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گزینۀ11953
آب، نعمت بی نظیر خداوند، جلوۀ زیبایی و طراوت، مظهر پاکی و زاللی و عامل 

ادامۀ حیات )طبیعی و جسمانی( است.
و  روش مطالعۀ این درس این درس، یک درس مفهومی و دشوار است 

آیات، احادیث و اشعار آن اهمیت زیادی دارند. 
برای یادگیری عمیق و تسلط کامل بر مفاهیم آن، ابتدا باید با چند بار روخوانی 
متن درسنامه، مفهوم کلی این درس را درک کنید. سپس باید با دقت و تمرکز 

بیشتر بر جزئیات هر موضوع، نکات و مفاهیم خاص آن را فرا گرفت. 
یادگیری مفاهیم آیات، احادیث و اشعار آن، باید آخرین مرحلۀ یادگیری باشد تا 
عالوه بر یادگیری نکات مربوط به هر یک از آنها، بتوان ارتباط و تناسب معنایی 

هر یک از آنها را به آسانی درک کرد.
بهتر است قبل از مطالعۀ هر درس از دین و زندگی یازدهم، معادل همان درس 

از سال دهم را دوره کنید.

گزینۀ11963
براساس آیۀ شریفۀ: »و جعلنا من الماء کل شیء حی«، آب، عامل ادامۀ حیات 

مادی و جسمانی است.
 نکتۀ طالیی آب، حیات بخش مادی و طبیعی به انسان و سایر مخلوقات 

است. دین، حیات بخش معنوی به انسان است.
قسمت دوم گزینۀ )4( نادرست است، زیرا دین و تعالیم الهی، به روح و جان  

آدمی حیات می بخشد.

گزینۀ11972
آیۀ شریفۀ: »لنحیي به بلدهًْ میتا« به این حقیقت اشاره دارد که انسان با آب، 
نیازهای طبیعی و جسمی اش را برطرف می سازد. و به طور کلی آب، حیات بخش 

جهان مادی، از جمله ما انسان هاست.
معنوی  نیازهای  پاسخ گوی  گزینه ها،   دلیل نادرستی سایر گزینه ها سایر 

انسان است.

گزینۀ11981
در آیۀ شریفۀ: »َیا أّیها الّذین آمنوا استجیبوا هلل و للّرسول اذا دعاکم لما یحییکم«، 
خداوند، مومنان را به خداشناسی و خداپرستی )استجیبوا هلل و للّرسول( و در یک 
کلمه به »دینداری« دعوت می کند تا با عمل به دستورات آن، حیات روحی و 

معنوی )اذا دعاکم لما یحییکم( نصیب ما شود.
 روش مطالعه یکی از موضوعاتی که هنگام مطالعۀ آیات و احادیث باید مورد 

توجه قرار گیرد، مخاطب آن آیه و حدیث است.

گزینۀ11993
در آیۀ شریفۀ: »استجیبوا هلل و للّرسول اذا دعاکم لما یحییکم«، خداوند از مخاطبان 
خاص خود )الذین آمنوا( می خواهد که برای رسیدن به حیات روحی معنوی )لما 

یحییکم(، به دعوت خدا و رسولش پاسخ دهند. )استجیبوا هلل و للّرسول(
 نکتۀ طالیی دین و دستورات الهی، از آن جهت زندگی بخش و مایۀ حیات 

روحی و معنوی انسان است که پاسخ گوی نیازهای بنیادین انسان می باشد.

گزینۀ12002
الف ـ با استناد به آیۀ شریفۀ: »یا أّیها الّذین آمنوا استجیبواْ هلل و للّرسول إذا دعاکم 
لما یحییکم«، خداوند از مخاطبان خاص خود )الذین آمنوا( می خواهد که برای 
رسیدن به حیات معنوی )لما یحییکم(، به دعوت خدا و رسولش پاسخ دهند. 
)استجیبوا هلل و للّرسول( ب ـ اطاعت  از دتورات خدا و رسولش، همان »آمنوا و 

عملوا الّصالحات« می باشد.
 روش تست زدن برای پاسخ دادن به این تست دشوار و مفهومی، ابتدا باید با 
را  خود  انتخاب های  دایرۀ  است،  اشتباه  هستیم  مطمئن  که  گزینه هایی  حذف 
محدود نماییم. سپس با تمرکز در صورت سؤال و درک مفهوم آن گزینۀ صحیح 
را انتخاب نماییم. قسمت اول گزینه های )1( و )4( نادرست است، زیرا بر اساس 
صورت سؤل، با توجه به آیات قرآن باید به سؤال پاسخ دهیم. قسمت دوم گزینۀ 

)3(، راه پاسخ به دعوت خدا و رسولش نمی باشد.

گزینۀ12014
الف ـ پیام آیۀ شریفۀ: »لنحیي به بلدهًْ میتا«، این است که انسان با آب، نیازهای 
طبیعی و جسمی اش را برطرف می سازد. و به طور کلی آب، حیات بخش جهان 
مادی، از جمله ما انسان هاست. ب ـ در آیۀ شریفۀ: »استجیبوا هلل و للّرسول اذا 
دعاکم لما یحییکم«، خداوند از مخاطبان خاص خود )الذین آمنوا( می خواهد که 
برای رسیدن به حیات معنوی )لما یحییکم(، به دعوت خدا و رسولش پاسخ دهند. 

)استجیبوا هلل و للّرسول(
بیانگر   ،)2( و   )1( گزینه های  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
دعوت خدا و رسولش به دینداری که حیات بخش معنوی به انسان است، می باشد. 
قسمت دوم گزینۀ )3(، از سومین و چهارمین عامل برای جلوگیری از خسران زدگی 
سخن به میان آمده که زیرمجموعۀ پاسخ گویی به دعوت به خدا و رسولش است.

گزینۀ12021
احتیاج دائمی انسان به داشتن برنامه ای که پاسخگوی نیازهایش باشد و سعادت 
او را تضمین کند )علت( سبب شده است که در طول تاریخ همواره شاهد ارائۀ 

برنامه های متفاوت و گاه متضاد از جانب مکاتب بشری باشیم.
 روش مطالعه برای پاسخ به این سؤال کامال حفظی، فقط باید با مطالعۀ و 
براساس  فقط  و  شد  حفظ  را  درس  هر  مفاهیم  و  نکات  منظم،  و  زیاد  تکرار 

محفوظات خود و بدون نیاز به استدالل به این نوع سؤال پاسخ داد.

گزینۀ12034
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

 توضیح محتوای اصلی دعوت پیامبران الهی یکسان و مشابه یکدیگر است.
بر این اسا گزینۀ )1( نادرست است.

گزینۀ12043
انسان همچون سایر موجودات زنده،یک دسته نیازهای طبیعی و غریزی دارد؛ 
مانند نیاز به آب، هوا، غذا و پوشاک.خداوند، پاسخ به این نیازها را در عالم طبیعت 

آماده کرده و قدرت آگاه شدن از آنها را نیز به انسان داده است.
نادرست   ،)4( و   )2( گزینه های  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
است، زیرا ویژگی های فطری، مخصوص انسان است و عامل امتیاز انسان بر 
دیگر مخلوقات است. قسمت دوم گزینۀ )1( نادرست است، زیرا دین و تعالیم الهی 

پاسخگوی نیازهای برتر و بنیادین انسان است.

گزینۀ12052
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

 نکتۀ طالیی انسان می تواند تنها با تکیه بر عقل خویش راه هایی بهتری 
برای پاسخ به نیازهای مادی خود خود ارائه دهد.
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گزینۀ12064
نیازهای انسان منحصر به نیازهای طبیعی و غریزی او نمی شود. زمانی که انسان، 
را  خود  بیندیشد،  باالتری  افق  در  و  رود  فراتر  روزمّره  زندگی  از سطح  اندکی 
با نیازهای مهم تری روبه رو می   بیند نیازهایی که برآمده از سرمایه های ویژه ای 
)مانند عقل، اختیار ...( است که خداوند به او عطا کرده است. پاسخ صحیح به این 
نیازهای اساسی است که سعادت انسان را تضمین می کند. این نیازها به تدریج 
به دل مشغولی، دغدغه و باالخره به سؤال هایی تبدیل می شوند  که انسان تا پاسخ 

آن ها را نیابد، آرام نمی گیرد.
نیازهای برتر  نادرست است، زیرا   دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ )3( 
باال،  توضیح  به  توجه  با  طبیعی.  نه  است  انسان  معنوی  نیازهای  به  مربوط 

گزینه های )1( و )2( نادرست است.

گزینۀ12071
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

 توضیح نیازهای برتر انسان برآمده از این سرمایه های ویژه ای هستند که 
خداوند آنها را در فطت آدمی نهاده است. این سرمایه ها عبارتند از: 1ـ عقل 2ـ 
اراده و اختیار 3ـ فطرت خداجوی انسان 4ـ گرایش به نیکی ها و زیبایی ها 5ـ 

وجدان یا نفس لّوامه

گزینۀ12081
پاسخ صحیح به این نیازهای اساسی است که سعادت انسان را تضمین می کند. 
تبدیل  سؤال هایی  به  باالخره  و  دغدغه  دل مشغولی،  به  تدریج  به  نیازها  این 

می شوند  که انسان تا پاسخ آن ها را نیابد، آرام نمی گیرد.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها با توجه به توضیح باال، قسمت اول گزینه های 
)3( و )4( نادرست است. قسمت دوم گزینۀ )2(، نتیجۀ ابتدایی و تدریجی طرح 

سؤاالت برتر می باشد نه نتیجۀ نهایی آن.

گزینۀ12093
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

 نکتۀ طالیی برای پاسخ به سؤاالت اساسی و بنیادین باید از عقل و دین 
کمک گرفت.

گزینۀ12102
اولین نیاز برتر انسان، »شناخت هدف زندگی« است. در این نیاز، انسان می خواهد 
بداند »برای چه زندگی می کند؟« و کدام هدف است که می تواند با اطمینان 

خاطر، زندگی اش را صرف آن نماید؟
 نکتۀ طالیی »برای چه زیستن« یا »فلسفۀ حیات« یا »هدف زندگی«، 
بیانگر اولین نیاز برتر انسان است. گزینۀ )1(، بیانگر دومین نیاز برتر انسان، 
یعنی »درک آیندۀ خویش« است. گزینۀ )4(، بیانگر سومین نیاز برتر انسان، 

یعنی »کشف راه درست زندگی« است.

گزینۀ12114
در اولین نیاز برتر که »شناخت هدف زندگی« است، انسان می خواهد بداند »برای 
چه زندگی می کند؟« و کدام هدف است که می تواند با اطمینان خاطر، زندگی اش 
را صرف آن نماید؟ او می داند که اگر هدف حقیقی خود را نشناسد یا در شناخت 

آن دچار خطا شود، عمر خود را از دست داده است.
 مقایسه برای چه زیستن یا فلسفۀ حیات، بیانگر نیاز اول یا »درک هدف 
زندگی« است. کیفیت زندگی یا چگونه زیستن، بیانگر نیاز سوم یا »کشف راه 

درست زندگی« است.

گزینۀ12122
امام سجاد)ع( پیوسته این دعا را می خواند که: »خدایا ایام زندگانی مرا به آن چیزی 
اختصاص بده که مرا برای آن آفریده ای.« این دعا، مربوط به نیاز اول یا »درک 
هدف زندگی« است. این درخواست، اهمیت شناخت هدف حقیقی زندگی را از 

دیدگاه امام سجاد)ع( بیان می کند.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ )1(، به هدف از آفرینش جهان اشاره 
دارد نه انسان. قسمت اول گزینه های )3( و )4(، به نیاز سوم یا »کشف راه درست 

زندگی« اشاره دارد.

گزینۀ12131
در اولین نیاز برتر انسان می خواهد بداند »برای چه زندگی می کند؟« و کدام هدف 
است که می تواند با اطمینان خاطر، زندگی اش را صرف آن نماید؟ او می داند که 
اگر هدف حقیقی خود را نشناسد یا در شناخت آن دچار خطا شود، عمر خود را از 

دست داده است.
 نکتۀ طالیی برترین هدف اصلی ما آن هدفی است که همۀ استعدادهای 

متنوع ما را دربرگیرد و در جایی متوقف نشود. )درس 1 دهم(

گزینۀ12144
دومین نیاز برتر انسان، »درک آیندۀ خویش« است. در این نیاز برتر، انسان با این 
سؤال مهم و اساسی روبه روست که: »آینده او چگونه است؟« و»آیا زندگی او با 

مرگ تمام می شود یا دفتر حیات او به شکل دیگری گشوده می گردد؟«
 نکتۀ طالیی سؤاالت مربوط به حیات پس از مرگ و زندگی اخروی، بیانگر 
نیاز دوم یا »درک آیندۀ خویش« است. قسمت اول گزینه های )2( و )3(، مربوط 
به نیاز سوم، یعنی »کشف راه درست زندگی« است. قسمت دوم گزینۀ )1(، بیانگر 

اولین نیاز برتر انسان، یعنی »درک هدف زندگی« است.

گزینۀ12152
الف ـ این سؤال برتر که: »آیا زندگی انسان با مرگ تمام می شود یا دفتر حیات 
او به شکل دیگری گشوده می گردد؟«، مربوط به دومین نیاز برتر انسان، یعنی 
»درک آیندۀ خویش« است. ب ـ این مصراع: »به کجا می روم آخر ننمایی وطنم« 

به دومین نیاز برتر انسان، یعنی »درک آیندۀ خویش« اشاره دارد.
یعنی  اول  نیاز  به   ،)1( گزینۀ  دوم   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 

»درک هدف زندگی« اشاره دارد.

گزینۀ12164
عبارت: »آمدنم بهر چه بود«، به نیاز اول یعنی »درک هدف زندگی« اشاره دارد.

از  بخشی  پاسخ گوی  باشند،  برزخی  حیات  بیانگر  که   نکتۀ طالیی آیاتی 
سؤاالت مربوط به حیات پس از مرگ می باشند.

گزینۀ12173
در بیت: »از کجا آمده ام آمدنم بهر چه بود / به کجا می روم آخر ننمایی وطنم«، عبارت: 
»آمدنم بهر چه بود«، به نیاز اول یعنی »درک هدف زندگی« اشاره دارد و مصراع »به 
کجا می روم آخر ننمایی وطنم«، به نیاز دوم یعنی »درک آیندۀ خویش« اشاره دارد.

 نکتۀ طالیی آیاتی که دربارۀ بهشت و جهنم سخن می گویند، بیانگر کیفیت 
حیات اخروی بوده و پاسخ گوی نیاز دوم، یعنی »درک آیندۀ خویش« می باشند.

گزینۀ12181
راه زندگی یا »چگونه زیستن« که ارتباط دقیقی با دو نیاز قبلی دارد، دغدغۀ دیگر 

انسان های فکور و خردمند است.
یعنی  قبل،  نیاز  دو  زندگی، پوشش دهندۀ  راه درست   نکتۀ طالیی انتخاب 

»شناخت هدف زندگی« و »درک آیندۀ خویش« است.
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گزینۀ12192
راه زندگی یا »چگونه زیستن« که ارتباط دقیقی با دو نیاز قبلی دارد، دغدغۀ دیگر 
انسان های فکور و خردمند است. این دغدغه )چگونه زیستن( از آن جهت جدی 
است که انسان فقط یک بار به دنیا می آید و یک بار زندگی در دنیا را تجربه می کند.

نتیجۀ نشناختن هدف حقیقی است. فقط یک بار   مقایسه از دست دادن عمر، 
تجربه کردن زندگی، اهمیت نیاز سوم یعنی »کشف راه درست زندگی« را بیان می کند.

گزینۀ12204
بنابراین در این فرصت تکرارنشدنی، باید از بین همۀ راه هایی که پیش روی اوست، 
راهی را برای زندگی انتخاب کند که به آن مطمئن باشد تا بتواند با بهره مندی از 
سرمایه های خدادادی )سرمایه های کمال( به هدف خلقت )تقّرب به خداوند( برسد.

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ )1( نادرست است، زیرا برای رسیدن به 
هدف خلقت انسان که همان قرب الهی است، عالوه بر بهره مندی از تعالیم الهی، 
انسان باید از تمام سرمایه های خدادادی که در فطرت او نهاده شده است، نیز 

استفاده نماید.

گزینۀ12212
دغدغۀ چگونه زیستن و کشف راه درست زندگی از آن جهت جدی است که 

انسان فقط یک بار به دنیا می آید و یک بار زندگی در دنیا را تجربه می کند.
 نکتۀ طالیی هر آیه ای که بیانگر »برنامه و راه و روش زندگی« باشد، بیانگر 

نیاز سوم یعنی »کشف راه درست زندگی« است.

گزینۀ12224
این عبارت: »اگر هدف حقیقی خود را نشناسد یا در شناخت آن دچار خطا شود، 
عمر خود را از دست داده است.«، مربوط به اولین نیاز برتر انسان یعنی »درک 

هدف زندگی« می باشد.
 نکتۀ طالیی »هدف زندگی«، چشم اندازی است که برای رسیدن به آن باید 
تالش کرد و آن را به دست آورد ولی »راه درست زندگی«، مسیری است که 

انسان باید در آن حرکت نماید تا به آن چشم انداز برسد.

گزینۀ12231
خداوند در سورۀ شریفۀ: »والعصر، إّن اإلنسان لفي خسر، إاّل الّذین آمنوا و ...«، به 
عصر که به معنای زمان و تاریخ بشر است، سوگند خورده و خسران انسان ها در 

زندگی را، نتیجۀ گذشتن زمان عمر آنها معرفی کرده است.
 نکتۀ طالیی خسران عظیم تمام انسان ها در سورۀ عصر، گذر زمان و سپری 
شدن عمر آدمی است، چراکه با گذشت زمان، سرمایۀ گرانبها و محدوِد عمر خود 

را از دست می دهند.

