
 
آیه ي «و ما ھذه الحیاة الدنیا ...» و سخن حضرت علی (ع)، هر دو بیانگر دیدگاه پیامبران الهی نسبت به مرگ است.  1.گزینه 2

با توجه به آیات  و  سوره ي یونس، صفات «ال یرجون لقاءنا» «رضوا بالحیاة الّدنیا واطمانّوا بها» و «والّذین هم عن ءایاتنا غافلون» 2.گزینه 2
مخصوص کسانی است که «مأواهم النار» با توجه به آیات  و  سوره ي کهف، صفت «کفروا بایات ربّهم ولقائه» مخصوص کسانی است که

«االخسرین اعماال».
خداپرستان از خداوند عمر طوالنی می خواهند تا با اندوخته کامل تري خدا را مالقات کنند که این مفهوم، بیانگر پیامد دیدگاه الهی به 3.گزینه 2

مرگ است و آیه شریفه  من آمن با� و الیوم اآلخر..." به آن اشاره دارد.
راه آزادي انسان ها با شهادت هموار می شود و اولین پیامد نگرش الهی به مرگ، این است که چنین انسانی با تالش و توان بسیار در 4.گزینه 3

خدمت به خلق خدا می کوشد و می داند که هرچه بیش تر به دیگران خدمت کند، آخرت او زیباتر خواهد شد.
آیه ي شریفه ي و ضرب لنا مثًال... اشاره به امکان معاد جسمانی، یعنی آفرینش مجدد جسم براي پیوستن به روح در آخرت دارد. 5.گزینه 2

هر دو آیه مربوط به امکان معاد جسمانی است. 6.گزینه 4
نمی شود که خدا عشق به خود و حیات ابدي را در وجود کسی قرار دهد و سپس او را در حالی که مشتاق اوست. از هستی بیندازد. 7.گزینه 1

چنین کاري از خداوند حکیم محال است و پیامش ضرورت برپایی رستاخیز است. زیرا انسان میل به کماالت بی نهایت دارد.
تعیین زمان ظهور در اختیار خداست و کسی جز او از آن آگاهی ندارد. آن چه براي ظهور الزم است، احساس نیاز جهانی به کمک 8.گزینه 2

 
الهی، ناامیدي از همه ي مکتب هاي غیر الهی و آمادگی الزمپیروان و یاران امام براي همکاري با ایشان است.

 
پیامبر اکرم (ص) فرمود: «مثل ظهور مهدي (عج) مثل برپایی قیامت است. مهدي (عج) نمی آید مگر ناگهانی»

آیه ي شریفه ي (ان هللا ال یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما انفسھم) بیان گر آن است که زمینه ساز هالکت و بدبختی و یا عزت و 9.گزینه 4
سربلندي یک جامعه اعمال و کردار همان جامعه است. این آیه به تغییر جوامع به طور کلی اعم از جهت مثبت و هم منفی اشاره دارد. در حالی که

 
آیه ي شریفه ي (ذلک بان هللا لم یک مغیرا ...) فقط به تعبیر جوامع به سمت منفی اشاره دارد.

غیبت آن قدر ادامه می یابد که نه تنها مسلمانان، بلکه جامعه ي انسانی شایستگی درك ظهور و بهره مندي کامل از وجود آخرین حجت الهی را

 
پیدا کند. در آن زمان بشریت وعده هاي الهی در مورد حکومت صالحان و برپایی عدالت جهانی را به چشم خواهد دید.

امیر مومنان (ع) می فرماید: «تا این که زمان ظهور و وعده ي الهی و نداي آسمانی فرا می رسد. همان آن روز، روز شادي فرزندان علی 10.گزینه 2
(ع) و پیروان اوست.» باتوجه به سخن امام عصر (ع) این پنهان بودن در پشت ابر ناشی از عدم شایستگی انسان ها در بهره مندي از رهبري ظاهري

 
ایشان است. 

پاسخ به این سؤال که «آینده ي نهایی جهان از آن کدام جبهه است؟» با بینش انسان درباره ي جهان ارتباط دارد. نگاه مثبت دین 11.گزینه 2

 
به آینده ي تاریخ و اعتقاد به حضرت مهدي (عج) اصلی به نام «انتظار» را در دل ها زنده کرده است.

