت ایشان داشت؟ علیه السالم ر حضرت عسکریچه کسی توفیق شستن بدن مطهّ (12

  ب( عثمان بن سعید   الف( ابوسهل اسماعیل بن علی نوبختی

  د( ابوغانم هندی      دیانج( ابواأل

 ی باشد؟ی زیر ممصداق کدامیک از پاسخ ها« باًذِکَ ی اهللِلَی عَرَفتَ انِمَّمِ مُظلَن أمَ وَ»آیة شریفة  (13

 پیامبر برداشته اند.ت که دست از کتاب خدا و سنّ الف( کسانی

 ری نو می آفرینند.که دست به تحریف دین می زنند و دینی جدید و تفکّ ب( کسانی

 که را به قدرت برسد و حکومت به دست گیرد جانشین خدا و رسول خدا بدانند.که هر ج( کسانی

 که به دنبال حقیقت بگردند ولی به آن دست نیابند. د( کسانی

 آموخت؟ علیه السالم ات و مستحبات را به حضرت نرجس خاتونواجب چه کسی احکام شرعی ، (14

  علیه السالم ب( امام هادی  علیها السالم الف( حضرت حکیمه خاتون

 د(خودشان آگاه بودند     علیه السالم امام عسکریج( 
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ضرت جانشینی حاب خاص اعالم تی قبل از شهادتشان در منزل کدامیک از نوّمدّ علیه السالم حضرت عسکری (15

 را بعد از خودشان به شیعیان فرمودند؟ علیه السالم مهدی

  د بن عثمانب( محمّ    د سمریالف( علی بن محمّ

 د( حسین بن نوح نوبختی     مان بن سعیدج( عث

 صادر شده است؟ از کدامیک از معصومین علیهم السالم« یَراهُم و ال یَرَونَهُ»روایت  (16

  علیه السالم صادقامام ب( حضرت   اهلل علیه و آلهالف( حضرت رسول خدا صلی 

 علیه السالم باقر امام د( حضرت   علیه السالم رضاامام ج( حضرت 

 ت نمود؟ت و ربوبیّعای الوهیّپس ادّت و سعای نبوّدر زمان کدام نایب خاص ابتدا ادّ چه کسی و (17

 نایب دوم ـ ب( شریعی     نایب اول ـ جالف( حال

 نایب سوم ـ الل بلخیهد( احمد بن     نایب سوم ـ انیج( شلمغ

 درست است؟ یک از پاسخ های زیرکدام (18

 ند.باط بودخویش با مردم در ارت در زمان غیبت صغری به وسیله نایبان عامّ علیه السالم الف( حضرت مهدی

 ستند.رتباط هخویش با مردم در ا در زمان غیبت کبری نیز به وسیله نایبان خاصّ علیه السالم ب( حضرت مهدی

 ه نیز برای همیشه بسته شد.باب نیابت خاصّ ج( با مرگ آخرین نایب خاصّ

 د( هر سه گزینه غلط است.

 کنید. گزاری ایشان انتخابرا به ترتیب بیشترین سال های خدمت علیه السالم  حضرت مهدینایبان خاصّ (19

 لی بن محمد سمریع - بن روح نوبختیحسین  - د بن عثمانمحمّ - سعید نالف( عثمان ب

 بن روح نوبختی حسین -مرید سعلی بن محمّ -ن بن سعیدعثما -د بن عثمانب( محمّ

 یدعثمان بن سع -رین محمد سمّبعلی  -سین بن روح نوبختیح -د بن عثمانج( محمّ

 د سمریعلی بن محمّ -ثمان بن سعیدع -سین بن روح نوبختیح -د بن عثماند( محمّ

و به  منحرف شد بعداً بود ولی علیه السالم رد اعتماد حضرت عسکریق و مواز افراد زیر ابتدا از افراد موثّ یککدام (20

 را نمود؟ علیه السالم عای نیابت امام زماندروغ ادّ

  جحالّمنصور ب(     د بن علی بن هاللالف( محمّ

 د( احمد بن هالل بلخی      شریعیابومحمّد  ج(
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 د؟شت و احترام یاد میاسی همیشه به عزّعبّ در نزد خلیفة علیه السالم نایب سوم امام زمان چرا (21

 اسی اعتقاد داشت.عبّ الف( چون او به خلیفة

 احترام می گذاشت. ب( چون او به خلیفه

 کرد.ج( چون به شدّت تقیه می

 د( چون خلیفه می دانست که او دشمن خلیفه نیست.