گزینۀ12243
با استناد به سورۀ شریفۀ عصر: »والعصر، إّن اإلنسان لفي خسر، إاّل الّذین آمنوا 
و...«، زیان و خسارتی که انسان را تهدید می کند، از دست رفتن سرمایه وجودی 

انسان که همان عمرش است، می باشد.
الهام   نکتۀ طالیی خداوند پس از سوگند به نفس و آنکه آن را آراست، از 

فجور و تقوا به انسان سخن می گوید.

گزینۀ12252
در سورۀ عصر: »والعصر، إّن اإلنسان لفي خسر، إاّل الّذین آمنوا و عملوا الّصالحات 
و تواصوا بالحّق و تواصوا بالّصبر«، خداوند پس از بیان خسران تلف شدن عمر 
انسان ها، راه های جلوگیری از این خسراِن را چهار چیز معرفی می نماید: الف ـ 
ایمان به خدا )إاّل الّذین آمنوا( ب ـ انجام اعمال صالح که میوه و ثمرۀ ایمان است. 
)و عملوا الّصالحات( ج ـ توصیۀ یکدیگر به »حق« )و تواصوا بالحّق( دـ توصیۀ 

یکدیگر به »صبر« در برابر مشکالت )و تواصوا بالّصبر(

عین  باید  ابتدا  تست،  نوع  این  به  دادن  پاسخ   روش تست  زدن برای 
عبارت های آیه را حفظ نمود، به طوری که با دیدن یک بخش از آیه، کل آن آیه 

را به خاطر آورد. سپس براساس متن آیه، گزینۀ صحیح را انتخاب نمود.

گزینۀ12263
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

 نکتۀ طالیی هر یک از راه های ارائه شده برای رهایی از خسران از دست 
دادن عمر انسان در سورۀ شریفۀ عصر، پاسخ گوی نیاز سوم، یعنی »کشف راه 

درست زندگی« است.

گزینۀ12274
هر چهار روش ذکر شده در سورۀ شریفۀ: »والعصر، إّن اإلنسان لفي خسر، إاّل 
الّذین آمنوا و عملوا الّصالحات و تواصوا بالحّق و تواصوا بالّصبر«، برای جلوگیری 

از خسران زدگی، بیانگر نیاز سوم یعنی »کشف راه درست زندگی« است.
إذا  للّرسول  و  هلل  »استجیبوا  قرآنی:  عبارت  و  عصر   تناسب معنایی سورۀ 
دعاکم لما یحییکم«، بیانگر نیاز سوم از نیازهای بنیادین یعنی »کشف راه درست 

زندگی« است.

گزینۀ12282
پاسخ به سؤال های اساسی باید حداقل دو ویژگی داشته باشد: الف ـ کاماًل درست 
و قابل اعتماد باشد. ب ـ همه جانبه باشد؛ به طوری که به نیازهای مختلف انسان 

به صورت هماهنگ پاسخ دهد.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها هر دو قسمت گزینۀ )1( و )4(، به یک معنا 

می باشند.

گزینۀ12294
پاسخ به سؤال های اساسی باید کاماًل درست و قابل اعتماد باشد، زیرا هر پاسخ 
احتمالی و مشکوک نیازمند تجربه و آزمون است. در حالی که عمر محدود آدمی 
 برای چنین تجربه ای کافی نیست، به خصوص که راه های پیشنهادی هم بسیار 

زیاد و گوناگون اند.
اول گزینه های )1( و )2( و قسمت   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
دوم گزینۀ )3(، نیازمندی به پاسخ های همه جانبه )نه درست و قابل اعتماد( را 

برای پاسخ به سؤال های اساسی بیان می کند.

گزینۀ12301
دومین ویژگی پاسخ سؤال های اساسی، همه جانبه بودن آنها است؛ به طوری که به 
نیازهای مختلف انسان به صورت هماهنگ پاسخ دهد، زیرا ابعاد جسمی و روحی، 
فردی و اجتماعی و دنیوی و اخروی وی پیوند و ارتباط کامل و تنگاتنگی با هم 

دارند و نمی توان برای هر بُعدی جداگانه برنامه ریزی کرد.
 نکتۀ طالیی »محدود بودن عمر انسان« و »زیاد بودن راه های پیشنهادی«، 

پاسخ های کامال درست و قابل اعتماد می طلبد.

گزینۀ12312
پاسخ به سؤال های اساسی باید کاماًل درست و قابل اعتماد باشد زیرا هر پاسخ 
احتمالی و مشکوک نیازمند تجربه و آزمون است. در حالی که عمر محدود آدمی 
 برای چنین تجربه ای کافی نیست، به خصوص که راه های پیشنهادی هم بسیار 

زیاد و گوناگون اند.
مختلف  ابعاد  میان  تنگاتنگ  و  کامل  ارتباط  و  پیوند   نکتۀ طالیی »وجود 
انسان« و اینکه »نمی توان برای هر بُعدی جداگانه برنامه ریزی کرد.«، بیانگر 

دومین ویژگی در پاسخ به سؤال های اساسی، یعنی »همه جانبه بودن« است.
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گزینۀ12323
پاسخ به سؤال های اساسی باید همه جانبه باشد؛ به طوری که به نیازهای مختلف 
و  فردی  روحی،  و  جسمی  ابعاد  زیرا  دهد،  پاسخ  هماهنگ  صورت  به  انسان 
اجتماعی و دنیوی و اخروی وی پیوند و ارتباط کامل و تنگاتنگی با هم دارند و 

نمی توان برای هر بُعدی جداگانه برنامه ریزی کرد.
و  اعتماد«  قابل  و  درست  »کاماًل  پاسخ های  به  دست یابی   توضیح برای 
انسان،  »خلقت  از  دقیقی  اطالعات  به  اساسی،  سؤال های  برای  »همه جانبه« 
جایگاه او در نظام هستی، ابعاد دقیق و ظریف روحی و جسمی و نیز فردی و 
اجتماعی او و همچنین علم به این که انسان ها، پس از مرگ، چه سرنوشتی دارند 

و دقیقاً چه عاقبتی در انتظار آنهاست.« داریم.

گزینۀ12333
با توجه به دو ویژگی پاسخ سوال های اساسی، کسی می تواند پاسخ صحیح این 
سؤال ها را بدهد که: آگاهی کامل داشته باشد از خلقت انسان، جایگاه او در نظام 
هستی،ابعاد دقیق و ظریف روحی و جسمی و نیز فردی و اجتماعی او همچنین بداند 
که انسان ها، پس از مرگ، چه سرنوشتی دارند و دقیقاً چه عاقبتی در انتظار آنهاست.

در  هستی  نظام  در  خداوند  جایگاه   دلیل نادرستی سایر گزینه ها درک 
قسمت اول گزینه های )2( و )4( نادرست است. قسمت دوم گزینۀ )1(، مطابق 

توضیح باال نادرست است.

گزینۀ12344
عقل انسان به علت کمبود آگاهی ها نمی تواند به همۀ نیازها پاسخ جامع و درست بدهد.

 توضیح عقل انسان در پاسخ دادن جامع و کامل به نیازهای برتر انسان، 
نقص مطلق دارد.

گزینۀ12353
از آنجا که طراحی مسیر سعادت انسان بستگی به پاسخ کامل و جامع به سؤاالت 
و نیازهای بنیادین دارد و انسان نمی تواند به تنهایی به آنها پاسخ دهد، نمی تواند 

به تنهایی مسیر سعادت خویش را طراحی نماید.
 توضیح با کنار هم قرار گرفتن عقل و وحی می توان به پاسخ سؤال های 

اساسی دست یافت.

گزینۀ12361
خداوند هر دسته از مخلوقات را متناسب با ویژگی هایی که در وجودشان قرار داده 

است، هدایت می کند.
 توضیح هدایت هر مخلوقی متناسب با ویژگی های درونی آن و متفاوت با 

دیگر مخلوقات است.

گزینۀ12374
انسان ویژگی هایی دارد که او را از سایر مخلوقات متمایز می کند و همین امر 

سبب شده شیوۀ هدایت او متفاوت باشد.
 توضیح انسان بر خالف سایر مخلوقات عالوه بر هدایت درونی و متناسب با 
ویژگی هایی که در خلقتش وجود دارد، یک هدایت بیرونی و از طریق ارسال 

تعالیم الهی توسط پیامبران دارد.

گزینۀ12384
الف ـ انسان ویژگی هایی دارد که او را از سایر مخلوقات متمایز می کند و همین 
امر سبب شده شیوۀ هدایت او متفاوت باشد. ب ـ یکی از این ویژگی ها، توانایی 
تعقل و تفکر و ویژگی دیگر او قدرت اختیار و انتخاب است؛ انسان، ابتدا دربارۀ 
هر کاری، تفکر می کند، اگر تشخیص داد که آن کار مفید است و او را به هدفش 
می رساند، )نیروی تفکر( آن را انتخاب می کند و انجام می دهد. )قدرت اختیار( ج ـ 

هدایت خداوند نیز از مسیر این دو ویژگی )تفکر و اختیار( می گذرد.

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ )1(، ناقص است، چون در آن از قدرت 
اختیار انسان سخن نگفته است. گزینۀ )2(، نادرست است، زیرا هدایت معنوی 
اکتسابی  غیر  فطری،  امور  زیرا  است،  نادرست   )3( گزینۀ  نیست.  نظر  مورد 

)ناآموختنی( می باشد.

گزینۀ12392
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

 توضیح صورت سؤال، به نیروی تفکر و اندیشۀ انسان در انتخاب هایش که 
باعث برتری او بر سایر مخلوقات شده است، اشاره دارد.

گزینۀ12404
هدایت خداوند از مسیر دو ویژگی )تفکر و اختیار( می گذرد؛ یعنی خداوند برنامۀ 
هدایت انسان را که در برگیرندۀ پاسخ به سؤاالت بنیادین است، از طریق پیامبران 
می فرستد، تا انسان با تفکر در این برنامه و پی بردن به ویژگی ها و امتیازات آن، 
با اختیار خود این برنامه را انتخاب کند و در زندگی به کار بندد و به هدفی که 

خداوند در خلقت او قرار داده است، برسد.
 توضیح هدایت انسان به دو صورت است: 1ـ دادن نیروی تفکر و اختیار 2ـ 

ارسال برنامۀ هدایت انسان از طریق پیامبران.

گزینۀ12411
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

نادرست   )4( و   )2( گزینه های  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
است، زیرا به امامان وحی نمی شود. با توجه به توضیح باال، قسمت دوم گزینۀ )3( 

نادرست است.

گزینۀ12422
مراجعه شود به پاسخ دو پرسش قبل

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینه های )1( و )3( نادرست است، زیرا به 
دلیل ناتوانی انسان  در پاسخ دادن به نیازهای برتر، باید به تعالیم الهی اعتماد نماید 
نه اینکه اگر تشخیص دهد که آن تعالیم مفید است و او را به هدفش می رساند، 
آن را انتخاب کند و در زندگی به کار بندد. گزینۀ )4( نادرست است، زیرا انسان باید 

در برنامۀ الهی تفکر کند نه در آیات و نشانه های الهی.

گزینۀ12433
انسان با عقل خود در پیام الهی تفکر می کند و با کسب معرفت و تشخیص بایدها 

و نبایدها، راه صحیح زندگی را می یابد و پیش می رود.
 تمرین تست زنی برای پاسخ دادن به این تست که گزینه های مشابهی دارد، 
باید با دقت، گزینه های نادرست را حذف کرد و سپس گزینۀ صحیح را انتخاب 
نمود. گزینه های )1(، )2( و )4( نادرست است، زیرا انتخاب راه صحیح زندگی و 
حرکت در آن، با تفکر در پیام الهی و کسب معرفت و تشخیص بایدها و نبایدها 
ممکن است نه با »تشخیص راه های مختلفی که می توان پیمود«، در گزینۀ )1( 
و یا شناخت ویژگی های خاص انسان در گزینۀ )2( و یا با شناخت ویژگی ها و 

امتیازات خاص انبیای الهی در گزینۀ )4(.

گزینۀ12444
امام کاظم)ع( به شاگرد برجسته خود، هشام بن حکم، فرمود: »ای هشام، خداوند 
رسوالنش را به سوی بندگان نفرستاد، جز برای آنکه بندگان در پیام الهی تعقل 

کنند.«
 روش تست زدن برای پاسخ دادن به این نوع تست، باید با به یاد آوردن متن 

حدیث، به حذف گزینه های نادرست و انتخاب گزینۀ صحیح اقدام نمود.
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گزینۀ12454
امام کاظم)ع( به شاگرد برجسته خود، هشام بن حکم، فرمود: »ای هشام، خداوند 
رسوالنش را به سوی بندگان نفرستاد، جز برای آنکه بندگان در پیام الهی تعقل 
کنند. کسانی این پیام را بهتر می پذیرند که از معرفت برتری برخوردار باشند. و 
آنان که در تعقل و تفکر برترند، نسبت به فرمان های الهی داناترند. و آن کس که 

عقلش کامل تر است، رتبه اش در دنیا و آخرت باالتر است.«
 نکتۀ طالیی این فرمایش امام کاظم)ع(، رابطۀ عقل و پیام الهی را در انتخاب 
راه درست زندگی انسان بیان می کند. )چراکه عقل وسیلۀ فهم پیام الهی است.(

گزینۀ12461
مطابق فرمایش امام کاظم)ع( به شاگرد برجسته خود، هشام بن حکم: »آنان که 

در تعقل و تفکر برترند، نسبت به فرمان های الهی داناترند.«
 نکتۀ طالیی پیام این سخن امام کاظم)ع( این است که با در کنار هم قرار 

گرفتن عقل و وحی می توان به پاسخ سؤال های اساسی دست یافت.

گزینۀ12473
با کنار هم قرار گرفتن عقل و وحی می توان به پاسخ سؤال های اساسی دست 

یافت.
 نکتۀ طالیی در مسیر هدایت انسان، »عقل«، یکی از سرمایه های فطری 

انسان است و »وحی«، سرمایۀ بیرونی و هدایت تشریعی است.

گزینۀ12482
این سؤال که »آیندۀ انسان چیست و چگونه رقم می خورد؟«، مربوط به دومین 
نیاز برتر انسان، یعنی »درک آیندۀ خویش« است. و با کنار هم قرار گرفتن عقل 
و وحی یعنی با تفکر در پیام الهی می توان به پاسخ سؤال های اساسی دست یافت.

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینه های )2( و )4( نادرست است، زیرا پاسخ 
به سؤاالت برتر از طریق تفکر در پیام الهی، برای هر کسی امکان پذیر است نه 

فقط برای اولیای الهی. با توجه به توضیح باال، گزینۀ )3( نادرست است.

گزینۀ12494
الف ـ با کنار هم قرار گرفتن عقل و وحی می توان به پاسخ سؤال های اساسی 
دست یافت. ب ـ انسان به علت دارا بودن اختیار می تواند راه های دیگری را به 
غیر از برنامۀ الهی برگزیند. اما چون هر برنامۀ دیگری غیر از برنامۀ خدا نمی تواند 
پاسخ درستی به آن نیازها بدهد، انسان زیان خواهد کرد و با دست خالی به دیار 

آخرت خواهد شتافت.
 نکتۀ طالیی برنامۀ الهی که از طریق پیامبران الهی برای انسان ها فرستاده 

شده، بیانگر نیاز سوم یعنی کشف راه درست زندگی است.

گزینۀ12502
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

به  استناد  با  زیرا  است،  نادرست   )1(  دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ 
آیۀ شریفۀ: »انّا هدیناه السبیل إما شاکرا و إما کفورا«، خداوند چنین شخصی را 
ناسپاس نامیده نه گمراه. گزینۀ )3(، در مورد همۀ انسانها صادق است. گزینۀ 

)4(، در مورد همۀ افراد مورد سؤال این اتفاق نمی افتد.

گزینۀ12514
اگر خداوند به سؤال های اساسی انسان پاسخ ندهد و او را رها کند، انسان در 
قیامت می تواند بگوید: از آنجایی که تو )خداوند( خود، ما را رها کردی و برای 
ما راهنمایی نفرستادی که به سؤاالتمان پاسخ دهد، به این خاطر گمراه شدیم، 

اگر یک پیامبر می فرستادی از او اطاعت می کردیم و هرگز گمراه نمی شدیم.

زیرا  است،  نادرست   ،)3( و   )1(  دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینه های 
درک این دو مورد به کمک عقل انسان ممکن است. گزینۀ )2( از نظر علمی 

نادرست است، زیرا تنها با یک پیامبر انسان از مقربان الهی نمی شود.

گزینۀ12522
بعد  حجهًْ  اهلل  علی  للناس  یکون  لئال  منذرین  و  مبشرین  »رسال  شریفۀ:  آیۀ 
راه هر گونه  انبیاء  با فرستادن  دارد که خداوند  اشاره  این حقیقت  به  الرسل«، 

دستاویز و دلیلی را برای انسان بسته و حجت را بر بندگان تمام کرده است.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها تنها در گزینۀ )2(، به ارسال انبیای الهی برای 

اتمام حجت بر انسان اشاره شده است.

گزینۀ12533
مطابق آیۀ شریفۀ: »رسال مبشرین و منذرین لئال یکون للناس علی اهلل حجهًْ بعد 
الرسل«، علت و فلسفۀ ارسال پیامبرانی که بشارت دهنده و انذار دهنده )مبّشرین 
و منذرین( می باشند، اتمام حجت بر مردم و گرفتن عذر و بهانه از آنان )لئال یکون 

للّناس علی اهلل حّجهًْ بعد الّرسل( است.
 روش تست زدن با توجه به کلمات کلیدی »استوار بودن رسالت انبیای الهی 
بر دو پایۀ بیم و امید«، موجود در صورت سؤال، به آیۀ مورد نظر پی برده و با در 
نظر گرفتن آن آیه، متوجه می شویم که تنها گزینۀ )3(، علت و فلسفۀ ارسال 

انبیای الهی را بیان می کند.

