
پیامبران الهی از جنس مردم اند (مهم) و اولین و مهم ترین پیام آن ها، دعوت به توحید در عبادت است (ان اعبدوا هللا)  کسانی که 1.گزینه 4
خدا را بپرستند و تقوا پیشه کنند، دیگر معبود دیگري را بندگی نخواهند کرد «اعبدوا هللا ما لکم من الھ غیره افال تتقون». بهره مندي از امداد

ویژه خداوند پیام آیه ي  «و الّذین جاھدوا....» می باشد.
منکران معاد (ماّدیون) گرایش به جاودانگی دارند اما منکر معادند؛ به همین دلیل زندگی چند روزه ي دنیا برایشان بی ارزش می شود.  2.گزینه 2

یکی ازنتایج کفر ورزیدن به آیات و نشانه هاي پروردگار درخلقت و دیدار وي درآخرت، حبط و تباه گردیدن اعمال در قیامت است: 3.گزینه 4
ً اولئک الّذین کفرا بآیات ربّھم و لقائھ فحبطت اعمالھم فال نقیم لھم یوم القیامـة وزنا

با توجه به کلید واژه ي «قادرین» امکان معاد در پرتو قدرت الهی است. 4.گزینه 3

 
ل هاي قرآن درباره ي معاد: الف- ضرورت معاد ب- امکان معاد جسمانی 5.گزینه 1

 
ضرورت معاد دو نوع استدالل را شامل می شود: <="" span="">) حکمت الهی <="" span="">) عدل الهی 

امکان معاد سه نوع استدالل را شامل می شود: <="" span="">) قدرت بی پایان خداوند <="" span="">) پیدایش نخستین انسان

 
<="" span="">) نظام مرگ و زندگی در طبیعت (رستاخیز طبیعیت)

  «بلی قادرین علی..»   <="" span=""> امکان آفرینش مجدد جسم براي پیوستن به روح در آخرت 

 
 «افحسبتم انّما ...»   <="" span=""> ضرورت معاد براساس حکمت الهی 

 «قل یحییھا الذّی...»   <="" span=""> امکان معاد براساس پیدایش نخستین انسان
با توجه به آیه ي شریفه ي  سوره ي زمر، از عبارت  «فمن اھتدی فلنفسھ و من ضّل فانما یضل علیھا»  مفهوم می گردد که 6.گزینه 1

انسان با اختیار خود راه هدایت یا ضاللت را در پیش می گیرد و نتیجه ي این انتخابش را فقط خودش می بیند.

 
) سنت هاي الهی یا همان قوانین تکوینی است. این آیه بیانگر:  7.گزینه 2

 
) علت اصلی غیبت امام زمان (عج) عدم آمادگی روح جمعی جامعه است.

) برقراري عدالت و یا توسعه ي فرهنگ از مواردي است که نیاز به روح جمعی جامعه دارد.
امام زمان (عج) در نامه اي به شیخ مفید می فرمایند: «ما در رسیدگی [به شما] و سرپرستی شما کوتاهی و سستی نمی کنیم و یاد 8.گزینه 1

شما را از خاطر نمی بریم که اگر جز آن بود، دشواري ها و مصیبت ها بر شما فرود می آمد و دشمنان، شما را ریشه کن می کردند». این موضوع
حاکی از والیت معنوي امام زمان (عج) است و موید تقابل غیبت با ظهور است؛ نه حضور.

غیبت آن قدر ادامه می یابد که نه تنها مسلمانان بلکه جامعه ي انسانی شایستگی درك ظهور و بهره مندي کامل از وجود آخرین 9.گزینه 3

 
حجت الهی را پیدا کند.

عبارت «لم یک مغیّرا نعمۀ» که در آیه ي  سوره ي انفال آنده است در رابطه با تصمیم جمعی براي تغییر در جامعه بیان شده است و علت
غیبت امام زمان (عج) را می توان از آن برداشت کرد.