 ؟داشتند علیه السالم نسبتی با امام هادیحضرت حکیمه خاتون چه  (22

   ب( خواهر آن حضرت     آن حضرت  عمّةالف( 

 د( همسر آن حضرت      حضرتآن  ج( دختر

 متن زیر در وصف چه کسی است؟ (23

 ظیفةوبود و  میه السالعل مورد اعتماد امام هادی و از نسل انصار، فرزند سلیمان  ،او از دوستداران خاندان رسالت »

 «را از جانب آن حضرت داشت. علیها السالم س خاتونخریدن حضرت نرج

 نَضر د(   شر ج( بِ    ابواألدیانب(    الف( کافور 

 درست است؟ علیه السالم کدام جمله در وصف مادر امام زمان  (24

  خواستگاری کردند. علیه السالم ایشان را از حضرت مسیح رؤیادر عالم  ,اکرمپیامبر الف( 

 فرزند قیصر روم بودند. یشوعا دخترایشان ب( 

 بودند. علیه السالم از نسل حواریّون مسیح ج( مادر ایشان

 د( همه ی موارد صحیح است.

 مودند؟چه فر «مکنا آرزویی داری که برایت برآوردهآی»: سؤال قیصر در پاسخ به علیهاالسالمخاتونحضرت نرجس (25

 تهی دستان.الف( اجازه برای خروج از قصر و معاشرت با 

 ب( شکنجه نکردن اسیران مسلمان و آزاد کردن آنها.

 و دیدار با مسلمانان. سرزمین حجازج( سفر به 

 گزاران و تعبیر خواب او.د( احضار خواب 

 نیست؟ علیها السالم کدامیک از اسامی زیر از اسامی حضرت نرجس (26

 طهرهمد(   ج( سمانه     سنسوب(    الف( حدیثه 
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 همانند کدامیک از پیامبران الهی بود؟ علیه السالم داستان والدت امام زمان (27

  علیه السالم ب( حضرت عیسی   علیه السالم الف( حضرت موسی

 د(حضری محمد صلی اهلل علیه و آله     علیه السالم ج( حضرت یحیی

ا ر یها السالمعل حضرت حکیمه خاتون علیه السالم امام حسن عسکری،  السالمعلیه  در هنگام والدت امام زمان (28

 از چه بود؟ علیها السالم ب حضرت حکیمه خاتونو تعجّ فرمودنداندن کدام سوره امر وبه خ

   تسکین درد مادر. الف( سورة قدر ـ

 تسکین درد مادر.ب( سورة عصر ـ 

 ر شکم مادر. همراهی طفل در خواندن سوره د سورة قدر ـج(  

 همراهی طفل در خواندن سوره در شکم مادر.  عصر ـ سورةد( 

 درست است؟« ... و زهَقَ الباطِلُالحقُّ جاءَ» کدام گزینه در مورد آیة (29

 شد.می شنیدهاز آسمان  علیه السالم الف( این آیه هنگام والدت امام زمان

 نوشته شده بود. علیه السالم ب( این آیه بر بازوی راست امام زمان

 خواندند.ین درد میبرای تسک علیها السالم ج( این آیه را حضرت نرجس

 کردند.قرائت مید در هنگام سجده پس از تولّ علیه السالم د( این آیه را امام زمان

 رمودند؟فچه  علیهم السالم اطهار پس از والدت و بعد از نام بردن یکایک ائمة علیه السالم امام زمان (30