گزینۀ12541
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها آیۀ گزینۀ )2(، بیانگر سومین و چهارمین راه 
خروج از خسران و زیان از دست دادن عمر است. آیۀ گزینۀ )3(، بیانگر رسالت 
اجتماعی انبیای الهی است. گزینۀ )4(، به عامل حیات معنوی انسان ها که همان 

اجابت دعوت خدا و رسولش است، اشاره دارد.

گزینۀ12554
رشد معنوی و انسانی وجود انسان از راه معّین و قانون مندی خاصی تبعیت می کند 
و به راه و قانون دیگری جواب نمی دهد و به میزانی که از این راه و قانون دور شویم 
درد و رنج و تبعات منفی آن را باید بپذیریم. پس هر راهی رسانندۀ انسان به مقصود 
نیست و سلیقه ها تا آن جا قابل استفاده هستند که به راه تکامل انسان ضربه وارد 
نکنند و در چارچوب آن قرار گیرند و اگر کسی سلیقه ای داشت که با قانون مندی رشد 
انسان و ابعاد معنوی او در تضاد بود، باید به نتایج آن تن دهد و آمادۀ مضرات آن باشد.

 تمرین تست زنی برای پاسخ دادن به این تست، باید پس از حذف گزینه های 
نادرست، گزینۀ صحیح را انتخاب نماییم. عبارت »رشد طبیعی« در گزینه های )1( 
و )3( نادرست است. عبارت »به راه و قانون دیگری جواب می دهد.«، در گزینۀ 

)2( نادرست است.

گزینۀ12562
برخی از افراد که در چنگال هوس های زودگذر زندگی گرفتارند، وقتی با سؤال های 
بنیادین روبه رو می شوند، برای آسوده کردن وجدان، خود را به بی خیالی می زنند و 
می گویند خود را درگیر این سؤال های اساسی نمی کنیم. زندگی به هر صورتی که 
پیش برود، برای ما تفاوتی ندارد. اّما این ها نمی دانند روزی متوجه این تفاوت می شوند 
که دیگر قادر به انجام دادن کاری نیستند. در آن روز نمی توانند خود را به بی خیالی 
بزنند؛ زیرا گرفتار عواقب کارهای خود شده اند و رنج و عذاب آن را احساس میکنند.

 روش مطالعه اندیشه و تحقیق، یکی از منابع سؤاالت سراسری بوده است. 
توصیه می شود این قسمت از درس را حتما مطالعه کنید با به آسانی بتوانید به این 
نوع سؤاالت پاسخ صحیح بدهید. با توجه به توضیح باال، قسمت اول گزینه های 

)1( و )3( و قسمت دوم گزینۀ )4( نادرست است.
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7 درس اول: هدایت الهی

گزینۀ12573
درست  راه  یعنی »کشف  انسان،  برتر  نیاز  به سومین  مورد سؤال،  ابیات  الف ـ 
زندگی« اشاره دارد. ب ـ عبارت قرآنی: »استجیبوا هلل و للّرسول إذا دعاکم لما 

یحییکم«، نیز به این نیاز اشاره دارد.
نیاز برتر   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت دوم گزینۀ )4(، به سومین 

انسان، یعنی »کشف راه درست زندگی« اشاره ندارد.

گزینۀ12582
«، به  الف ـ آیۀ شریفۀ: »من کان یرید ثواب الّدنیا فعند اهلل ثواب الّدنیا و اآلخرهًْ
اصلی ترین و برترین هدف زندگی انسان، یعنی نزدیکی و قرب به خداوند اشاره 
دارد. به عبارت دیگر، این آیه، پاسخی به اولین نیاز برتر انسان یعنی »شناخت 

هدف زندگی« است.
ب ـ آیۀ شریفۀ: »أفحسبتم أنّما خلقناکم عبثا و أنّکم إلینا ال ترجعون«، به ضرورت 
و حتمی بودن وجود معاد و حیات پس از مرگ بر اساس حکمت الهی اشاره دارد. 

این آیه، پاسخی به نیاز دوم یعنی »درک آیندۀ خویش« است.
ج ـ آیۀ شریفۀ: »قل إن کنتم تحّبون اهلل فاتّبعونی یحببکم اهلل«، به محبت همراه 
با اطاعت از خداوند اشاره دارد که پاسخی به نیاز سوم، یعنی »کشف راه درست 

زندگی« است.
 تمرین تست زنی برای پاسخ دادن به این نوع سؤال، حتما از روش حذف 
گزینه های نادرست استفاده کنید. با توجه به توضیح باال، قسمت اول گزینه های 

)1( و )3( و قسمت سوم گزینۀ )4( نادرست است.

گزینۀ12592
سه قسمت »الف«، »د« و »ه«، پیام آیۀ مورد سؤال می باشند.

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت »ب«، پیام آیۀ شریفۀ:»یا أّیها الّذین 
آمنوا استجیبواْ هلل و للّرسول إذا دعاکم لما یحییکم« است. قسمت »ج« نادرست 
است، زیرا آیۀ مورد سؤال به سومین نیاز انساسی انسان یعنی »کشف راه درست 

زندگی« اشاره دارد نه نیاز اول که »شناخت هدف زندگی« است.

گزینۀ12603
با توجه به سخن امام کاظم)ع( به شاگرد برجسته خود، هشام بن حکم: »کسانی 
این پیام را بهتر می پذیرند که از معرفت برتری برخوردار باشند. و آنان که در تعقل 
و تفکر برترند، نسبت به فرمان های الهی داناترند. و آن کس که عقلش کامل تر 

است، رتبه اش در دنیا و آخرت باالتر است.«
 روش تست زدن برای پاسخ دادن به این نوع سؤاالت، با در نظر گرفتن هر 
قسمتی که به پاسخ آن اطمینان دارید، به حذف گزینه های نادرست بپردازید. با 
توجه به حدیث باال، قسمت اول گزینه های )2( و )4( و قسمت سوم گزینۀ )1( 

نادرست است.

گزینۀ12614
الف ـ دو مصرع: »چون که صد آمد نود هم پیش ماست« و »ای دوست، شکر 
بهتر یا آن که شکر سازد؟«، به ترتیب، به هدف جامع تر و برترین هدف انسان 
اشاره دارند و پاسخی به اولین نیاز برتر انسان یعنی »شناخت هدف زندگی« یا 

»برای چه زیستن« می باشند. 
ب ـ مفهوم کلی این دو بیت: »مرد خردمند هنر پیشه را / عمر دو بایست در این 
روزگار« و »تا به یکی تجربه آموختن / با دگری تجربه بردن به کار«، به سومین 
نیاز برتر انسان، یعنی »کشف راه درست زندگی« یا »چگونه زیستن« اشاره دارد.

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها با توجه به توضیح باال، قسمت اول گزینه های 
)1( و )2(، به سومین نیاز انسان اشاره دارد و نادرست است. قسمت سوم گزینۀ 

)3(، به دومین نیاز برتر انسان اشاره دارد و نادرست است.

گزینۀ12622
از چهار عبارت مطرح شده، تنها دو قسمت »ب« و »ج«، با عبارت های مربوط 

به خود تناسب دارند. 
قسمت »ب« صحیح است، زیرا هر پاسخ احتمالی و مشکوک نیازمند تجربه و 
آزمون است. در حالی که عمر محدود آدمی  برای چنین تجربه ای کافی نیست،  به 

خصوص که راه های پیشنهادی هم بسیار زیاد و گوناگون اند.
قسمت »ج« صحیح است، زیرا اگر انسان هدف حقیقی خود را نشناسد یا در 

شناخت آن دچار خطا شود، عمر خود را از دست داده است.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت »الف« نادرست است، زیرا کنار هم 

قرار گرفتن عقل و وحی می توان به پاسخ سؤال های اساسی دست یافت.
قسمت »د« نادرست است، زیرا از دیدگاه امام کاظم)ع(، دلیل و فلسفۀ ارسال 
انبیای الهی، تعقل در پیام الهی به منظور انتخاب راه درست زندگی برای رسیدن 

به هدف خلقت است.

گزینۀ12634
با استناد به آیات شریفۀ: »والعصر، إّن اإلنسان لفي خسر، إاّل ...«، راه جلوگیری 
از خسراِن از دست رفتِن عمر، چهار چیز است: الف ـ ایمان به خدا )إاّل الّذین 
آمنوا( ب ـ انجام اعمال صالح که میوه و ثمرۀ ایمان است. )و عملوا الّصالحات( 
ج ـ توصیۀ یکدیگر به »حق« )و تواصوا بالحّق( دـ توصیۀ یکدیگر به »صبر« در 

برابر مشکالت )و تواصوا بالّصبر( 
آیۀ شریفۀ قسمت ب، مفهوم ایمان و عمل صالح در آیۀ باال است. این سخن 
پیامبر اسالم)ص(: »علّی مع الحّق و الحّق مع علّی«، مفهوم عبارت قرآنی: »و 
تواصوا بالحق« و آیۀ قسمت »د«، مفهوم عمل به این توصیۀ »و تواصوا بالّصبر« 

در آیۀ باال است، چراکه روزه، مصداق کامل صبر است.
برای  است.  مشابه سؤال سراسری 99   روش تست زدن این سؤال، یک 
پاسخ دادن به آن، باید آیات و احادیثی که هم مفهوم آیۀ مورد سؤال است را در 

زمان کم تشخیص داد و انتخاب نمود.

گزینۀ12644
الف ـ رفع ابهام از کیفیت حیات ابدی، مربوط به نیاز دوم، یعنی »درک آیندۀ 
خویش« است. با کنار هم قرار گرفتن عقل و وحی می توان به پاسخ سؤال های 

اساسی دست یافت. 
ب ـ پاسخ به سؤال های اساسی، باید همه جانبه باشد؛ به طوری که به نیازهای 
مختلف انسان به صورت هماهنگ پاسخ دهد؛ زیرا ابعاد جسمی و روحی، فردی 
و اجتماعی و دنیوی و اخروی وی، پیوند و ارتباط کامل و تنگاتنگی با هم دارند 

و نمی توان برای هر بُعدی جداگانه برنامه ریزی کرد.
ج ـ بر اساس آیۀ شریفۀ: »یا أّیها الّذین آمنوا استجیبواْ هلل و للّرسول إذا دعاکم لما 
یحییکم«، دستیابی مؤمنان به شادابی درونی در سایۀ عمل به دین و تعالیم الهی است.

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها با توجه به توضیح باال، قسمت اول گزینه های 
)1( و )2( و قسمت سوم گزینۀ )3( نادرست است.

گزینۀ12653
هر دو عبارت قسمت »الف«، به نیاز دوم یعنی »درک آیندۀ خویش« اشاره دارند.
هر دو عبارت قسمت »ج«، به نیاز اول یعنی »شناخت هدف زندگی« اشاره دارند.

بار  یک  »فقط  عبارت:  »الف«،  قسمت   دلیل نادرستی سایر گزینه ها در 
زندگی در دنیا را تجربه می کند.«، اهمیت نیاز سوم، یعنی »کشف راه درست 
زندگی« یا »چگونه زیستن«، را بیان می کند ولی عبارت: »با یک تیر چند نشان 
هدف  »شناخت  یعنی  اول،  نیاز  به  مربوط  و  جامع تر  بیانگر هدف های  زدن«، 

زندگی« است.
 در قسمت »د«، بیت: »به گفت طفل جستی راه پرهیز / به گفت انبیا از خواب 
برخیز«، در درس چهار سال دهم، به موضوع »اهمیت و ضرورت بحث از معاد« 

که مربوط به نیاز دوم یعنی »درک آیندۀ خویش« است، اشاره دارد.
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گزینۀ12661
الف ـ آیۀ شریفۀ: »قال رّب ارجعون لعلّی أعمل صالحا فیما ترکت«، به حیات 

برزخی اشاره دارد که به صورت روحانی است. )درس 5 دهم(
ب ـ بر اساس آیۀ شریفۀ: »و الّذین آمنوا أشّد حّبا هلل«، عشق به خدا چون اکسیری 
است که مرده را حیات می بخشد و زندگی حقیقی به وی عطا می کند. )درس 9 دهم(

ج ـ بر اساس آیۀ شریفۀ: »استجیبواْ هلل و للّرسول إذا دعاکم لما یحییکم«، اجابت 
دستورات الهی، به حیات معنوی و درونی انسان می انجامد.

 توضیح براساس آیۀشریفۀ: »و جعلنا من الماء کل شیء حی«، عامل اصلی 
ادامۀ حیات مادی در جهان هستی، »آب« است. آیاتی که مربوط به حیات اخروی 

انسان باشند، بیانگر حیات جسمانی و روحانی انسان می باشند.

گزینۀ12671
از بین عبارت های مذکور، سه عبارت »الف«، »ب« و »د« صحیح است.

زیرا  است،  نادرست  »ج«  قسمت   دلیل نادرستی سایر گزینه ها عبارت 
هدایت انسان نیز از مسیر دو ویژگی عقل و اختیار می گذرد.

گزینۀ12682
سه عبارت قسمت های »الف«، »ب« و »ج«، در مورد نیاز سوم یعنی »کشف راه 

درست زندگی« یا »چگونه زیستن« صحیح است.
یعنی  اول،  نیاز  به  مربوط  »د«،   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
»شناخت هدف زندگی است.  قسمت »ه« نادرست است، زیرا با کنار هم قرار 
گرفتن عقل و وحی )نه دین و وحی( می توان به پاسخ سؤال های اساسی دست 

یافت.

گزینۀ12694
الف ـ یکی از نیازهای طبیعی و غریزی انسان، تشنگی و نیاز به آب است که در 
جهان خلقت، پاسخ آن آماده شده است:. آیات شریفۀ: »َو َجَعلْنا ِمَن الْماِء ُکَلّ َشْیٍء 

ْیًتا«، به همین موضوع اشاره دارد. « و »لُِنْحیَِي بِِه بَلَْدْهًً َمّ َحٍیّ
ب ـ هدایت خداوند از مسیر دو ویژگی عقل و اختیار انسان می گذرد؛ یعنی خداوند 
برنامۀ هدایت انسان را که دربردارندۀ پاسخ به سؤاالت بنیادین است، از طریق 

ِریَن َو ُمْنِذِریَن( می فرستد. پیامبران )ُرُساًل ُمَبِشّ
ج ـ انسان در فرصت تکرارنشدنی عمر، باید از همۀ راه هایی که پیش روی اوست، 
راهی را برای زندگی انتخاب کند که به آن مطئن باشد. تکرارناپذیر بودن عمر  
انسان و راه درست زندگی در سورۀ عصر تبیین شده است: »َو الَْعْصِر إَِنّ اإْلِنَْساَن 

الَِحاِت ... لَِفي ُخْسٍر إاَِلّ الَِّذیَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الَصّ
است.  صحیح  گزینه ها  تمام  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
قسمت دوم گزینه های )1( و )3(، به امر به معروف و نهی از منکر اشاره دارد نه 
به هدایت انسان از طریق انبیای الهی. در قسمت سوم گزینۀ )2(، به راه مطمئن 
اشاره نشده است. این راه در ابتدای همین آیه آمده است. )استجیبواْ هلل و للّرسول(

گزینۀ12702
بر اساس آیۀ شریفۀ: »یا أّیها الّذین آمنوا استجیبواْ هلل و للّرسول إذا دعاکم لما 
یحییکم«، عمل به فرامین و دستورات الهی )استجیبواْ هلل و للّرسول( که توصیه به 
حق و صبر یکی از آنان است، به حیات روحی و معنوی و شادابی درونی مؤمنان 

)لما یحییکم( می انجامد.
انسان  معنوی  و  روحی  حیات  به  الهی،  دستورات  و  دین  اجابت  مقایسه
و  را حیات می بخشد  مرده  است که  اکسیری  به خدا، چون  می انجامد. عشق 

زندگی حقیقی به او می دهد. )درس 9 دهم(
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها بر اساس آیۀ شریفۀ: »إّن الّذین آمنوا و عملوا 
«، عبارت قرآنی گزینۀ )1(، نتیجۀ ایمان و عمل  الّصالحات أولئک هم خیر البرّیْهً
صالح است. در عبارت قرآنی گزینۀ )3(، سخن از حیات مادی است که با آب تأمین 
می شود.  عبارت قرآنی گزینۀ )4(، بیانگر دلیل و فلسفۀ ارسال انبیای الهی است. 

گزینۀ12713
الف ـ این دعای امام سجاد)ع(: »خدایا ایام زندگانی مرا به آن چیزی اختصاص بده 
که مرا برای آن آفریده ای.« و این مصراع: »از کجا آمده ام آمدنم بهر چه بود«،  
به اولین نیاز برتر انسان یعنی »شناخت هدف زندگی« اشاره دارند. ب ـ در آیۀ 
شریفۀ: »من کان یرید ثواب الدنیا فعند اهلل ثواب الدنیا و اآلخرْهً«، برترین هدف 

انسان، نزدیکی و تقرب به خداوند معرفی شده است. 
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها آیۀ گزینۀ )1(، به هدفمند بودن نظام خلقت 
انسان اشاره دارد.  آیۀ گزینۀ )2(، به هدفمند و حکیمانه بودن نظام خلقت اشاره 
دارد.  آیۀ گزینۀ )4(، به دومین راه دستیابی به عزت نفس، یعنی تالش برای 

بندگی خدا اشاره دارد.

گزینۀ12724
الف ـ این پرسش: »آمدنم بهر چه بود؟«، به موضوع »هدف آفرینش« اشاره دارد. 
ماواِت َو ااَلرَض َو ما بَیَنُهما الِعبیَن«، به موضوع  ب ـ آیۀ شریفۀ: »َو ما َخلَقَنا السَّ
هدفمندی و حکیمانه بودن جهان آفرینش و بیهوده نبودن نظام عالم اشاره دارد.

