
وقت :   دقیقهتاریخ :

تعداد سواالت: 20نام و نام خانوادگی :

دبیرستان عالمه حلی تهرانموضوع

عبارت «النشأة االخرة »، «الّدار االخرة» و « االخرة» هر سه اشاره به وجود جهان دیگر و عدم حصر آفرینش به دنیا دارد؛ اما عبارت 1.گزینه 2
«خلقا ءاخر» اشاره به وجود بعد روحانی در انسان می کند.

 
به ترجمه و متن آیه ي شریفه مراجعه فرمایید: 2.گزینه 3

«هر کس که، به خدا و روز آخرت ایمان آورد و عمل نیکو انجام دهد، پس براي آن ها نه ترسی خواهد بود و نه اندوهگین می شوند.» قسمت   «فال
خوُف علیھم و ال ھم یحزنون»  یا همان خروج زندگی از ترس و اندوه مطابق نکته ذکر شده در صورت سؤال یعنی ایجاد شور و نشاط در زندگی

 
می باشد که در حقیقت پیامد اول دیدگاه الهیون است.

باتوجه به مفهوم آیه ي شریفه ي اّن الّذین الیرجون... کسانی که آخرت را از یاد برده اند و بر دنیا تکیه کرده و اعمالشان را برمحوریت 3.گزینه 2
دنیا انجام می دهند و از آیات خداوند غافل اند، گرفتار عذاب الهی می شوند.

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

در آیه ي  سوره ي مبارکه ي کهف آمده است که  «اولئک الّذین کفروا بآیات ربّھم و لقائھ فبحطت أعمالھم فال نقیم لھم یوم 5.گزینه 4
القیامة و  زناً: ایشان کسانی هستند که به نشانه هاي پروردگارشان و دیدار او کفر ورزیدند، پس اعمالشان تباه و نابود شد. پس در روز قیامت براي

آنها میزان و ارزشی قرار نمی دهیم.»
براساس حکمت الهی، خداوند براي تمایالت انسان پاسخ مناسبی پیش بینی نموده است که از دالیل ضرورت معاد می باشد و آیه ي 6.گزینه 1
شریفه ي «أفحسبتم انّما خلقناکم عبثا و انکم الینا الترجعون» مصداق آن است. آیه ي شریفه ي «ام نجعل المتقین کالفّجار» از دالیل ضرورت

معاد در پرتو عدل الهی است.
علت کتمان و اختفاي گناهان آن است که گناه کاران گمان می کنند که خداوند از اعمالشان آگاه نیست. 7.گزینه 4

این که گفته شود انسان به دنبال پایان ناپذیرها و افول ناشدنی هاست، مرتبط با مفهوم معاد در پرتو حکمت الهی است که آیه ي شریفه  8.گزینه 2
ي «و ما خلقنا الّسماء و األرض و بینھما باطالً ...» ناظر بر این معناست.

هر قدر موانع و ابرها کنار روند، خورشید بیش تر ظاهر می شود. مردم نیز هر قدر موانع معنوي را از جلوي خود بردارند، بیش تر از نور 9.گزینه 1
هدایت امام (والیت معنوي) بهره می گیرند، نه ظهور او.

این که امام زمان (عج) به اذن خداوند از احوال انسان ها آگاه است و بیان امام زمان (عج) در نامه خویش به شیخ مفید، اشاره به 10.گزینه 2
بخش اصلی رهبري امام یعنی والیت معنوي دارد و پاسخ گویی به سؤال «رهبري امام زمان (عج) در عصر غیبت چگونه انجام می شود» می باشد.

عمر طوالنی حضرت مهدي (عج) یک مسأله غیر عادي اما عقلی است که محال نبوده و قابل تحقق است. دقت شود آن چه که محال 11.گزینه 4
و غیر عقلی باشد، به هیچ وجه قابل تحقق نیست.

