
 دوران غیبت – 8درس 

ی عبّاسی به تمام جاسوسان و مأموران دستور داده بود تا خلیفه -1
. را دیدند، دستگیر کنند و  همه جا را زیر نظر بگیرند و هر جا ..............

 به دربار بیاوند.
 امام مهدی )ع(

جاسوسی، تعقیب، دستگیری و زندان، آزار و به شهادت رساندن،  -2
. در برابر امامان معصوم عاین ها  ادت و روش همیشگی ..................

 علیهم السالم بود.
 خلفای عبّاسی 

ها، باز هم به نتیجه نرسیدند و خلفای عبّاسی با تمامی ستم-3
. روز به روز بالنده.  شد.تر میتر و ثمربخش...........

 درخت سربلند امامت

از دید مردم پنهان شد. این  دامام مهدی )ع( به فرمان خداون -4
. نامیده میسال طول  69ی غیبت که دوره  شود.کشید ..............

 غیبت صغری

ها مان پرهیزکاری که در زمان غیبت کبری، مردم به آنعال -5
. هستند.مراجعه می  کنند، ...............

 مراجع تقلید دینی

توانستند حکومت ضدّ دینی مردم ایران به رهبری امام خمینی )ره(  -6
. را سرنگون کنند و ............... را به وجود  و ضدّ مردمی ..............

 آورند.
 جمهوری اسالمی –شاه 

ی درخت سربلند امامت، سرپناهی امن برای اهل ی گستردهسایه -7
 ایمان بود.

 صحیح

خواستند دشمنان خدا، پیش از این، قبل از تولّد امام مهدی )ع( می -8
 از والیت ایشان جلوگیری کنند.

 صحیح

موفّق شدند تا در زمان کودکی، امام زمان  خلفای عبّاسی یک بار -9
 )ع( را دستگیر کنند.

 غلط

ی دشمنان برای جلوگیری از تولّد امام زمان به لطف خدا، نقشه -10
 ر آب شد.)ع( نقش ب

 صحیح

حضرت مهدی )ع( پس از چهار نفر از عالمان دینی، افراد خاصی  -11
 را با نام مشخص به عنوان جانشین خود معرفی نکرده است.

 صحیح

مردم چون امام خمینی )ره( را جانشین امام زمان )عج( می  -12
 دانستند از او پیروی می کردند.

 صحیح

 پس از شهادت امام حسن عسکری )ع( چه اتّفاقی افتاد؟ -13
امام مهدی )ع( امام و پیشوای مردم شد و خلیفه که از این رویداد، 

یش را به کار های خواحت و پریشان شده بود، تمام نیروبسیار نار
 تر امام مهدی )ع( را دستگیر کنند.گرفت تا هر چه سریع
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غیبت صغری، امام زمان )عج(  در دوران غیبت کوتاه مدّت یا -14
 کردند؟چگونه با مردم ارتباط برقرار می

برای ارتباط با مردم، افراد خاصی را انتخاب کردند تا جانشین 
 ایشان بین مردم باشند.

غیبت صغری چند سال به طول انجامید و جانشینان امام زمان  -15
 )ع( در این دوران چند نفر بودند؟

تعدادشان چهار نفر بود، در طول این  امام کهسال، جانشینان  69
سال، یکی پس از دیگری به نوبت، جانشین امام مهدی )ع(  69

 شدند.

جانشینان امام مهدی )ع( در طول غیبت صغری چگونه افرادی  -16
 بودند؟

ان و مورد اعتماد امام بودند و هایی بسیار دانا، با ایمها انسانآن
 ه داشتند.وظایف بسیار مهمّی به عهد

خداوند چگونه امام مهدی )ع( را از دست مأموران حکومت و  -17
 مردم نجات داد؟

 حضرت مهدی )ع( را از دید مردم پنهان کرد.

وظایف مهم چهار جانشین امام زمان )ع( در زمان غیبت صغری  -18
 چه بود؟

از کردند. های مختلف مردم ارتباط برقرار میها با گروهآن
های مختلفی که مردم فردی و اجتماعی و پرسشمشکالت 

-شدند؛ سپس آنکردند، آگاه میی احکام و معارف دینی میدرباره

هایی که امام رساندند و توصیهام مهدی )ع( میها را به اطاّلع ام
-هایی را که در جواب پرسشکردند و پاسخبرای رفع مشکالت می

 رساندند.ها داده بودند، به گوش مردم می

زمان )ع( چه کسانی هستند و در زمان حاضر، جانشینان امام  -19
 ی ما چیست؟وظیفه

انشینان امام زمان )ع( شناخته در زمان حاضر، مراجع تقلید دینی، ج
ها مراجعه کنیم آگاهی از احکام دین، باید به آن شوند که برایمی

 و از دستوراتشان پیروی نماییم.