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها آیۀ گزینۀ )1(، در درس 4 دهم به موضوع 
به مجازات  )2( در درس 5 دوازدهم،  آیۀ گزینۀ  دارد.  اشاره  بودن معاد  حتمی 
اخروی انسان براساس اعمال اختیاری او اشاره دارد.  آیۀ گزینۀ )4(، در درس 4 

دهم به موضوع ضرورت معاد الزمۀ عدل الهی اشاره دارد.

گزینۀ12733
الف ـ اگر سؤال شود: »مصراع های اول و دوم این بیت: »»از کجا آمده ام آمدنم 
بهر چه بود / به کجا می روم آخر ننمایی وطنم«، به ترتیب، به کدام نیازهای 
انسان اشاره دارند؟«، باید بگوییم: عبارت »آمدنم بهر چه بود«، به نیاز اول یعنی 
»درک هدف زندگی« اشاره دارد و مصراع »به کجا می روم آخر ننمایی وطنم«، 
به نیاز دوم یعنی »درک آیندۀ خویش« اشاره دارد. ب ـ برای چه زیستن یا فلسفۀ 
حیات، مربوط به نیاز اول و سؤاالت مربوط به حیات برزخی و اخروی مربوط به 

نیاز دوم یا درک آیندۀ خویش است.
اول گزینه های )1( و )4( و قسمت   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 

دوم گزینۀ )2(، مربوط به نیاز سوم، یعنی چگونه زیستن است.

گزینۀ12744
«، به  الف ـ آیات شریفۀ: »لُِنحیَی بِِه بَلَده میتاً« و »َو َجَعلنا ِمَن الماِء ُکلِّ َشیٍء َحيٍّ
حیات بخشی و احیاگری آب به نیازهای طبیعی و جسمی انسان اشاره می کنند. 
ب ـ خداوند پاسخ به نیازهای طبیعی و غریزی انسان را در عالم طبیعت آماده کرده 

و قدرت آگاه شدن از آنها را نیز به انسان داده است.
قسمت اول گزینه های )1( و )2(، به حیات   دلیل نادرستی سایر گزینه ها
روحی و معنوی انسان اشاره دارد نه حیات طبیعی و جسمانی او. قسمت دوم 
گزینۀ )3(، راه مطرح شدن نیازهای برتر و اساسی انسان را بیان می کند نه روش 

پاسخ دادن به نیازهای طبیعی و جسمانی او را.

گزینۀ12752
الف ـ انسان می داند که اگر هدف حقیقی خود را نشناسد یا در شناخت آن دچار 
خطا شود، )علت( عمر خود را از دست داده است. ب ـ این دعای امام سجاد)ع(: 
»خدایا ایام زندگانی مرا به آن چیزی اختصاص بده که مرا برای آن آفریده ای.« 
و این مصراع: »از کجا آمده ام آمدنم بهر چه بود«، به اولین نیاز برتر انسان یعنی 

»شناخت هدف زندگی« اشاره دارند.
زمانی   ،)4( و   )1( گزینه های  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
به وجود می آید که  انسان نتواند پاسخ نیازهای برتر را بیابد. قسمت دوم گزینۀ )3(، 
در درس 9 دهم در مورد عشق و محبت واقعی به خداوند است نه در مورد هدف 

زندگی.
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9 درس اول: هدایت الهی

گزینۀ12763
جدی  دغدغۀ  زندگی«،  درست  راه  »کشف  همان  یا  زیستن«  »چگونه  نیاز 
انسان های فکور و خردمند است، زیرا انسان فقط یک بار به دنیا می آید و یک بار 
زندگی در دنیا را تجربه می نماید )یگانه بودن عمر(. پس باید راهی مطمئن را 
انتخاب نماید که کاماًل درست و قابل اعتماد باشد؛ یعنی احتمالی و مشکوک و 
نیازمند تجربه و آزمون نباشد؛ زیرا عمر محدود انسان بر ای تجربه کردن راه های 

پیشنهادی بسیار، کافی نیست.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )1( و )4(، مربوط به 
نیاز اول، یعنی »شناخت هدف زندگی« است. قسمت دوم گزینۀ )2(، زمانی مطرح 
می شود که سخن از نیازهای مختلف انسان باشد، نه در مورد محدود بودن عمر 

انسان و زیاد بودن راه های پیشنهادی.

گزینۀ12772
الف ـ راه های رسیدن به سعادت گوناگون هستند ولی آسان ترین و مستقیم ترین 
راه، دین است. ب ـ در آیۀ شریفۀ: »یا أّیها الّذین آمنوا استجیبواْ هلل و للّرسول إذا 
دعاکم لما یحییکم«، خداوند می فرماید: دعوت مرا اجابت کنید. منظور از دعوت 
خداوند در اینجا، همان دین الهی است. ج ـ دقت کنید: راه های رسیدن به سعادت، 

گوناگون است ولی مستقیم ترین آن، دین الهی است.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها با توجه به توضیح باال، قسمت اول گزینه های 

)1( و )4( و قسمت دوم گزینۀ )3( نادرست است.

گزینۀ12783
احتیاج دائمی انسان به داشتن برنامه ای که پاسخگوی نیازهایش باشد و سعادت او را 
تضمین کند، سبب شده است که در طول تاریخ همواره شاهد ارائۀ برنامه های متفاوت 
و گاه متضاد از جانب مکاتب بشری باشیم. پس نمی توان بر مکاتب بشری تکیه کرد.

بشر(:                                                                                                      سعادت  تضمین  برای  برنامه ای  )وجود  پاسخ گویی  توضیح راه 
1ـ برنامۀ هدایت الهی )دین( از طریق انبیا 2ـ برنامۀ مکاتب بشری که پاسخ های 

متفاوت و متضادی ارائه می کنند.

گزینۀ12793
الف ـ شیوۀ هدایت خداوند برای هر دسته از مخلوقات، متناسب با ویژگی های 
آنهاست. از آنجا که انسان ویژگی های متمایزکننده مانند توانایی تعقل و تفکر و 
قدرت انتخاب و اختیار دارد، پس شیوۀ هدایت خداوند برای او نیز متفاوت و متمایز 
است. ب ـ خداوند برنامۀ هدایت را که شامل پاسخ سؤاالت بنیادین انسان است، 
از طریق )به واسطه( پیامبران می فرستد تا انسان با تعقل در آن و تشخیص مفید 

بودن و رساننده بودن به هدف، آن را برگزیند و انجام دهد.
ذاتی  و  فطری  غریزی،  باطنی،  درونی،  هدایت  موجودات:  توضیح هدایت 
)مانند اعطای عقل به انسان( هدایت یژه انسان: هدایت از طریق پیامبران، کتاب 

آسمانی، وحی الهی و شریعت

گزینۀ12802
الف ـ براساس این آیه، خسارت و زیان از دست رفتن سرمایۀ وجودی انسان که 
همان عمرش است، او را تهدید می کند، مگر کسانی را که چهار ویژگی داشته 

باشند: »آمنوا و عملوا الّصالحات و تواصوا بالحّق و تواصوا بالّصبر«
ب ـ دلیل زیان دیدن انسان این است که آدمی اختیار دارد و می تواند بدون کنار 

هم قرار دادن عقل و وحی راه زندگی را انتخاب نماید.
تحلیل تست 1400 این تست، یک تست کامال مفهومی و دشوار است. برای 
پاسخ دادن به آن، ابتدا باید مفهوم آیه را در نظر آوریم و با توجه به آن، به حذف 
از  کردن  سرپیچی  زیرا  است،  نادرست   )1( گزینۀ  بپردازیم.  نادرست  گزینه های 
دستورات الهی برای دعوت به حق و صبر براساس اختیار است نه عقل و تبعیت از 
عقل به اطاعت از دستورات الهی می انجامد نه بر خالف آن. گزینه های  )3( و )4( 
نادرست است، زیرا در این آیه، خسران و زیان ابدی مطرح است نه دنیوی و طبیعی.

گزینۀ12814
الف ـ در آیۀ شریفۀ: »یا أّیها الّذین آمنوا استجیبواْ هلل و للّرسول إذا دعاکم لما 
ما  به  الهی  دین  طریق  از  که  رسولش  و  خدا  دستورات  از  اطاعت  یحییکم«، 
رسیده، زندگی بخش و اکسیر حیات روحی و درونی انسان ها معرفی شده است. 
ب ـ براساس آیۀ شریفۀ: »لنحیي به بلدهًْ میتا«، انسان با آب، نیازهای طبیعی و 
جسمی اش را برطرف می سازد. و به طور کلی آب، حیات بخش جهان مادی، از 

جمله ما انسان هاست.
تحلیل تست 1400 این تست، یک تست تکراری و متوسط از این درس 
است. در نگاه اولیه به صورت سؤال، درمی یابیم که منظور هر دو قسمت آن، 
نمی تواند نیازهای طبیعی باشد. براین اساس، گزینه های )1( و )2(، که هر دو 
قسمت آنها به نیازهای طبیعی اشاره دارند نادرست است. با توجه به توضیح باال، 
قسمت دوم گزینۀ )3( نادرست است، زیرا این قسمت آیه، حیات بخش روحی 

انسان است نه مادی.

گزینۀ12822
احتیاج دائمی انسان به داشتن برنامه ای که پاسخگوی نیازهایش باشد و سعادت 
او را تضمین کند، سبب شده است )علت( که در طول تاریخ همواره شاهد ارائۀ 

برنامه های متفاوت و گاه متضاد از جانب مکاتب بشری باشیم. )معلول(
تحلیل تست 1400 این تست، یک تست ساده و کامال حفظی از این درس 
است. برای پاسخ دادن به این نوع سؤال، فقط باید با به یاد آوردن عبارت کتاب، 

گزینۀ صحیح را پیدا کنیم. با توجه به توضیح باال، سایر گزینه ها نادرست است.

گزینۀ12832
پاسخ به سؤال های اساسی باید حداقل دو ویژگی داشته باشد: الف ـ کاماًل درست 
و قابل اعتماد باشد زیرا هر پاسخ احتمالی و مشکوک نیازمند تجربه و آزمون است. 
در حالی که عمر محدود آدمی  برای چنین تجربه ای کافی نیست، به خصوص که 
راه های پیشنهادی هم بسیار زیاد و گوناگون اند. ب ـ همه جانبه باشد؛ به طوری که 
به نیازهای مختلف انسان به صورت هماهنگ پاسخ دهد؛ زیرا ابعاد جسمی و 
روحی، فردی و اجتماعی و دنیوی و اخروی وی، پیوند و ارتباط کامل و تنگاتنگی 

با هم دارند و نمی توان برای هر بُعدی جداگانه برنامه ریزی کرد.
در  این تست، جنبۀ حفظی عبارت کتاب مورد نظر است  تحلیل تست 1400
و برای پاسخ دادن به آن، فقط باید با به یادآوردن متن کتاب و بدون نیاز به 
استدالل، گزینۀ مربوطه را انتخاب نمود. گزینۀ )1(، در مورد اولین ویژگی پاسخ 
به سؤال های اساسی، یعنی هر پاسخ احتمالی و مشکوک که نیازمند تجربه و 
آزمون است، می باشد. با توجه به توضیح باال، گزینه های )3( و )4(، به ویژگی 

پیوند و ارتباط کامل و تنگاتنگ ابعاد وجودی انسان اشاره ندارد.

گزینۀ12843
در آیۀ شریفۀ: »یا أّیها الّذین آمنوا استجیبواْ هلل و للّرسول إذا دعاکم لما یحییکم«، 
خداوند از مخاطبان خاص خود )الذین آمنوا( می خواهد که برای رسیدن به حیات 
و  )استجیبوا هلل  دهند.  پاسخ  رسولش  و  خدا  دعوت  به  یحییکم(،  )لما  معنوی 

للّرسول(
 تحلیل تست 99 این تست، با توجه به گزینه های آن که گزینه های مشابه 
و نزدیک به هم ندارد، برای دانش آموزانی که بر متن درس تسلط دارند، یک 
تست متوسط است. آیۀ گزینۀ )1(، مربوط به درس 11 سال یازدهم و به راه 
رسیدن به عزت نفس اشاره دارد. آیۀ گزینۀ )2(، به سومین هدف ازدواج یعنی 
»رشد و پرورش فرزندان« و آیۀ گزینۀ )4(، به دومین هدف ازدواج یعنی »انس با 

همسر« اشاره دارد.
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گزینۀ12851
انسان با آب، نیازهای طبیعی و جسمی اش را برطرف می سازد و به طور کلی آب، 
حیات بخش جهان مادی، از جمله ما انسان هاست. آیۀ شریفۀ: »لنحیي به بلدهًْ 

میتا«، به این  حقیقت اشاره دارد.
 تحلیل تست 99 این تست، یک تست متوسط از این درس است و حتما 
کرد.  اقدام  صحیح  گزینۀ  انتخاب  به  نادرست،  گزینه های  حذف  از  پس  باید 
گزین های )2( و )4( را با توجه به قسمت دوم آنها حذف می کنیم، چراکه  آیۀ 
انسان، حیات  انسان اشاره دارد در حالی که دین به  گزینۀ )2( به حیات مادی 
معنوی می بخشد و آیۀ گزینۀ )4(، به حیات روحی و معنوی انسان اشاره ندارد. آیۀ 

گزینۀ )3(، به حیات مادی انسان اشاره ندارد.

گزینۀ12862
با استناد به آیات شریفۀ: »والعصر، إّن اإلنسان لفي خسر، إاّل ...«، راه جلوگیری از 
خسراِن از دست رفتِن عمر، چهار چیز است: الف ـ ایمان به خدا )إاّل الّذین آمنوا( 
ب ـ انجام اعمال صالح که میوه و ثمرۀ ایمان است. )و عملوا الّصالحات( ج ـ توصیۀ 
یکدیگر به »حق« )و تواصوا بالحّق( دـ توصیۀ یکدیگر به »صبر« در برابر مشکالت 
)و تواصوا بالّصبر( آیۀ شریفۀ: »إّن الّذین آمنوا و عملوا الّصالحات أولئک هم خیر 
«، مفهوم ایمان و عمل صالح در آیۀ باال است. این سخن پیامبر اسالم)ص(:  البرّیهًْ
»علّی مع الحّق و الحّق مع علّی«، مفهوم عبارت قرآنی: »و تواصوا بالحق« و 
آیۀ قسمت »د«، مفهوم عمل به این توصیۀ »و تواصوا بالّصبر« در آیۀ باال است.
کامال دشوار  و  ترکیبی  مفهومی،   تحلیل تست 99 این تست، یک تست 
است که پاسخ دادن به آن در زمان محدود کنکور کار دشواری است. آشنا شدن 
با این نوع تست، کمک می کند تا در صورت تکرار مشابه آن، سریع تر بتوان 

مقصود طراح سؤال و گزینۀ صحیح را تشخیص داد.

گزینۀ12871
الف ـ انسان همچون سایر موجودات زنده، یک دسته نیازهای طبیعی و غریزی 
دارد؛ مانند نیاز به آب، هوا، غذا و پوشاک. خداوند پاسخ به این نیازها را در عالم 

طبیعت آماده کرده و قدرت آگاه شدن از آنها را نیز به انسان داده است.
ب ـ اّما نیازهای انسان منحصر به نیازهای طبیعی و غریزی او نمی شود. زمانی که 
انسان اندکی از سطح زندگی روزمّره فراتر رود و در افق باالتری بیندیشد، خود 
را با نیازهای مهم تری روبه رو می   بیند؛ نیازهایی که برآمده از سرمایه های ویژه ای 
)عقل، اختیار ...( است که خداوند به او عطا کرده است. پاسخ صحیح به این 

نیازهای اساسی است که سعادت انسان را تضمین می کند.
 تحلیل تست 98 این تست، یک تست حفظی از این درس است. با به یاد 
آوردن متن درس و حذف گزینه های نادرست، به آسانی می توان گزینۀ صحیح را 
انتخاب نمود. قسمت دوم گزینۀ )3(، نادرست است، زیرا سعادت انسان در گرو 

پاسخ به نیازهای برتر است نه نیازهای دنیوی که عام هستند.

گزینۀ12884
الف ـ امام کاظم)ع( به شاگرد برجسته خود، هشام بن حکم، فرمود: »ای هشام، خداوند 
رسوالنش را به سوی بندگان نفرستاد، جز برای آنکه بندگان در پیام الهی تعقل کنند. 
کسانی این پیام را بهتر می پذیرند )معلول( که از معرفت برتری )علت( برخوردار باشند.« 
ب ـ یکی از ویژگی ها، توانایی تعقل و تفکر و ویژگی دیگر قدرت اختیار و انتخاب 
اوست؛ انسان، ابتدا دربارۀ هر کاری، تفکر می کند، اگر تشخیص داد که آن کار مفید 
است و او را به هدفش می رساند، آن را انتخاب می کند و انجام می دهد. )قدرت اختیار(

 تحلیل تست 98 این تست، یک تست متوسط از این درس است، در صورت 
تسلط بر متن درس و اندکی دقت در حذف گزینه های نادرست، انتخاب گزینۀ 
صحیح کار دشواری نمی باشد. قسمت اول گزینه های )1( و )3( نادرست است، زیرا 
پذیرش بهتر پیام الهی، بیانگر نیاز سوم نمی باشد. قسمت دوم گزینۀ )2( نادرست 
است، زیرا توانایی حرکت به سوی هدف درست بیانگر قدرت اختیار و انتخاب در 
انسان است نه فطرت پاک الهی که عام است و شامل ویژگی های زیادی است.