 به خدا سوگند زمین را از عدل وداد پر خواهم کرد.الف( 

   را تالوت فرمودند.« ...الباطل  قجاء الحق و زه»آیه شریفة ب( 

 ولیّ خداست. علیه السالم المؤمنینخداست و پدرم امیر م فرستادةشهادت می دهم جدّج( 

 ردان.ل و قسط گاز عد زمین را به واسطه من پرد( خدایا آنچه به من وعده دادی انجام ده و کار را به اتمام رسان و 

 ف کردند؟ود را با چه صفاتی وصخفرستادند  السالمعلیه ای که برای نرجس خاتوندر نامه السالمعلیه امام هادی (31

 مهربانی و سخاوتب(      صداقت و پاکیالف( 

 رویی و متانتخوشد(     جوانمردی و بخشندگیج( 

 را به شهادت رساندند؟ علیهم السالم ة اطهارمّکدامیک از ائعباس خلفای ظالم بنی (32

 علیهما السالم امام جواد و ب( امام رضا  علیهما السالم امام کاظمو  الف( امام صادق

 درست است. موارد د( همة   علیهما السالم عسکری امامو  ج( امام هادی
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 کدام آیه را تالوت کردند؟ علیه السالم در آغوش امام حسن عسکری علیه السالم امام زمان (33

 ... رضِی األفِ افوضعِاستُ ینَلی الذّعَ نَّ أنَّ مُیدُالف( و نُر

 وَعَدَ اهللُ الذّینَ آمَنوا منِکُم و عَمِلوا الصالحات ...ب( 

 ... سرٍفی خُلَ نسانَ اإلنَّج( والعَصر ، إ

 ... لُالباطِ قَهَو زَ الحقُّ جاءَد( 

 عبّاسی متولّد شدند؟ در زمان کدام خلیفة السالمعلیه  امام زمان (34

 د(متوکّل   ج( معتصم    ب( مقتدر    الف( معتمد 

 متولّد شدند؟ در چه سالی و در کدام شهر علیه السالم امام زمان (35

 مدینه، شهر ق  ـه 260ب( سال    سامرا شهر ق ،  ـه 260الف( سال 

 مدینه، شهر ق  ـه 255د( سال    سامرا ، شهر ق  ـه 255ج( سال 

 ع شدند؟، شیعیان از چه کاری منآن حضرت و برای حفاظت از جان علیه السالم پس از تولّد حضرت مهدی  (36

  علیه السالم حضرت مهدی ب( دیدار و مالقات با  السالمعلیه امام عسکری الف( رفت و آمد به خانة

  علیه السالم ام زمانامبا  گفتگو د(   السالمعلیه امام زمان مقدّس ج( بردن نام

 چه بود؟ علیه السالم امام عسکریگماشتن پزشک بر بالین از  معتمد عباسیمقصود  (37

 اطمینان از شهادت آن حضرتب(      علیه السالم الف( تحقیر امام عسکری

 خوراندن زهر به آن حضرتد( آگاه نشدن مردم از      علیه السالم امام زمانج( مطّلع شدن از مکان 

د چن لسالمعلیه ا در چند سالگی به شهادت رسیدند و در هنگام شهادت حضرت مهدی علیه السالم عسکریامام  (38

 سال داشتند؟

   سال 5سالگی ، 28( ب     سال 6سالگی ، 28الف( 

 سال 5سالگی ، 27( د     سال 6سالگی ، 27( ج 

 ؟را داشت چه کسی بود علیه السالم بر بدن مطهّر امام عسکری اوّلین کسی که قصد خواندن نماز (39

  علیه السالم ب( حضرت مهدی    الف( جعفر برادر آن حضرت

 سامرا د( قاضی القضات     عباسی  خلیفةج( 

 برساند؟به شیعیان را  علیه السالم های امام عسکرینامه چه کسی وظیفه داشت تا (40

 ر د( نَض   ج( ابواألدیان    ب( کافور   شرالف( بِ
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