پیامبر اکرم (ص) به حضرت علی (ع) فرمود: «بزرگ ترین مردمان در ایمان و یقین، کسانی هستند که در روزگاران آینده زندگی 12.گزینه 3
می کنند، پیامبرشان را ندیده اند، امام آن ها در غیبت است و فقط به سبب خواندن قرآن کریم و احادیث معصومین (ع) (و تفکر در آن ها) ایمان

می آورند.»
آیه ي شریفه ي «ھو الّذی ارسل رسولھ بالھدی و دین الحق لیظھره علی الّدین کلّھ»، هدف از ارسال رسول را برتري اسالم بر 13.گزینه 2
دیگر ادیان بیان می کند که مربوط به پایان تاریخ و ظهور موعود بشري در پایان تاریخ است و مؤیّد آینده ي سبز بوده و باعث نپذیرفتن حکومت 

هاي طاغوتی می شود.
مصداق سخن امام صادق (ع) کسانی هستند که در صحنه هاي فعالیت هاي اجتماعی و نبرد دائمی حق و باطل حضوري فعال داشته 14.گزینه 1

باشند و این سخن مربوط به «ایجاد و آمادگی در خود و جامعه» از مسئولیت هاي منتظر در زمان غیبت است.
آیه ي شریفه معروف به آیه ي «تفّقه» است و تفّقه نیز به معناي شناخت دقیق دین است.این آیه اشاره به مرجعیت دینی و مفتوح 15.گزینه 2

 
بودن باب اجتهاد و استنباط نیز دارد. این آیه اشاره به مرجعیت دینی و مفتوح بودن باب اجتهاد و استنباط نیز دارد.

اظهار ندامت ظاهري و گفتن کلمه ي استغفار، در حال تکرار مداوم گناه، نه تنها پذیرفته نیست. بلکه استغفار را بی خاصیت می کند. 16.گزینه 3
اثر بدتر چنین استغفاري در کالم امام رضا (ع) آمده که فرموده است: «المستغفر من الذنب و یفعلھ کالمستھزی، بربّھ»، کسی که از گناه

استغفار کند و در عین حال، انجامش دهد، مانند کسی است که پروردگارش را مسخره کرده است.
آیه ي شریفه اشاره به مسدود بودن راه ورود باطل و تحریف چه قبل از نزول قرآن چه بعد از آن با توجه به سرچشمه گرفتن از 17.گزینه 4

 
حکمت الهی می نماید.

 
با توجه به نکته کتاب، قرآن کتاب جاودانه براي تمام اعصار است و راهگشاي زندگی مسلمانان خواهد بود.
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صفحه 2

مفهوم «مردم باید براي اجراي قوانین اسالم، پیشرفت جامعه و ناکام گذاشتن دشمنان خدا و مردم از خود استقامت و پایداري نشان 18.گزینه 3
دهند.» از آیه ي «فاستقم کما امرت و من تاب معک و ال تطغوا» به دست می آید. تربیت و هدایت مردم از مهم ترین وظایف رهبر و حقوق مردم

است.
امام علی (ع) می فرماید: «بزرگ ترین حقی که خدا واجب کرده است، حق رهبر بر مردم و حق مردم بر رهبر است. حقوقی که 19.گزینه 4

خداوند بر هر یک از این دو نسبت به هم واجب کرده و آن را سبب دوستی و الفت آنان و ارجمندي دین شان قرار داده است. مردم جز به صالح
حاکمان، اصالح نپذیرند و حاکمان جز به پایداري مردم نیکو نگردند. پس هنگامی که مردم، وظیفه ي خود را نسبت به حاکم انجام دادند و حاکم

نیز حق آنان را ادا کرد، حق در میان جامعه ارزشمند می شود.»
منتظر حقیقی تالش می کند در عصر غیبت هم پیرو امام خود باشد و از ایشان تبعیت کند. پیروي از دستور آن حضرت مبنی بر 20.گزینه 4

مراجعه به عالمان دین و تبعیت از آن هاست که پیامبر اکرم (ص) می فرمایند: «خوشا به حال کسی که به حضور «قائم» برسد، در حالی که پیش از
قیام او نیز پیرو او باشد.» و این موضوع در عبارت   «و اّما الحوادث الواقعة ...»  تجلّی دارد. امام صادق (ع) می فرمایند: «یاران مهدي (عج)

مردمانی مقاوم، سرشار از یقین به خدا و استوارتر از صخره ها هستند. اگر به کوه روي آورند، آن ها را متالشی می کنند.»