گزینۀ12892
الف ـ راه زندگی یا »چگونه زیستن«، دغدغۀ دیگر انسان های فکور و خردمند 
است. ب ـ با استناد به آیۀ شریفۀ »إَِنّ اإْلِنْساَن لَِفي ُخْسٍر إاَِلّ الَِّذیَن آَمُنوا َو َعِمُلوا 
الَِحاِت«، راه های خروج از اتالف عمر از دیدگاه قرآن کریم )إاّل الّذین آمنوا و  الَصّ
عملوا الّصالحات و تواصوا بالحّق و تواصوا بالّصبر(، بیانگر سومین نیاز برتر انسان، 

یعنی »کشف راه درست زندگی« است.
 تحلیل تست 98 این تست، یک تست حفظی مفهومی و دشوار است. برای 
است،  حفظی  که  آن  اول  قسمت  گرفتن  نظر  در  با  ابتدا  آن،  به  دادن  پاسخ 
گزینه های )1( و )3( را که نادرست است، حذف می کنیم. آیۀ گزینۀ )4(، وعدۀ 
خداوند به اهل ایمان و عمل صالح در پایان تاریخ است و یک برنامۀ الهی برای 

طول تاریخ نمی باشد. )درس 9 یازدهم(

گزینۀ12902
الف ـ با در کنار هم قرار گرفتن عقل و وحی می توان به پاسخ سواالت اساسی 
انسان رسید. ب ـ امام کاظم)ع( به شاگرد برجسته خود، هشام بن حکم، فرمود: 
»ای هشام، خداوند رسوالنش را به سوی بندگان نفرستاد، جز برای آنکه بندگان 
در پیام الهی تعقل کنند. کسانی این پیام را بهتر می پذیرند که از معرفت برتری 
برخوردار باشند. و آنان که در تعقل و تفکر برترند ، نسبت به فرمان های الهی 
داناترند. و آن کس که عقلش کامل تر است، رتبه اش در دنیا و آخرت باالتر است.«

 تحلیل تست 98 این تست، یک تست متوسط و کامال حفظی از این درس 
است، در صورت تسلط بر متن درس و اندکی دقت در حذف گزینه های نادرست، 
به آسانی می توان گزینۀ صحیح را انتخاب نمود. با در نظر گرفتن توضیح باال، 

قسمت اول گزینه های )3( و )4( و قسمت دوم گزینۀ )1( نادرست است.

گزینۀ12913
با استناد به آیۀ شریفۀ: »والعصر، إّن اإلنسان لفي خسر، إاّل الّذین آمنوا و عملوا 
الّصالحات و تواصوا بالحّق و تواصوا بالّصبر«، راه جلوگیری از خسراِن از دست رفتِن 
عمر، چهار چیز است: الف ـ ایمان به خدا )إاّل الّذین آمنوا( ب ـ انجام اعمال صالح 
که میوه و ثمرۀ ایمان است. )و عملوا الّصالحات( ج ـ توصیۀ یکدیگر به »حق« )و 
تواصوا بالحّق( دـ توصیۀ یکدیگر به »صبر« در برابر مشکالت )و تواصوا بالّصبر(

 تحلیل تست 98 این تست، یک تست متوسط از این درس است. با مطالعۀ 
ساده متن آیه هم می توان به این تست پاسخ داد. آیۀ گزینۀ )1(، به اختیار و فلسفۀ 
نبوت و آیۀ گزینۀ )2(، به ممنوعیت مراجعه به طاغوت برای قضاوت و داوری و 

گزینۀ )4(، به والیت امام علی)ع( اشاره دارد.

گزینۀ12923
ابیات مورد سؤال و عبارت  قرآنی: »إاّل الّذین آمنوا و عملوا الّصالحات و تواصوا 
بالحّق و تواصوا بالّصبر«، به سومین نیاز برتر انسان، یعنی »کشف راه درست 

زندگی« اشاره دارند.
 تحلیل تست 98 طرح شدن این تست برای اولین بار، یک تست مفهومی 
و دشوار است. قسمت اول گزینه های )2( و )4( نادرست است، زیرا این ابیات به 
زندگی و حیات پس از مرگ اشاره ندارند. آیۀ گزینۀ )1(، به علت و فلسفۀ ارسال 

انبیای الهی که همان اتمام حجت بر انسان ها می باشد، اشاره دارد.

گزینۀ12932
هر پاسخ احتمالی و مشکوک به نیازهای اساسی انسان نیازمند تجربه و آزمون 
به  نیست،  کافی  تجربه ای  چنین  آدمی  برای  محدود  عمر  حالی که  در  است. 

خصوص که راه های پیشنهادی هم بسیار زیاد و گوناگون اند.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ )1( از نظر علمی نادرست است، زیرا 
پاسخ دادن یک سؤال بیانگر قدرت انتخاب انسان است. گزینۀ )3( از نظر علمی 
نادرست است، زیرا درست بودن یک پاسخ با تجربه ممکن می شود نه با تعقل. 

گزینۀ )4(، بی ربط است.
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گزینۀ12943
باالتری  افق  در  و  رود  فراتر  روزمّره  زندگی  سطح  از  اندکی  انسان  زمانی که 
به  تدریج  به  نیازها  این  روبه رو می   بیند؛  نیازهای مهم تری  با  را  بیندیشد، خود 
دل مشغولی، دغدغه و باالخره به سؤال هایی )درد متعالی( تبدیل می شوند  که 

انسان تا پاسخ آن ها را نیابد، آرام نمی گیرد.
 توضیح طرح جدی سؤاالت اساس برای انسان، نشانگر بیداری و ورود به 

وادی انسانیت است.

گزینۀ12954
مطابق آیۀ شریفۀ: »رسال مبشرین و منذرین لئال یکون للناس علی اهلل حجهًْ 
بعد الرسل و کان اهلل عزیزا حکیما«، خداوند با فرستادن پیامبران، راه اعتراض 
بندگان را بسته است و حجت را بر بندگان تمام کرده است. با وجود برنامۀ هدایت 
انسان از طریق پیامبران، انسان با عقل خود در پیام الهی تفکر می کند و با کسب 
معرفت و تشخیص بایدها و نبایدها، راه صحیح زندگی را می یابد و پیش می رود.

 تمرین تست زنی برای پاسخ دادن به این تست دشوار و مفهومی، قبل از 
انتخاب گزینۀ صحیح، باید با دقت زیاد به حذف گزینه های نادرست پرداخت. 
گزینه های )1( و )3( نادرست است، زیرا آیۀ مورد سؤال به حجت ظاهر که انبیای 
الهی است اشاره دارد نه به حجت باطن که همان عقل می باشد. مفهوم گزینۀ 

)3(، کامل تر از گزینۀ )2( می باشد.

گزینۀ12961
الف ـ زمانی که انسان اندکی از سطح زندگی روزمّره فراتر رود و در افق باالتری 
به  تدریج  به  نیازها  این  می   بیند؛  روبه رو  مهم تری  نیازهای  با  را  بیندیشد،خود 
دل مشغولی، دغدغه و باالخره به سؤال هایی تبدیل می شوند  که انسان تا پاسخ 
آن ها را نیابد، آرام نمی گیرد. ب ـ طرح جدی سؤاالت اساس برای انسان، نشانگر 

بیداری و ورود به وادی انسانیت است.
 نکتۀ طالیی این دعای امام سجاد)ع( :»خدایا ایام زندگانی مرا به آن چیزی 
اختصاص بده که مرا برای آن آفریده ای.« و این مصراع: »از کجا آمده ام آمدنم 
بهر چه بود«، و عبارت شریفۀ: »من کان یرید ثواب الدنیا فعند اهلل ثواب الدنیا و 

«، به اولین نیاز برتر انسان یعنی »شناخت هدف زندگی« اشاره دارند. اآلخرهًْ

گزینۀ12971
امام کاظم)ع( به شاگرد برجسته خود، هشام بن حکم، فرمود: »ای هشام، خداوند 
رسوالنش را به سوی بندگان نفرستاد، جز برای آنکه بندگان در پیام الهی تعقل 
کنند. کسانی این پیام را بهتر می پذیرند که از معرفت برتری برخوردار باشند. و 
آنان که در تعقل و تفکر برترند ، نسبت به فرمان های الهی داناترند. و آن کس 

که عقلش کامل تر است، رتبه اش در دنیا و آخرت باالتر است.«
الهی  الهی، تعقل در پیام  انبیای  از دیدگاه امام کاظم)ع(، دلیل و فلسفۀ ارسال 

به منظور انتخاب راه درست زندگی برای رسیدن به هدف خلقت است.
 تمرین تست زنی برای پاسخ دادن به این نوع تست و از بین رفتن احتمال 
خطا، حتما پس از حذف گزینه های نادرست، باید گزینۀ صحیح را انتخاب نمود. 
در این سخن امام کاظم)ع(، سخن از ایمان نیست، بنابراین سایر گزینه ها نادرست 

است.

گزینۀ12982
مطابق آیۀ شریفۀ: »رسال مبشرین و منذرین لئال یکون للناس علی اهلل حجهًْ بعد 
الرسل و کان اهلل عزیزا حکیما«، خداوند با فرستادن پیامبران، راه اعتراض بندگان 

را بسته است و حجت را بر بندگان تمام کرده است.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها آیۀ گزینۀ )1(، به علت و فلسفۀ ارسال انبیای 
الهی که همان اتمام حجت بر انسان ها می باشد، اشاره دارد. آیۀ گزینۀ )3(، به 
عامل دست یابی به حیات معنوی که همان دینداری است اشاره دارد. آیۀ گزینۀ 

)4(، به راه خروج از زیان اتالف عمر اشاره دارد.

گزینۀ12993
الف ـ هر راهی رسانندۀ انسان به مقصود نیست و سلیقه ها تا آن جا قابل استفاده 
هستند که به راه تکامل انسان ضربه وارد نکنند و در چارچوب آن قرار گیرند و 
اگر کسی سلیقه ای داشت که با قانون مندی رشد انسان و ابعاد معنوی او در تضاد 
بود، باید به نتایج آن تن دهد و آمادۀ مضرات آن باشد. ب ـ ا ین گونه از نیازها، 

فراتر از احساسات و سالیق اند.
 روش تست زدن برای پاسخ دادن به این تست کامال مفهومی، ابتدا باید بر 
متن اندیشه و تحقیق چنان تسلطی داشت که بر اساس آن بتوان تحلیل کرد و 

گزینۀ صحیح را تشخیص داد.

گزینۀ13003
الف ـ سومین نیاز برتر انسان، کشف راه درست زندگی است که خود را در سؤال 
»چگونه زیستن« نشان می دهد. ب ـ اولین ویژگی پاسخ به سؤال های اساسی این 
است که باید کاماًل درست و قابل اعتماد باشد، زیرا هر پاسخ احتمالی و مشکوک 
نیازمند تجربه و آزمون است. در حالی که عمر محدود آدمی  برای چنین تجربه ای 

کافی نیست، به خصوص که راه های پیشنهادی هم بسیار زیاد و گوناگون اند.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینۀ )4( نادرست است، زیرا نیاز 
اول یا »شناخت هدف زندگی«، در قالب برای چه زیستن مطرح می شود. قسمت 
دوم گزینه های )1( و )2( نادرست است، زیرا »جامعیت و قابلیت کسب اعتماد«، 

ویژگی های پاسخ به نیازهای برتر است نه خود سؤاالت.

گزینۀ13014
«، به برترین  آیۀ شریفۀ: »من کان یرید ثواب الدنیا فعند اهلل ثواب الدنیا و اآلخرهًْ

هدف انسان یعنی نزدیکی و تقرب به خداوند اشاره دارد.
یعنی  انسان،  سوم  نیاز  به  گزینه ها   دلیل نادرستی سایر گزینه ها سایر 

»کشف راه درست زندگی« اشاره دارند.

گزینۀ13022
به  باالخره  و  دغدغه  دل مشغولی،  به  تدریج  به  نیازها  »این  که:  مفهوم  این 
آرام نمی گیرد.«،  نیابد،  را  تا پاسخ آن ها  انسان  سؤال هایی تبدیل می شوند  که 
او  غریزی  و  طبیعی  نیازهای  به  منحصر  انسان  نیازهای  که  است  این  بیانگر 

نمی شود.
 توضیح مقدمه و الزمۀ ورود به وادی انسانیت این است که اندکی از سطح 
زندگی روزمّره فراتر رود و در افق باالتری بیندیشد و خود را با نیازهای مهم تری 

روبه رو ببیند.

گزینۀ13031
الف ـ سومین نیاز برتر انسان، کشف راه درست زندگی است که خود را در سؤال 
»چگونه زیستن« نشان می دهد. ب ـ آیۀ شریفۀ: »یا أّیها الّذین آمنوا استجیبواْ هلل 
و للّرسول إذا دعاکم لما یحییکم«، بیانگر سومین نیاز برتر انسان، یعنی »کشف 

راه درست زندگی« است.
ازدواج،  هدف  چهارمین  به   ،)3( گزینۀ   دلیل نادرستی سایر گزینه ها آیۀ 

یعنی »رشد اخالقی و معنوی انسان« اشاره دارد.

گزینۀ13042
دارد،  قبلی  نیاز  دو  با  دقیقی  ارتباط  که  زیستن«  »چگونه  یا  زندگی  راه  الف ـ 
دغدغۀ دیگر انسان های فکور و خردمند است. ب ـ آیۀ شریفۀ: »یا أّیها الّذین آمنوا 
استجیبواْ هلل و للّرسول إذا دعاکم لما یحییکم«، بیانگر سومین نیاز برتر انسان، 

یعنی »کشف راه درست زندگی« است.
اختیار  و  اراده  قدرت  بیانگر   ،)3( گزینۀ   دلیل نادرستی سایر گزینه ها آیۀ 

انسان است.
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گزینۀ13051
برترین هدف زندگی انسان، نزدیکی و تقرب به خداوند است. برای رسیدن به این 
هدف، خداوند ویژگی هایی در وجود او قرار داده است که در صدر آن ویژگی ها، 

برخورداری از تعقل و تفکر است. لزوم توّجه به »وحی« را عقل رقم می زند.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها ...

گزینۀ13064
نیازهای انسان منحصر به نیازهای طبیعی و غریزی او نمی شود. زمانی که انسان 
با  بیندیشد،خود را  اندکی از سطح زندگی روزمّره فراتر رود و در افق باالتری 
ویژه ای  از سرمایه های  برآمده  نیازهایی که  روبه رو می   بیند؛  نیازهای مهم تری 
)عقل، اختیار ...( است که خداوند به او عطا کرده است. این نیازها به تدریج به 
دل مشغولی، دغدغه و باالخره به سؤال هایی تبدیل می شوند  که انسان تا پاسخ 

آن ها را نیابد، آرام نمی گیرد.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها ...

گزینۀ13072
مطابق آیۀ شریفۀ: »رسال مبشرین و منذرین لئال یکون للناس علی اهلل حجهًْ بعد 
الرسل و کان اهلل عزیزا حکیما«، خداوند با فرستادن پیامبران، راه اعتراض بندگان 

را بسته است و حجت را بر بندگان تمام کرده است.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها ...

گزینۀ13083
بر اساس آیۀ شریفۀ: »رسال ّمبّشرین و منذرین لئاّل یکون للّناس علی اهلل حّجهًْ 
بعد الّرسل ...«، علت و فلسفۀ ارسال پیامبرانی که بشارت دهنده و انذار دهنده 
)مبّشرین و منذرین( می باشند، اتمام حجت بر مردم و گرفتن عذر و بهانه از آنان 

)لئال یکون للّناس علی اهلل حّجهًْ بعد الّرسل( است.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها ...

گزینۀ13092
الف ـ راه زندگی یا »چگونه زیستن« که ارتباط دقیقی با دو نیاز قبلی دارد، دغدغۀ 
دیگر انسان های فکور و خردمند است. ب ـ وجود پاسخ های ناهمگون به نیازهای 
برتر بشر، نشانۀ ناتوانی انسان از به دست آوردن پاسخ درست و کامل به نیازها 

می باشد.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها ...

گزینۀ13101
نیازهای برتر انسان به تدریج به دل مشغولی، دغدغه و باالخره به سؤال هایی 
تبدیل می شوند  که انسان تا پاسخ آن ها را نیابد، آرام نمی گیرد. گرفتار شدن به این 
درد و دغدغۀ متعالی، نشانۀ ورود به وادی انسانیت و عالمت بیداری و هوشیاری 

است که ریشه در سؤال های اساسی انسان دارد.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها ...
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گزینۀ13112
خداوند با لطف و رحمت خود، ما انسان ها را تنها نگذاشت و هدایت ما را بر عهده 

گرفت و راهی را در اختیارمان قرار داد، که همان راه مستقیم خوشبختی است.
 نکتۀ طالیی منظور از راه مستقیم خوشبختی، همان اجابت دعوت خدا و 

رسولش )استجیبواْ هلل و للّرسول إذا دعاکم لما یحییکم( است.

گزینۀ13123
الف ـ مطابق آیۀ شریفۀ: »خداوند از دین همان را برایتان بیان کرد که نوح را 
بدان سفارش نمود. و آنچه را ما به تو وحی کردیم و به ابراهیم و موسی و عیسی 
توصیه نمودیم، این بود که دین را به پا دارید، و در آن تفرقه نکنید.« ب ـ این آیه، 
بیانگر این حقیقت است که محتوای اصلی دعوت پیامبران  یکسان بوده است و 

همۀ آن ها آورندۀ  یک دین بوده اند.
 نکتۀ طالیی فطرت واحد بشر، منشأ دین واحد است.

گزینۀ13132
در آیۀ شریفۀ: »خداوند از دین همان را برایتان بیان کرد که نوح را بدان سفارش 
ابراهیم و موسی و عیسی توصیه  نمود. و آنچه را ما به تو وحی کردیم و به 
نمودیم، این بود که دین را به پا دارید، و در آن تفرقه نکنید.«، این عبارت: »دین 
را به پا دارید و در آن تفرقه نکنید.«، خطاب به پیامبران صاحب شریعت یعنی 
حضرت نوح و ابراهیم و موسی و عیسی)ع( و پیامبر اسالم)ص( بیان شده و بیانگر 

یکی بودن دین الهی و یکسان بودن محتوای اصلی دعوت پیامبران است.
نادرست   )3( و   )1( گزینه های  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
است، زیرا این عبارت قرآنی، فقط خطاب به پیامبران صاحب شریعت بیان شده 
است نه همۀ پیامبران الهی و پیروان آنها. قسمت دوم گزینۀ )4( نادرست است، 
زیرا این عبارت قرآنی بیانگر یکی بودن دین الهی است نه یکی بودن هدایت 

الهی.