برخی از جامعه شناسان گفته اند، پویایی جامعه در طول تاریخ، به دو عامل وابسته بوده است: الف- گذشته سرخ- اعتقاد به عاشورا و 10.گزینه 2
آمادگی براي ایثار و شهادت طلبی در راه عدالت خواهی، آرمان گرایی و حقیقت جویی. ب- آینده ي سبز- باور به مهدویت و نپذیرفتن حکومت هاي

طاغوتی و تالش براي گسترش عدالت و انسانیت در سراسر جهان. 
آیه ي مورد سوال به تحقق پیروز نهایی دین اسالم بر تمامی اندیشه هاي باطل در پایان تاریخ است و با آینده ي سبز ارتباط دارد.

قران در آیه ي شریفه ي  «و لقد کتبنا فی الزبور ...»   به سخن گفتن دیگر کتب آسمانی درباره ي منجی اشاره کرده است. 11.گزینه 2
در آیه ي شریفه ي «وعد هللا الّذین آمنوا منکم و عملوا الّصالحات لیستخلفنّھم فی األرض... یعبدوننی الیشرکون بی شیئاً» 12.گزینه 1

نتیجه حکومت مؤمنان صالح، «دوري از شرك» آمده است. یکی از ویژگی هاي آن دوران، تبدیل شدن ترس به امنیت می باشد.
پیام آیه ي شریفه ي  «و ما کان المؤمنون لینفروا کافّة فلوال نفر من کل فرقة منھم طائفة لیتفقھوا فی الدین ... »   ناظر بر 13.گزینه 1

تداوم مرجعیت دینی در عصر غیبت توسط فقها براي دست یابی بر مفاهیم عمق قرآنی و پاسخ گویی به مسائل جدید است.
عبارت شریفه ي:   «فاّما من کان من الفقھاء صائنا لنفسھ حافظاً لدینھ . . .»  مؤید این معناست که مردمی که می خواهند 14.گزینه 2

براساس قوانین اسالم زندگی کنند، اما به پیامبر و امام دسترسی ندارند، باید فقهایی که داراي شرایط ویژه هستند، مراجعه نمایند.
توبه نه تنها گناهان را پاك می کند، بلکه به کمک ایمان و عمل صالح، گناهان را به حسنات تبدیل می سازد. بنابراین اثر توبه با 15.گزینه 1
شرط ایمان و عمل صالح، فقط پاکی از گناهان نیست. آیه ي شریفه ي «اّال من تاب و ءامن و عمل عمالً صالحاً فاولئک یبّدل هللا سیئاتھم

حسنات» بیان گر این مفهوم است.
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صفحه 2

براي پاسخ گویی درست سؤال فوق باید حتما تسلط بر ترجمه ي آیه داشته باشیم که رهبر را امر به استقامت و پایداري می کند. 16.گزینه 2

 
(فأستقم)

طبق حدیث امام علی (ع)، نجات از سرکشی و تندروي و برگشتن عقل به جایگاه اصلی خود، معلول نگریستن به بزرگی حکومت 17.گزینه 2
خداوند که برتر از انسان است است، هم چنین بقاي نظام اسالمی نیز معلول دخالت و حمایت مردم می باشد.

به فرموده ي حضرت علی (ع) مشورت با ترسو موجب سست شدن روحیه و بازگشت عقل به جایگاه اصلی خود، معلول نگریستن به 18.گزینه 1
عظمت حکومت الهی است.

مردم باید براي اجراي قوانی اسالم، پیشرفت جامعه و ناکام گذاشتن دشمنان خدا و مردم از خود استقامت و پایداري نشان دهند. 19.گزینه 1
زیرا با تشکیل حکومت اسالمی، منافع ظالمان و مستکبران به خطر می افتد و آنان با تمام امکانات و ابزارهایی که دارند، می کوشند که مردم را دچار

سختی و مشکالت کنند. آیه ي شریفه ي (فاستقم کما امرت و من تاب معک و ال تطغوا) بیان گر آن است.
آیه ي شریفه ي:  «فاستقم کما امرت و من تاب معک و ...» ، بیانگر مسئولیت رهبر در برابر مردم و وظیفه مرد نسبت به رهبر و 20.گزینه 2
» وظیفه ي مردم » سخن از مسئولیت و وظیفه رسول اکرم (ص) است، گزینه ي « حکومت اسالمی است، ولی باید توجه داشت که گزینه ي «

» وظیفه ي رهبر نسبت به مردم است. نسبت به رهبر و گزینه ي «
13

4