آیه ي شریفه ي (ولقد کتبنا فی الّزبور من بعد الذکر اّن األرض یرثھا عبادی الصالحون) بیان گر آن است که عالوه بر قرآن سایر 12.گزینه 1
پیامبران در کتاب هاي خود مانند زبور (کتاب حضرت داوود) و تورات (کتاب حضرت موسی) از طرح خاصی براي پایان تاریخ سخن گفته اند که

بندگان صالح خدا زمین را به ارث می برند. آیه ي شریفه ي (ھو الّذی ارسل رسولھ بالھدی و دین الحق لیظھره علی الدّین کلّھ و لو کره

 
المشرکون) می فرماید که با وجود نا خوشنودي مشرکان (بی بهره گان از بینش توحیدي)، پایان تاریخ به یک نتیجه یعنی غلبه دین حق می انجامد.

یکی از فواید زنده بودن امام زمان، مشخص بودن پدر و مادر آن حضرت و حضور ایشان در جامعه، آن است که هر ماجراجوي 13.گزینه 4
فریب کاري که بخواهد خود را مهدي موعود معرفی کند، به زودي شناخته می شود و مردم هوشیار فریب او را نمی خورند.

باتوجه به عبرت «و نمی شود که مؤمنان همگی اعزام شوند، پس چرا از هر گروهی جمعی از آن ها اعزام نشوند تا دانش دین 14.گزینه 4
بیاموزند» به وجوب تفکر عمیق در خصوص مؤمنان پی می بریم. باتوجه به عبارت «و مردم خویش را هشدار دهند» تفکر عمیق در دین، به منظور

 
هشدار به احکام الهی است و عبارت «لیتفقھوا فی الدین» حاکی از استمرار مرجعیت دینی با مفتوح بودن باب اجتهاد در دین است. 

فقیهی می تواند رهبري جامعه اسالمی را برعهده بگیرد و کشور را اداره کند و به پیش برد که هم شرایط تعیین شده در دین را دارا 15.گزینه 2
باشد (مشروعیت) و هم مورد پذیرش مردمک باشد (مقبولیت). عالوه بر شروطی که براي فقیه الزم است، ولی فقیه باید دو شرط دیگر نیز داشته

 
) شجاعت و قدرت روحی داشته باشد. ) با تدبیر و با کفایت باشد.  باشد: 

این مفهوم که هر انسانی براي رسیدن به رستگاري باید به دستورات قران و دین الهی عمل کند، مفهوم آیه ي شریفه ي «ھو الذی 16.گزینه 1
ارسال رسولھ بالھدی و دین الحق ...» می باشد. مرجعیت و والیت فقیه در عصر غیبت همان چراغ هدایتی است که در پرتو آن می توان راه را از

بی راهه شناخت.
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صفحه 2

مردم باید براي اجراي قوانی اسالم، پیشرفت جامعه و ناکام گذاشتن دشمنان خدا و مردم از خود استقامت و پایداري نشان دهند. 17.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.
امام علی (ع) فرمود: دل خویش را نسبت به مردم تحت حکومت مهربان قرار بده و با همه دوست و مهربان باش: «فبما رحمھ من 18.گزینه 3

هللا لنت لھم» چرا که مردم دو دسته اند، دسته اي برادر دینی تو و دسته اي دیگر در آفرینش همانند تواند.» همچنین فرمودند: «در قبول و تصدیق
سخن چین شتاب مکن. زیرا سخن چین در لباس نصیحت ظاهر می شود، اما خیانت کار است.»

از دیدگاه حضرت علی (ع) مردم جز به صالح حاکمان اصالح و حاکمان جز به پایداري مردم نیکو نگردند. 19.گزینه 2
آیه ي شریفه ي فاستقم کما امرت ... بیانگر قاطعیت و استواري هر جامعه است و آیه ي شریفه ي فبما رحمة من هللا لنت لھم ... بر 20.گزینه 1

 
دلسوز بودن حاکم جامعه ي اسالمی اشاره دارد. هر دو ویژگی جزء وظیفه ي رهبر و حق مردم محسوب می شوند.