گزینۀ13143
براساس آیۀ شریفۀ: »قطعاً  دین نزد خداوند، اسالم است و اهل کتاب در آن، 
راه مخالفت نپیمودند مگر پس از آن  که به حقانیت آن آگاه شدند، آن هم به 
دلیل رشک و حسدی که میان آنان وجود داشت.«، حقیقت دین، دارای ماهیتی 
)چارچوب( است که بهترین معّرف آن لفظ اسالم است. و اهل کتاب، یعنی پیروان 
کتاب های آسمانی با این که علم داشتند و به حقیقت آگاه بودند، از روی رشک و 

حسدی که میان آنان وجود داشت این اختالفات را به راه می انداختند.
اول  قسمت  قرآن،  صریح  نص   دلیل نادرستی سایر گزینه ها مطابق 

گزینه های )1( و )2( و قسمت دوم گزینۀ )4( نادرست است.

گزینۀ13151
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

 نکتۀ طالیی این قسمت آیه: »قطعاً  دین نزد خداوند، اسالم است.«، به این 
معنا نیست که دین خدا در همۀ دوره ها به نام اسالم خوانده می شده است، بلکه 
که  است  )چارچوب(  ماهیتی  دارای  دین،  حقیقت  که  است  مفهوم  این  بیانگر 

بهترین معّرف آن لفظ اسالم است.

گزینۀ13164
دین،  است.«، حقیقت  اسالم  نزد خداوند،  براساس عبارت شریفۀ: »قطعاً  دین 

دارای ماهیتی )چارچوب( است که بهترین معّرف آن لفظ اسالم است.
 روش تست زدن برای پاسخ دادن به این تست مفهومی با گزینه های دشوار، 
باید با توجه به مفهوم این درس و پیام آیه، به حذف گزینه های نادرست پرداخت. 
در گزینۀ )1(، عبارت: »همۀ آن ها مروج احکام توحیدی اسالم بوده اند.« و در 
گزینۀ )2(، عبارت: »موحدان پیرو و معتقد به اسالم می باشند.« و در گزینۀ )3( 
است.«  بوده  معروف  موحدان  میان  در  اسالم  نام  با  دوره ها  »در همۀ  عبارت: 

نادرست است.

گزینۀ13171
با استناد به آیۀ شریفۀ: »قطعاً  دین نزد خداوند، اسالم است و اهل کتاب در آن، 
راه مخالفت نپیمودند مگر پس از آن  که به حقانّیت آن آگاه شدند، آن هم به دلیل 
رشک و حسدی که میان آنان وجود داشت.«، مسیحیان و یهودیان در دین اسالم 

اختالف کردند، به دلیل حسدی که میان آنان وجود داشت.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها مطابق متن قرآن، قسمت اول گزینه های )3( 

و )4( و قسمت دوم گزینۀ )2( نادرست است.

گزینۀ13183
مطابق آیۀ شریفۀ: »]این دین[ آیین پدرتان ابراهیم است و او شما را از پیش 
مسلمان نامید.«، حضرت ابراهیم)ع( پدر روحانی مسلمانان معرفی شده است، بدان 
جهت که ایشان اولین کسی است که برای خدا اسالم آورد. همچنین، مسلمان، 
نام مبارکی است که از قبل، برای تسلیم شدگان به دستورات خداوند انتخاب شده 

است.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها ...

گزینۀ13192
یکتاپرست  بلکه  مسیحی؛  نه  و  بود  یهودی  نه  »ابراهیم  شریفۀ:  آیۀ  مطابق 
)حق گرا( و مسلمان بود.«، تعبیر »حق گرا و مسلمان« دربارۀ حضرت ابراهیم)ع( 
به کار رفته است. این آیه، به یکی بودن دین خدا و منشأ آن که فطرت مشترک 

است، اشاره دارد.
 توضیح این آیه، پاسخی بر این ادعای یهودیان و مسیحیان که می گفتند 

حضرت ابراهیم)ع( همچون آنان یهودی و مسیحی بوده است.

گزینۀ13204
آیۀ شریفۀ: »]این دین[ آیین پدرتان ابراهیم است و او شما را از پیش مسلمان 
نامید.«، بیانگر این حقیقت است که محتوای اصلی دعوت پیامبران  یکسان بوده 
است و همۀ آن ها آورندۀ  یک دین بوده اند. و با وجود تفاوت در برخی احکام فرعی 

تعالیم انبیا، باعث تفاوت در اصل دین نشده است.
انبیای  همۀ  زیرا  است،  نادرست   )1(  دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ 
الهی آورندۀ یک دین بوده اند. گزینۀ )2( نادرست است، زیرا به سبب ویژگی های 
مشترک فطری بین همۀ انسان ها )نه در بین اقوام و جوامع(، خداوند یک برنامۀ 
کلی به انسان ها ارزانی داشته است. گزینۀ )3( نادرست است، زیرا اسالم به معنای 
تسلیم بودن در برابر خداوند و به عقیدۀ حق معتقد گشتن است نه به معنای تسلیم 

بودن در برابر اصول مشترک دعوت انبیا.

گزینۀ13213
مطابق آیۀ شریفۀ: »ابراهیم نه یهودی بود و نه مسیحی؛ بلکه یکتاپرست )حق گرا( 
و مسلمان بود.«، بر خالف ادعای یهودیان و مسیحیان، حضرت ابراهیم)ع( نه 

یهودی بود و نه مسیحی، بلکه حق گرا  و مسلمان بود.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها ...
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گزینۀ13224
الف ـ یهودیان ادعای این را داشتند که حضرت ابراهیم)ع( نیز همچون آنان یهودی 

بوده است و مسیحیان نیز ادعا می کردند که آن حضرت مسیحی بوده است. 
ب ـ مطابق آیۀ شریفۀ: »ابراهیم نه یهودی بود و نه مسیحی؛ بلکه یکتاپرست 
حضرت  مسیحیان،  و  یهودیان  ادعای  خالف  بر  بود.«،  مسلمان  و  )حق گرا( 

ابراهیم)ع( نه یهودی بود و نه مسیحی، بلکه حق گرا  و مسلمان بود.
و  است  الهی  دین  بودن  یکی  و  وحدانیت  بیانگر  شریفه،  آیۀ  توضیح این 
همچنین بیانگر این حقیقت است که انبیای الهی مؤّید و مکّمل یکدیگر بوده اند. 

گزینۀ13233
دین به معنای »راه« و »روش« است. دین اسالم راه و روشی است که خداوند 

برای زندگی انسان ها برگزیده است.
نادرست   )4( و   )2( گزینه های  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
که  است  زندگی  روش  و  راه  یک  یا  زندگی  برنامۀ  یک  دین  زیرا  است، 
مجموعه ای از اعتقادات و وظایف عملی است. قسمت دوم گزینۀ )1( نادرست 
است، زیرا دین در بردارندۀ راه و روش  زندگی برای دنیای مادی است نه برای 

جهان آخرت.

گزینۀ13241
خداوند یک دین برای انسان ها فرستاده و به همه پیامبران فرمان داده است 
تا همان دین را در میان مردم تبلیغ کنند و راه تفرقه در پیش نگیرند. انبیاء 

هم این فرمان را اطاعت کرده و مأموریت خود را با شایستگی انجام داده اند.
 توضیح شریعت به معنای راه و روش هر پیامبر در تبلیغ دین الهی است  که 

متناسب با زمان و محل تبلیغ، متفاوت بوده است. 
واحد  دین  یک  خداوند  زیرا  است،  نادرست   )4( و   )2( گزینه های  اول  قسمت 
فرستاده نه شریعت های متفاوت را. قسمت دوم گزینۀ )3( نادرست است، زیرا 

دستور الهی تفرقه نکردن در دین واحد است نه ایجاد وحدت در بین مردم.

گزینۀ13253
سخن  انسان  فطرت  از  وقتی  است.  آفرینش  خاص  نوع  معنای  به  فطرت، 
می گوییم، منظور آفرینش خاص انسان و ویژگی هایی است که خداوند در اصل 

آفرینش وی قرار داده است.
نادرست   )4( و   )2( گزینه های  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
است، زیرا فطرت، ویژگی های مخصوص انسان است نه سایر آفریده ها. قسمت 
دوم گزینۀ )1( نادرست است، زیرا ویژگی های فطری به صورت درونی و غیر 

اکتسابی )ناآموختنی( است.

گزینۀ13264
از ابتدای آفرینش انسان تاکنون، اقوام مختلفی روی  زمین زندگی کرده اند؛  این 
افراد با اینکه در برخی خصوصیات، مانند نژاد، زبان و آداب و رسوم با یکدیگر 
تفاوت هایی دارند، ولی همگان ویژگی های فطری مشترکی دارند؛ به طور مثال، 
همۀ انسان ها: از سرمایۀ تفکر و قدرت اختیار برخوردارند. فضیلت های اخالقی 
مانند عدالت و خیرخواهی را دوست دارند و از رذائل اخالقی مانند ظلم، حسادت 
و دروغ بیزارند.به دنبال زیبایی ها، خوبی ها و کماالت نامحدودند. از فنا و نابودی 

گریزان و در جست وجوی زندگی جاودانه هستند.
امور  از   ،)3( و   )2( گزینه های  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
نادرست   )1( گزینۀ  دوم  می باشد. قسمت  انسان ها  بین همۀ  فطری مشترک 
است، زیرا امور فطری به صورت مشترک در بین همۀ انسان ها وجود دارد و در 

برخورداری از آنها تفاوتی بین انسان ها وجود ندارد.

گزینۀ13274
الف ـ ویژگی های فطری انسان ها عبارتند از: 1ـ از سرمایۀ تفکر و قدرت اختیار 
برخوردارند. 2ـ فضیلت های اخالقی مانند عدالت و خیرخواهی را دوست دارند و از 
رذائل اخالقی مانند ظلم، حسادت و دروغ بیزارند.به دنبال زیبایی ها، خوبی ها و کماالت 
نامحدودند. 3ـ از فنا و نابودی گریزان و در جست وجوی زندگی جاودانه هستند. 
ب ـ به سبب این ویژگی های مشترک خداوند  یک برنامه کلی به انسان ها ارزانی 
داشته، تا آنان را به هدف مشترکی که در خلقتشان قرار داده است )قرب الهی(، برساند.

است  بهتر  تست،  نوع  این  به  سریع  دادن  پاسخ   تمرین تست زنی برای 
گزینه های نادرست را حذف نمایید. عبارت: »قانع شدن به حد معینی از زیبایی ها«، 
در گزینه های )1( و )3(، از ویژگی های فطری انسان نمی باشد. قسمت دوم گزینۀ 
)2( نادرست است، زیرا شریعت ها متفاوت است و خداوند یک دین واحد فرستاده 

است نه شریعت واحد.

گزینۀ13283
با توجه به تعالیم اسالمی قانع نشدن به حد معینی از زیبایی ها از ویژگی های 

فطری انسان هاست چرا که با این ویژگی ها متولد می شوند.
 تمرین تست زنی برای پاسخ دادن به تست های چند قسمتی حتما پس از 
حذف گزینه های نادرست، گزینۀ صحیح را انتخاب نمایید. قسمت اول گزینه های 
)1( و )4( نادرست است، زیرا تنفر از رذایل اخالقی نه تنفر از غرایز از امور فطری 
انسان است. قسمت دوم گزینۀ )2( نادرست است، زیرا ویژگی های فطری به 

صورت درونی و غیر اکتسابی )ناآموختنی( است.

گزینۀ13294
در اندیشه توحیدی ویژگی های مشترک انسان ها )فطرت( سبب شده است که  
خداوند  یک برنامه کلی به انسان ها ارزانی داشته، تا آنان را به هدف مشترکی که 

در خلقتشان قرار داده است )قرب الهی(، برساند.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینه های )1(، )2( و )3( نادرست است، زیرا 
به هدف  را  آنها  تا  است  واحد  دین  یک  ارسال  زمینه ساز  فطری،  ویژگی های 

مشترکی که در خلقتشان قرار داده است )قرب الهی(، برساند.

گزینۀ13302
انسان ها )فطرت( سبب شده است که خداوند  یک  الف ـ ویژگی های مشترک 
برنامه کلی به انسان ها ارزانی داشته، تا آنان را به هدف مشترکی که در خلقتشان 
قرار داده است )قرب الهی(، برساند. این برنامه، اسالم نام دارد که به معنای تسلیم 
بودن در برابر خداوند است. ب ـ در این برنامه از انسان خواسته می شود تا با اندیشه 

در خود و جهان هستی، به ایمان قلبی دست یابد.
معنای   )3( و   )1( گزینه های  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
حنیف است نه معنای اسالم. قسمت دوم گزینۀ )4(، خواستۀ دین اسالم در عرصۀ 

عمل است نه اندیشه.

گزینۀ13312
دین  بودن  یکی  بیانگر  است.«،  اسالم  خداوند،  نزد  »قطعًا  دین  شریفۀ:  آیۀ 
الهی به دلیل مطابقت با فطرت واحد بشر است. ویژگی های مشترک انسان ها 
)فطرت( سبب شده است که خداوند  یک برنامه کلی به انسان ها ارزانی داشته، 
تا آنان را به هدف مشترکی که در خلقتشان قرار داده است )قرب الهی(، برساند. 

این برنامه، اسالم نام دارد که به معنای تسلیم بودن در برابر خداوند است.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت دوم گزینه های )1( و )3( نادرست است، 
زیرا یکی بودن دین الهی یا وحدانیت اصول دعوت انبیا، به دلیل مطابقت آن اصول 
مشترک با فطرت واحد بشر است نه به دلیل خواسته های مشترک معنوی در جوامع 
انسانی. قسمت سوم گزینۀ )4( نادرست است، زیرا هدف از برنامۀ کلی انبیا، رساندن 

آن ها به هدف مشترکی است که خداوند در خلقتشان قرار داده است.
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گزینۀ13321
در برنامۀ کلی انبیا که اسالم نام دارد، از انسان خواسته می شود تا با اندیشه در 
خود و جهان هستی، به ایمان قلبی دست یابد. ایمان به: 1ـ خدای  یگانه و دوری 
از شرک )اصل توحید( 2ـ فرستادگان الهی و راهنمایان دین )اصل نبوت و امامت( 

3ـ سرای آخرت، و پاداش و حسابرسی عادالنه )اصل معاد(
4ـ عادالنه بودن نظام هستی )بنای نظام هستی براساس عدل(

هر  در  است  کافی  تست،  نوع  این  به  دادن  پاسخ   تمرین تست زنی برای 
گزینه، یک مورد بر خالف آنچه در سؤال از ما خواسته شده پیدا کرده و آن گزینه 
را حذف نماییم. عبارت: »بنای جامعه ای دینی براساس عدالت« در گزینه های )2( 
و )4( و عبارت: »کسب فضایل اخالقی« در گزینۀ )4(، از محورهای اصلی برنامۀ 

پیامبران در عرصۀ عمل است.

گزینۀ13333
ویژگی های مشترک انسان ها )فطرت( سبب شده است که خداوند  یک برنامه 
کلی به انسان ها ارزانی داشته، تا آنان را به هدف مشترکی که در خلقتشان قرار 
داده است )قرب الهی(، برساند. این برنامه، اسالم نام دارد که به معنای تسلیم 
بودن در برابر خداوند است. در این برنامه از انسان خواسته می شود تا در عرصۀ 
عمل با ایمانی که کسب کرده است، تالش نماید تا: 1ـ با انجام واجبات دین 
و ترک حرام های آن، خداوند را عبادت و بندگی کند. 2ـ فضایل اخالقی مانند 
عفت، راستگویی و امانت داری را کسب نماید و از رذائل اخالقی، مانند ظلم، نفاق، 

دروغ و ریا دوری کند. 3ـ جامعه ای دینی براساس عدالت بنا نماید.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها با توجه به توضیح باال، قسمت اول گزینه های 
برنامۀ  اصلی  محورهای  از   ،)1( گزینۀ  دوم  قسمت  است.  نادرست   )4( و   )2(

پیامبران در عرصۀ اندیشه است نه عمل.

گزینۀ13343
»ایمان به عادالنه بودن نظام هستی«، از محورهای اصلی برنامۀ پیامبران در 
و  عدالت«  براساس  دینی  جامعه ای  »بنای  عبارت:  دو  و  است.  اندیشه  عرصۀ 
»دوری از رذائل اخالقی«، از محورهای اصلی برنامۀ پیامبران مربوط به عمل 

است.
 نکتۀ طالیی »اعتقاد به عادالنه بودن نظام هستی«، از محورهای اصلی 
برنامۀ پیامبران در عرصۀ اندیشه و ایمان یا »جهان بینی توحیدی« است. ولی 
پیامبران  برنامۀ  اصلی  محورهای  از  عدالت«،  براساس  دینی  جامعه ای  »بنای 

مربوط به عمل و یا »سبک زندگی توحیدی« است.

گزینۀ13354
همه پیامبران الهی، مردم را به این امور مشترک )در حیطۀ اندیشه و عمل( فرا 
خوانده اند. به همین دلیل، محتوای اصلی دعوت پیامبران  یکسان است و در واقع 

همۀ آنها  یک دین آورده اند.
نادرست   )3( و   )2( گزینه های  دوم   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
است، چراکه انبیای الهی آورندۀ یک دین واحد هستند نه شریعت های متفاوت. 
قسمت دوم گزینۀ )1( نادرست است، زیرا سخن گفتن انبیای الهی متناسب با 
سطح فکر و اندیشۀ مردم معاصر خود باعث تفاوت تعالیم انبیا در برخی احکام 

فرعی شده است نه باعث وحدانیت و یکیک بودن دین الهی.