 نقشی در جامعه اسالمی دارد؟ولّی فقیه کیست و چه  -20

ی یکی از مراجع تقلید دینی است ی اسالمی برعهدهرهبری جامعه
شود. ولیّ فقیه با آگاهی کامل از که به عنوان ولیّ فقیه شناخته می

ی امور جامعه شرایط سیاسی و اجتماعی، به ادارهدستورات دینی و 
 می پردازد.

 چرا حضرت مهدی )عج( از دید مردم پنهان شدند. -21

(تا جاسوسان و مأموران که قصد داشتند ایشان را دستگیر کنند، 1
 نتوانند به ایشان دسترسی داشته باشند.

دانستند و قصد داشتند مردم در آن زمان قدر امام را نمی(زیرا 2
 ایشان را به مأموران حکومتی معرفی کنند.

داشتند به امام حسن عسکری )ع( خیانت ای قصد (چون عده3
 کنند و محل امام را برای مأموران آشکار کنند.

(به خاطر این که امام در آن زمان یاران کافی نداشتند و باید 4
 کردند.بارزه با حکومت افرادی را جمع میبرای م

در زمان غیبت، امام مهدی )ع( چگونه مردم را هدایت و  -22
 سرپرستی می کردند؟

(ارتباط ایشان با مردم قطع شد و دیگر نتوانست با امام مالقات 1
 کند.
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ها با مردم ان دینی را برگزید تا از طریق آن(چهار نفر از عالم2
 ارتباط داشته باشد.

 (از طریق امام حسن عسکری )ع( با مردم در ارتباط داشتند.3
 ادند.دها پاسخ میآمدند و به سؤاالت آن(گاهی به میان مردم می4

 کردند؟ردم از امام خمینی )ره( پیروی میچرا م -23

 (زیرا او را بسیار دوست داشتند.1
 های خود را به همه نشان داده بودند.(ایشان توانایی2
 دانستند.م او را جانشین امام زمان )ع( می(زیرا مرد3
 (برای این که از حکومت شاه خسته شده بودند.4

پس از دوران غیبت صغری، امام زمان )ع( چه کسانی را برای  -24
 جانشینی خود معرّفی فرمودند؟

 (فرد خاصّی را معرّفی نکردند.1
 (ولیّ فقیه جانشین ایشان است.2
 (عالمان پرهیزکاری که خداترس باشند.3
 (شش نفر از مردم پرهیزکار و نیکوکار4

کبری به آن ها مراجعه  ان غیبتعالمان و فقیهان که مردم در زم -25
 هایی دارند؟کنند، چه ویژگیمی

 گیرند.رتباط دارند و از ایشان فرمان میبا امام زمان )ع( ا
نی هستند که با احکام و معارف دینی آشنایی کامل ا(پرهیزکار2

 دارند.
رام می-کنند و از کارهای ح(بسیار برای خداوند عبادت می3

 پرهیزند.
 جنگند.های ظالم میتند که با حکومتهای شجاعی هس(انسان4

 ه ولیّ فقیه چیست؟وظیف -26

کند و ت کبری، به مسائل مردم رسیدگی می(در زمان غیب1
 دهد.نیازمندان را مورد حمایت قرار می

دهد و سؤاالت مردم را به امام (به سؤاالت دینی مردم پاسخ می2
 رساند.زمان )ع( می

سی و اجتماعی، به دینی و اوضاع سیا(با آگاهی کامل از دستورات 3
 پردازد.اداره جامعه می

دارد و با حضور امام زمان )ع( آماده نگه می(جامعه را برای 4
 جنگد.ستمگران می

 

 (1)ی گزینه -24(                      3ی )گزینه -23(                      2ی )گزینه -22(                    1ی )گزینه -21
 (3ی )گزینه -26(                    2ی )گزینه -25

 

تاالر معلمان ششم ابتدایی ) دکتر صفایی ( مریم عزیزی 
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