گزینۀ13362
تعالیم انبیا در برخی احکام فرعی، متناسب با زمان و سطح آگاهی مردم و نیازهای 

هر دوره تفاوت هایی با یکدیگر داشته است.
نادرست   )3( و   )1( گزینه های  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
است، زیرا تعالیم انبیای الهی در عرصۀ اندیشه و ایمان از محورهای اصلی و 
مشترک تعالیم همۀ آنان بوده است. قسمت دوم گزینۀ )4(، از دالیل ختم نبوت 

است نه دلیل اختالف برخی تعالیم انبیا در احکام فرعی.

گزینۀ13373
تعالیم انبیا در برخی احکام فرعی، متناسب با زمان و سطح آگاهی مردم و نیازهای 
هر دوره تفاوت هایی با یکدیگر داشته است. مثاًل همۀ پیامبران، امت های خود را 
به نماز دعوت کرده اند، اما در شکل و تعداد آن تفاوت هایی بوده است؛ البته این 

قبیل تفاوت ها )در برخی احکام فرعی( سبب تفاوت در اصل دین نشده است.
تمام  اول  در قسمت  روزه  و  نماز  به   دلیل نادرستی سایر گزینه ها دعوت 
گزینه ها، در بین تمام انبیای الهی مشترک بوده است. تفاوت در شکل و تعداد نماز 

بوده که فقط در گزینۀ )3( آمده است.

گزینۀ13381
عبارت شریفۀ: »دین را به پا دارید و در آن تفرقه نکنید.«، بیانگر وحدانیت دین 
الهی و یکسان بودن اصول دعوت انبیا می باشد و همچنین بیانگر این حقیقت 

است که تمامی پیامبران آورندۀ یک دین بوده اند.
نادرست   )4( و   )3( گزینه های  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
است، زیرا تعالیم انبیا در برخی احکام فرعی تفاوت هایی با یکدیگر داشته است. 
آورندۀ یک دین  الهی  انبیای  زیرا همۀ  نادرست است،   )2( قسمت دوم گزینۀ 

بوده اند نه اینکه هریک از آن ها آورندۀ یک دین بوده اند.

گزینۀ13392
علل فرستادن پیامبران متعدد )یا تعدد انبیای الهی یا تجدید نبوت ها( عبارتند از 
1ـ استمرار و پیوستگی در دعوت 2ـ رشد تدریجی سطح فکر مردم 3ـ تحریف 

تعلیمات پیامبر پیشین
 نکتۀ طالیی تفاوت  تعالیم انبیای الهی در برخی احکام فرعی مانند شکل  

بجا آوردن نماز و تعداد آن، سبب تفاوت در اصل دین نشده است.

گزینۀ13404
پیامبران  است  آن  دائمی   و مستمر  تبلیغ  )معلول(،  پیام  ماندگاری  یک  الزمۀ 
الهی با ایمان استوار و تالش بی مانند، در طول زمان های مختلف دین الهی را 
تبلیغ می کردند. آنان سختی ها را تحمل می کردند تا خداپرستی، عدالت طلبی 
و کرامت های اخالقی میان انسان ها جاودان بماند و گسترش  یابد شرک، ظلم 
الهی جزء سبک  تعالیم  تا  این تداوم سبب شد  از بین برود.  و رذائل اخالقی 
به راحتی  را  نتوانند آن  زندگی و آداب و فرهنگ مردم شود و دشمنان دین 

 کنار بگذارند.
در  گفتن  سخن  انسان ها  فهم  با   دلیل نادرستی سایر گزینه ها متناسب 
قسمت اول گزینه های )2( و )3(، بیانگر دومین دلیل تعدد انبیای الهی یا تجدید 
 )1( گزینۀ  قسمتدوم  است.  مردم«  فکر  تدریجی سطح  یعنی »رشد  نبوت ها، 
نادرست است، زیرا عامل ماندگاری، استمرار و تعدد انبیای الهی در طول تاریخ 

است نه ختم نبوت.

گزینۀ13413
زمان های مختلف  در طول  بی مانند،  و تالش  استوار  ایمان  با  الهی  پیامبران 
دین الهی را تبلیغ می کردند. آنان سختی ها را تحمل می کردند تا خداپرستی، 
عدالت طلبی و کرامت های اخالقی میان انسان ها جاودان بماند و گسترش  یابد 
شرک، ظلم و رذائل اخالقی از بین برود. این تداوم سبب شد تا تعالیم الهی 
جزء سبک زندگی و آداب و فرهنگ مردم شود و دشمنان دین نتوانند آن را 

به راحتی  کنار بگذارند.
سایر  اول  قسمت  باال،  توضیح  به  توجه   دلیل نادرستی سایر گزینه ها با 
گزینه ها به استمرار و پیوستگی در دعوت از دالیل تعدد انبیای الهی اشاره ندارد.
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گزینۀ13421
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

 روش مطالعه برای پاسخ دادن به این تست، ابتدا باید بر متن کتاب  تسلط 
پیدا کرد و سپس با در نظر گرفتن متن کتاب، گزینۀ صحیح را انتخاب کرد. گزینۀ 
)2(، بیانگر دومین دلیل تعدد انبیای الهی یعنی »رشد تدریجی سطح فکر مردم« 
است. گزینه های )3( و )4(، نتیجۀ استمرار و پیوستگی انبیای الهی در دعوت خود 

نمی باشد.

گزینۀ13432
اولین دلیل فرستادن پیامبران متعدد یا تجدید نبوت ها، »استمرار و پیوستگی در 
دعوت« است. این تداوم )تبلیغ دائمی   و مستمر انبیای الهی( سبب شد تا تعالیم 
الهی جزء سبک زندگی و آداب و فرهنگ مردم شود و دشمنان دین نتوانند آن 

را به راحتی  کنار بگذارند.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینه های )1( و )3( نادرست است، زیرا ارائه 
دلیل  سومین  بیانگر  بعدی،  پیامبران  توسط  صحیح  و  اصیل  تعلیمات  نمودن 
فرستادن پیامبران متعدد یعنی »تحریف تعلیمات پیامبر پیشین« است. گزینۀ )4( 
نادرست است، زیرا تبلیغ دائمی و مستمر آن، اولین دلیل فرستادن پیامبران متعدد 
یا تجدید نبوت ها می باشد و از دالیل ختم نبوت یا ُمهر پایان نهادن بر نبوت 

تبلیغی و تشریعی نمی باشد.

گزینۀ13444
»استمرار و پیوستگی در دعوت« یا »تبلیغ دین الهی در طول زمان های مختلف«، 
سبب شد تا تعالیم الهی جزء سبک زندگی و آداب و فرهنگ مردم شود و دشمنان 

دین نتوانند آن را به راحتی  کنار بگذارند.
 نکتۀ طالیی استمرار و پیوستگی در دعوت توسط انبیای الهی این نتایج را 
به همراه داشته است: »ماندگاری پیام الهی«، »جاودان ماندن و گسترش یافتن 
خداپرستی، عدالت طلبی و کرامت های اخالقی میان انسان ها«، »از بین رفتن 
شرک، ظلم و رذائل اخالقی« و »جزء سبک زندگی و آداب و فرهنگ مردم شدن 

تعالیم الهی« و »ناتوانی دشمنان دین در کنار زدن آن«

گزینۀ13451
علت دیگر فرستادن پیامبران متعدد، رشد تدریجی فکر و اندیشه و امور مربوط 
تا در هر عصر و  بود  این رو، الزم  از  به آن، مانند دانش و فرهنگ می باشد. 
دوره ای پیامبران جدیدی مبعوث شوند تا همان اصول ثابت دین الهی را درخور 
فهم و اندیشۀ انسان های دوران خود بیان کنند و متناسب با درک آنان سخن 

گویند.
زیرا  است،  نادرست   )4( گزینۀ  دوم   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
رشد تدریجی سطح فکر مردم از دالیل تعد پیامبران است نه از دالیل ختم نبوت.

گزینۀ13463
این فرمایش رسول اکرم)ص(: »انّا معاشر االنبیاء امرنا ان نکلّم الّناس علی قدر 
دلیل  دومین  عنوان  به  مردم«،  فکر  سطح  تدریجی  »رشد  بیانگر  عقولهم«، 

فرستادن پیامبران متعدد یا تجدید نبوت ها می باشد.
فرستادن  دلیل  سومین  بیانگر   ،)2(  دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ 

پیامبران متعدد یعنی »تحریف تعلیمات پیامبر پیشین« است.

گزینۀ13472
مراجعه شود به پاسخ دو پرسش قبل.

اشاره  نبوت  ختم  به   ،)3( و   )1(  دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینه های 
و  »استمرار  یعنی  متعدد  پیامبران  فرستادن  دلیل  اولین  به   ،)4( گزینۀ  و  دارند 

پیوستگی در دعوت« اشاره دارد.

گزینۀ13484
الف ـ دومین دلیل پیامبران متعدد، رشد تدریجی فکر و اندیشه و امور مربوط به 
آن، مانند دانش و فرهنگ می باشد. از این رو، الزم بود تا در هر عصر و دوره ای 
پیامبران جدیدی مبعوث شوند تا همان اصول ثابت دین الهی را درخور فهم و 

اندیشۀ انسان های دوران خود بیان کنند و متناسب با درک آنان سخن گویند. 
ب ـ این فرمایش رسول اکرم)ص(: »انّا معاشر االنبیاء امرنا ان نکلّم الّناس علی قدر 
عقولهم«، به دومین دلیل فرستادن پیامبران متعدد یعنی »رشد تدریجی سطح 

فکر مردم« اشاره دارد.
بیانگر   ،)3( و   )2( گزینه های  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
سومین دلیل فرستادن پیامبران متعدد یعنی »تحریف تعلیمات پیامبر پیشین« 

است.

گزینۀ13493
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

)4( و قسمت  )2( و  اول گزینه های   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
دوم گزینۀ )1(، به اولین دلیل فرستادن پیامبران متعدد یعنی »استمرار و پیوستگی 

در دعوت« اشاره دارد.

گزینۀ13502
الف ـ سومین دلیل فرستادن پیامبران متعدد، »تحریف تعلیمات پیامبر پیشین« 

است.
ب ـ به علت »ابتدایی بودن سطح فرهنگ و زندگی اجتماعی« و »عدم توسعۀ 
کتابت« تعلیمات انبیا به تدریج فراموش می شد، یا به  گونه ای تغییر می یافت که با 
اصل آن متفاوت می شد بر این اساس، پیامبران بعدی می آمدند و تعلیمات اصیل 

و صحیح را بار دیگر برای  مردم بیان می کردند.
الّناس علی قدر  پیامبر اسالم)ص(: »امرنا ان نکلّم   نکتۀ طالیی این سخن 
عقولهم«، به »تعدد انبیا« اشاره دارد و نقطۀ مقابل آن، عبارت: »ال نبّی بعدی« 

در حدیث منزلت، به »ختم نبوت« اشاره دارد.

گزینۀ13511
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل

فرستادن  دلیل  سومین  به  سؤال،   دلیل نادرستی سایر گزینه ها صورت 
پیامبران متعدد، »تحریف تعلیمات پیامبر پیشین« اشاره دارد. گزینۀ )2(، بیانگر 
دومین دلیل فرستادن پیامبران متعدد یعنی »رشد تدریجی سطح فکر مردم« 
است. گزینۀ )3(، بیانگر اولین دلیل فرستادن پیامبران متعدد یعنی »استمرار و 

پیوستگی در دعوت« است. گزینۀ )4(، بیانگر ختم نبوت است.

گزینۀ13522
مراجعه شود به پاسخ دو پرسش قبل

 نکتۀ طالیی فراموش شدن تدریجی تعلیمات انبیای الهی در طول تاریخ، 
بیانگر تحریف تعلیمات پیامبر پیشین« نه »رشد تدریجی سطح فکر مردم« است.

گزینۀ13534
از آنجا  که خداوند پیامبران را می فرستد، و اوست که نیاز یا عدم نیاز به پیامبر را 
در هر زمان تشخیص می دهد، تعیین زمان ختم نبوت نیز با خداست. زیرا اوست 

که دقیقاً می داند عوامل ختم نبوت فراهم شده یا نه.
چراکه  است،  نادرست   )3( و   )2(  دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینه های 
عوامل  از  گزینه  دو  این  دارد  اشاره  نبوت  ختم  به  که  سؤال  برخالف صورت 
فرستادن پیامبران متعدد سخن می گوید. گزینۀ )1(، تنها به یک عامل از عوامل 
ختم نبوت اشاره دارد در صورتی که گزینۀ )4( کلی است و به تمام عوامل ختم 

نبوت اشاره دارد.
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گزینۀ13543
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

 نکتۀ طالیی عبارت: »ال نبّی بعدی« در حدیث منزلت: »انت مّني بمنزلهًْ 
 هارون من موسي ااّل انّه النبي بعدي«، به »ختم نبوت« اشاره دارد.

گزینۀ13553
از آنجا  که خداوند پیامبران را می فرستد، و اوست که نیاز یا عدم نیاز به پیامبر را در هر 
زمان تشخیص می دهد، تعیین زمان ختم نبوت نیز با خداست. زیرا اوست که دقیقًا 
می داند عوامل ختم نبوت فراهم شده یا نه. یکی از عوامل بی نیازی از آمدن پیامبر 
جدید )ختم نبوت(، حفظ کتاب آسمانی از تحریف و وجود آن در میان مردم است. اما 
تشخیص اینکه در چه زمانی مردم به مرحله ای می رسند که می توانند کتاب آسمانی 
خود را حفظ کنند، در توانایی انسان نیست و فقط خداوند از چنین علمی برخوردار است.

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ )1( نادرست است، زیرا علتی که در این 
گزینه برای ختم نبوت بیان شده، بیانگر سومین دلیل فرستادن پیامبران متعدد، 

»تحریف تعلیمات پیامبر پیشین« است.

گزینۀ13561
با توجه به اعالم ختم نبوت در زمان حضرت محمد)ص(، در می یابیم که عوامل 

بی نیازی از پیامبر جدید فراهم بوده است.
 نکتۀ طالیی دلیل ختم نبوت، »علم الهی« بوده است.

گزینۀ13572
الف ـ »پایین بودن سطح درک انسان ها و عدم توانایی آنان در گرفتن برنامۀ کامل 
زندگی«، دومین دلیل فرستادن پیامبران متعدد یا تجدید نبوت ها بود. ب ـ »آمادگی 
جامعۀ بشری برای دریافت برنامۀ کامل زندگی«، اولین دلیل ختم نبوت می باشد.

 نکتۀ طالیی آغاز نهضت علمی و فرهنگی بزرگی و ظهور دانشمندان و عالمان 
فراوانی در سرزمین هایی مانند ایران، عراق، مصر و شام، بیانگر »آمادگی جامعۀ بشری 
است. نبوت  ختم  دلیل  اولین  عنوان  به  زندگی«،  کامل  برنامۀ  دریافت  برای 

گزینۀ13584
در عصر نزول قرآن با اینکه مردم حجاز سطح فرهنگی پایینی داشتند، اما آمادگی 
فکری و فرهنگی جوامع مختلف به میزانی بود که می توانست کامل ترین برنامه 
زندگی را دریافت و حفظ کند و به کمک آن )عقل و برنامۀ کامل زندگی(، پاسخ 

نیازهای فردی و اجتماعی خود را به دست آورد.
 نکتۀ طالیی »دریافت و حفظ کامل ترین برنامه زندگی خود« و »به دست 
آوردن پاسخ نیازهای فردی و اجتماعی خود به کمک آن«، بیانگر اولین دلیل ختم 

نبوت، یعنی »آمادگی جامعۀ بشری برای دریافت برنامۀ کامل زندگی«، است.

گزینۀ13592
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها ...

گزینۀ13603
در عصر نزول قرآن با اینکه مردم حجاز سطح فرهنگی پایینی داشتند، اما آمادگی فکری و 
فرهنگی جوامع مختلف به میزانی بود که می توانست کامل ترین برنامه زندگی را دریافت و 
حفظ کند و به کمک آن، پاسخ نیازهای فردی و اجتماعی خود را به دست آورد. به همین 
جهت می بینیم که با ورود اسالم به سرزمین های دیگری مانند ایران، عراق، مصر و شام 
نهضت علمی و فرهنگی بزرگی آغاز شد و دانشمندان و عالمان فراوانی ظهور کردند.

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )2( و )4( نادرست است، 
زیرا با ورود اسالم به سرزمین های دیگری مانند ایران، عراق، مصر و شام نهضت علمی و 
است. نبوت  ختم  دلیل  چهارمین   ،)1( گزینۀ  دوم  قسمت  شد.  آغاز  بزرگی  فرهنگی 

گزینۀ13611
الف ـ »در پرتو عنایت الهی« و »با اهتمامی  که پیامبر اکرم)ص( در جمع آوری و حفظ 
قرآن داشت« و »با تالش و کوشش مسلمانان«، این کتاب دچار تحریف نشد و 

هیچ کلمه ای بر آن افزوده  یا از آن کم نگردید.
ب ـ به همین جهت )حفظ قرآن کریم از تحریف( این کتاب نیازی به »تصحیح« 

ندارد و جاودانه باقی خواهد ماند.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ )1(، بیانگر اولین دلیل ختم نبوت، یعنی 

»آمادگی جامعۀ بشری برای دریافت برنامۀ کامل زندگی«، است.

گزینۀ13624
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ )1(، بیانگر اولین دلیل ختم نبوت، یعنی 
»آمادگی جامعۀ بشری برای دریافت برنامۀ کامل زندگی«، است.

گزینۀ13632
»بی نیاز بودن قرآن کریم از تصحیح«، معلول »حفظ قرآن از تحریف« است و 

»ختم نبوت« خود معلول »حفظ قرآن از تحریف« می باشد.
تقدم  علت  که  است  این  معلول  و  علت  تشخیص  راه   توضیح ساده ترین 
وجودی بر معلول دارد، یعنی همیشه قبل از پیدایش معلول وجود دارد. مثال ابتدا 
بشر توانایی حفظ کتاب آسمانی خود را داشته )تقدم وجودی ـ علت( سپس ختم 

نبوت )معلول( صورت پذیرفته است.

گزینۀ13641
تعیین امام معصوم از طرف خداوند سبب شد که مسئولیت های پیامبر، به جز 
دریافت وحی ادامه یابد و جامعه کمبودی از جهت رهبری و هدایت نداشته باشد.

زیرا  است،  نادرست   )3( گزینۀ  دوم   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
پاسخ گوی نیازهای بشر در دورۀ خاتمیت، مرجع تقلید می باشد.

گزینۀ13653
دینی می تواند برای همیشه ماندگار باشد که بتواند به همۀ سؤال ها و نیازهای 

انسان ها در همۀ مکان ها و زمان ها پاسخ دهد.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها با در نظر گرفتن توضیح باال، سایر گزینه ها 
نادرست است، زیرا حتی اگر به صورت فرهنگ در آمده باشد )گزینۀ 1( و یا 
تحریف نشده باشد )گزینۀ 2( و همچنین در سطح فهم مردم باشد )گزینۀ 4( ولی 

نتواند پاسخ گوی نیازهای مردم باشد، نمی تواند ماندگار باشد.

گزینۀ13664
عراق،  ایران،  مانند  دیگری  سرزمین های  به  اسالم  »ورود  عبارت:  این  الف ـ 
مصر و شام، نهضت علمی و فرهنگی بزرگی آغاز شد و دانشمندان و عالمان 
یعنی »آمادگی جامعۀ  نبوت،  اولین دلیل ختم  بیانگر  فراوانی ظهور کردند.«، 
بشری برای دریافت برنامۀ کامل زندگی«، است. ب ـ این عبارت: »تعیین امام 
معصوم از طرف خداوند سبب شد که مسئولیت های پیامبر، به جز دریافت وحی 
ادامه یابد و جامعه کمبودی از جهت رهبری و هدایت نداشته باشد.«،  بیانگر 
اکرم)ص(«  پیامبر  از  پس  معصوم  امام  »وجود  یعنی  نبوت،  ختم  دلیل  سومین 
است. ج ـ این سه مورد: »در پرتو عنایت الهی« و »با اهتمامی  که پیامبر اکرم)ص( 
در جمع آوری و حفظ قرآن داشت« و »با تالش و کوشش مسلمانان«، از دالیل 

حفظ قرآن از تحریف است.
 تمرین تست زنی برای پاسخ دادن به این نوع تست های چند قسمتی، کافی 
آن،  به  توجه  با  و  بگیرید  نظر  در  را  سؤال  سوم  یا  دوم  یا  اول  قسمت  است 
گزینه های نادرست را حذف نمایید. با توجه به توضیح باال، قسمت اول گزینه های 

)2( و )3( و قسمت دوم گزینۀ )1( نادرست است.
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گزینۀ13673
برخی ویژگی های دین اسالم که سبب پویایی و روزآمد  بودن آن شده است: اّول: 
توجه به نیازهای متغیر، در عین توجه به نیازهای ثابت دوم : وجود قوانین تنظیم کننده.

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها »وجود امام معصوم پس از پیامبر اکرم)ص(«، 
در گزینه های )1( و )2( و )4(، از دالیل ختم نبوت است نه از دالیل پویایی و 

روزآمد  بودن دین اسالم.

گزینۀ13682
انسان در زندگی فردی و اجتماعی خود دو دسته نیاز دارد: نیازهای ثابت و نیازهای 
متغیر. نیازهای ثابت: این نیازها در همۀ زمان ها   برای بشر وجود داشته است و از 
بین نمی روند. دین اسالم برای هر کدام از این نیاز ها قوانین ثابت و مشخصی دارد.

مالکی   ،)3( و   )1( گزینه های  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
برای تشخیص نیازهای ثابت انسان نمی باشند. قسمت دوم گزینۀ )4(، نحوۀ پاسخ 

دادن به نیازهای متغیر است.

گزینۀ13691
الف ـ نیازهای ثابت در همۀ زمان ها   برای بشر وجود داشته است و از بین نمی روند. 
دین اسالم برای هر کدام از این نیاز ها قوانین ثابت و مشخصی دارد. مثل نیاز 
به امنیت، عدالت، داد و ستد با دیگران، ازدواج و تشکیل خانواده، تعلیم و تربیت 
و حکومت. ب ـ نیازهای متغیر از درون همین نیازهای ثابت پدید می آیند؛ یعنی، 
انسان ها با گذشت زمان برای پاسخ گویی به نیازهای ثابت خود، از روش ها و 
شیوه های مختلف و متغیری استفاده می کنند. به طور مثال، داد و ستد، یک نیاز 

ثابت است؛ اما شیوه و چگونگی داد و ستد، یک نیاز متغیر است.
 نکتۀ طالیی اگر چگونگی و شیوۀ تحقق هر یک از نیازهای ثابت )نیاز به 
امنیت، عدالت، داد و ستد با دیگران، ازدواج و تشکیل خانواده، تعلیم و تربیت و 

حکومت( مطرح شود، این نیازها متغیر می شوند.

گزینۀ13704
الف ـ نیازهای متغیر از درون همین نیازهای ثابت پدید می آیند؛ یعنی، انسان ها 
با گذشت زمان برای پاسخ گویی به نیازهای ثابت خود، از روش ها و شیوه های 
به گونه ای است که  استفاده می کنند. ب ـ معارف اسالمی  مختلف و متغیری 
متخصصان دین می توانند از درون آن با توجه به نیازهای جدید به وجود آمده، 
قوانین مورد نیاز جامعه دربارۀ بانکداری، اسکناس، خرید و استفاده از سالح های 

جدید را استخراج کنند و در اختیار مردم قرار دهند.
نادرست   )3( و   )2( گزینه های  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
است، زیرا انسان ها با گذشت زمان )نه در یک زمان( برای پاسخ گویی به نیازهای 
ثابت خود، از روش ها و شیوه های مختلف و متغیری استفاده می کنند. قسمت دوم 
و  فقها  اختیار  در  متغیر  نیازهای  به  پاسخ گویی  زیرا  است،  نادرست   )1( گزینۀ 

متخصصان دین است نه حاکم اسالمی.

گزینۀ13713
الف ـ نیازهای متغیر از درون همین نیازهای ثابت پدید می آیند؛ یعنی، انسان ها با 
گذشت زمان برای پاسخ گویی به نیازهای ثابت خود، از روش ها و شیوه های مختلف 
و متغیری استفاده می کنند. ب ـ برای مثال نیاز به داد و ستد یک نیاز ثابت است؛ اما 
شیوه و چگونگی داد و ستد، ممکن است در هر زمان تغییر کنند؛ مثاًل یک روز کاال را 
با کاال عوض می کردند، روز دیگر به جای کاال سکه می گرفتند، بعدها پول اعتباری 
یعنی اسکناس به بازار آمد و امروزه قراردادهای بانکی،  معامله ها را تنظیم می کنند.

نادرست   )2( و   )1( گزینه های  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
است، زیرا در نیازهای متغیر، استفاده از روش ها و شیوه های مختلف و متغیر مورد 
نه روش ها و شیوه های کهنه و غیرمعمول. قسمت دوم گزینۀ )4(  نظر است 
نادرست است، زیرا »نیاز تأمین امنیت«، یک نیاز ثابت است ولی چگونگی و شیوۀ 

تأمین امنیت، یک نیاز متغیر است.

گزینۀ13721
»نیاز به داد و ستد«، یک نیاز ثابت است و دین اسالم برای پاسخ به  این نیاز  

قوانین ثابت و مشخصی دارد.
و  است  متغیر  زمان  طول  در  ستد  و  داد  چگونگی  و   نکتۀ طالیی شیوه 

پاسخگویی به سؤاالت مربوط به آن در حیطۀ اختیارات متخصصان دین است.

گزینۀ13731
الف ـ نیاز به داد و ستد یک نیاز ثابت است و دین اسالم برای این نیاز  قوانین ثابت و 
مشخصی دارد. ب ـ اما شیوه و چگونگی داد و ستد، ممکن است در هر زمان تغییر کنند؛ 
مثاًل یک روز کاال را با کاال عوض می کردند، روز دیگر به جای کاال سکه می گرفتند، 
بعدها پول اعتباری یعنی اسکناس به بازار آمد و امروزه قراردادهای بانکی،  معامله ها 
را تنظیم می کنند. ج ـ متخصصان دین می توانند از درون معارف اسالمی با توجه 
به نیازهای جدید به وجود آمده، قوانین مورد نیاز جامعه دربارۀ بانکداری، اسکناس، 
خرید و استفاده از سالح های جدید را استخراج کنند و در اختیار مردم قرار دهند.

زیرا  است،  نادرست   )3( گزینۀ  دوم   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
پاسخ گویی به نیازهای متغیر در اختیار فقها و متخصصان دین است نه حاکم اسالمی.

گزینۀ13744
الف ـ شکل های خاص داد و ستد و تأمین امنیت، بیانگر نیازهای متغیر می باشند. 
به  توجه  با  اسالمی  معارف  درون  از  دین  متخصصان  متغیر،  نیازهای  در  ب ـ 
نیازهای جدید به وجود آمده، قوانین مورد نیاز جامعه را استخراج می کنند و در 

اختیار مردم قرار می دهند.
نادرست   )3( و   )2( گزینه های  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
است، زیرا پاسخ گویی به نیازهای متغیر در اختیار فقها و متخصصان دین است نه 

حاکم شرع. قسمت دوم گزینۀ )1(، با توجه به توضیح باال نادرست است.

گزینۀ13752
الف ـ نیاز به امنیت یک نیاز ثابت است، اما چگونگی تأمین امنیت و ابزارها و 
اسلحه هایی که به این منظور به کار گرفته می شود در مقایسه با دوره های گذشته 
بسیار متفاوت شده است. ب ـ معارف اسالمی به گونه ای است که متخصصان 
دین می توانند از درون آن با توجه به نیازهای جدید به وجود آمده، قوانین مورد 
را  جدید  از سالح های  استفاده  و  خرید  اسکناس،  بانکداری،  دربارۀ  جامعه  نیاز 

استخراج کنند و در اختیار مردم قرار دهند.
نادرست   )4( و   )3( گزینه های  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
روش   )4( گزینۀ  دوم  قسمت  است.  ثابت  نیاز  یک  امنیت  به  نیاز  زیرا  است، 
پاسخ گویی نیازهای ثابت است، در حالی که چگونگی تأمین امنیت یک نیاز متغیر 

است و پاسخ گویی به نیازهای متغیر در اختیار فقها و متخصصان دین است.

گزینۀ13763
استخراج قوانین مورد نیاز جامعه دربارۀ بانکداری، اسکناس، خرید و استفاده از سالح های 
جدید توسط متخصصان دین صورت می پذیرد. این قوانین، قوانین متغیر می باشند.

 نکتۀ طالیی استخراج قوانین مورد نیاز جامعه دربارۀ بانکداری، اسکناس، 
خرید و استفاده از سالح های جدید توسط متخصصان دین، بیانگر تداوم مرجعیت 

دینی توسط فقها در عصر غیبت است.

گزینۀ13774
در اسالم دسته ای از قواعد و قوانین وجود دارد که به مقررات اسالمی خاصیت 
انطباق و تحرک داده است. این قواعد بر همۀ احکام و مقررات اسالمی تسلط دارند 
و مانند بازرسان عالی، احکام و مقررات را تحت نظر قرار می دهند و کنترل می کنند.

 روش مطالعه برای پاسخ دادن به این تست، فقط باید با در نظر گرفتن عین 
عبارت های کتاب، گزینۀ صحیح را انتخاب نمود.
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گزینۀ13782
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

است.  صحیح  گزینه ها  تمام  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
قسمت دوم گزینه های )1( و )3(، روش پاسخ دادن به نیازهای متغیر را بیان 
می کند. قسمت دوم گزینۀ )4(، روش پاسخ دادن به نیازهای ثابت را بیان می کند.

گزینۀ13791
پیامبراکرم)ص( فرموده است: »ال َضَرَر َو ال ِضراَر ِفی ااِلسالم ـ اسالم با ضرر 
دیدن و ضرر رساندن مخالف است.« این سخن، یک قانون تنظیم کننده است و 
به صورت یک قاعده درآمده و بسیاری از مقررات اسالمی را کنترل می کند.مثاًل 
روزۀ ماه رمضان بر هر مکلفی واجب است، اما اگر این روزه برای شخصی ضرر 

داشته باشد، بر او حرام می گردد.
زیرا  است،  نادرست   )4( و   )2(  دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینه های 
قوانین تنظیم کننده بر همۀ احکام و مقررات اسالمی تسلط دارند نه اینکه به همۀ 
سؤال ها و نیازهای انسان ها پاسخ دهد و یا اینکه می تواند به همۀ قوانین و مقررات 
قوانین  زیرا  است،  نادرست   )3( گزینۀ  دهد.  پاسخ  زمان ها  و  مکان ها  همۀ  در 
تنظیم کننده به مقررات اسالمی )نه به قوانین متغیر( خاصیت انطباق و تحرک 

داده است.

گزینۀ13803
دومین ویژگی دین اسالم که باعث پویایی و روزآمد  بودن آن شده است، »وجود 
قوانین تنظیم کننده« است. قاعدۀ: »ال ضرر و ال ضرار« یک قانون تنظیم کننده 
است که باعث پویایی و روزآمد  بودن دین اسالم می شود. مثاًل روزۀ ماه رمضان 
بر هر مکلفی واجب است، اما اگر این روزه برای شخصی ضرر داشته باشد، بر 

او حرام می گردد.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها با توجه به توضیح باال، قسمت اول گزینه های 
)2( و )4( نادرست است. قسمت دوم گزینۀ )1( نادرست است، زیرا در صورت وارد 

شدن ضرر، روزه بر هر مکلفی حرام است نه بر هر انسانی.

گزینۀ13812
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

ِفی  ِضراَر  َو ال  َضَرَر  مانند حدیث: »ال  کننده  تنظیم   نکتۀ طالیی قوانین 
ااِلسالم«، به صورت کلی می باشند ولی نیازهای متغیر مانند »چگونگی تأمین 

امنیت«، به صورت جزئی می باشند.

گزینۀ13821
براساس قاعدۀ: »ال ضرر و ال ضرار«، که یک قانون تنظیم کننده است، روزۀ 
ماه رمضان بر هر مکلفی واجب است، اما اگر این روزه برای شخصی ضرر داشته 

باشد، بر او حرام می گردد.
نادرست   )3( و   )2( گزینه های  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
است، زیرا حکم فقهی ضرر داشتن روزه حرمت آن است نه عدم وجوب آن. 

قسمت دوم گزینۀ )4( با توجه به توضیح باال نادرست است.

گزینۀ13834
بر  مانند روزه در صورت ضرر داشتن  واجبات  برخی  برای  اعالم حرمت  الف ـ 
اساس قانون تنظیم کنندۀ »ال ضرر و ال ضرار« است. ب ـ  قوانین تنظیم کننده به 
مقررات اسالمی خاصیت انطباق و تحرک داده است. این قواعد بر همۀ احکام و 
مقررات اسالمی تسلط دارند و مانند بازرسان عالی، احکام و مقررات را تحت نظر 

قرار می دهند و کنترل می کنند.
نادرست   )3( و   )2( گزینه های  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
است، زیرا قوانین تنظیم کننده به مقررات اسالمی خاصیت انطباق و تحرک داده 

است نه به جامعۀ اسالمی. قسمت دوم گزینۀ )1(، قانون تنظیم کننده نمی باشد.

گزینۀ13843
الهی،  پیامبر  آخرین  است،  شده  بیان  نبوت  ختم  برای  که  دالیلی  براساس 
کامل ترین و شایسته ترین برنامه را برای هدایت تمامی انسان ها، در همۀ زمان ها 

به مردم معرفی نمود و دیگر نیازی به آمدن پیامبر جدید نیست.
 روش مطالعه برای پاسخ دادن به این نوع تست، ابتدا باید متن درس را با 

دقت فرا گرفت و فقط براساس متن کتاب به این نوع سؤال پاسخ داد.

گزینۀ13851
بیت: »یکی خط است ز اول تا به آخر / بر او خلق جهان گشته مسافر«، بیانگر 
این مفهوم است که محتوای اصلی دعوت پیامبران یکسان است و همۀ آنها 

آورندۀ یک دین بوده اند.
 تمرین تست زنی برای پاسخ دادن به این نوع تست مفهومی، باید گزینه های 
نادرست را یکی پس از دیگری با استدالل حذف کرد. گزینۀ )2( نادرست است، 
زیرا ارسال یک دین واحد برای انسان ها به سبب ویژگی های فطری مشترک در 
بین همۀ انسان ها است نه در بین اقوام و جوامع. گزینۀ )3( نادرست است، زیرا 
اسالم به معنای تسلیم بودن در برابر خداوند است نه به معنای تسلیم بودن در 
برابر اصول مشترک دعوت انبیا. گزینۀ )4( نادرست است، زیرا تفاوت در برخی 

احکام فرعی تعالیم انبیا، باعث تفاوت در اصل دین نشده است.

گزینۀ13863
این بیت: »و ز ایشان سید ما گشته ساالر / هم او اول هم او آخر در این کار« و 
بیت: »بر او ختم آمده پایان این راه / بر او نازل شده »ادعوا الی اهلل«، بایکدیگر 

تناسب معنایی داشته و هردو به مفهوم ختم نبوت اشاره دارند.
 نکتۀ طالیی ابیات گزینه های )2( و )4(، به یکی بودن دین الهی و ابیات 

گزینه های )1( و )3(، به ختم نبوت اشاره دارند.

گزینۀ13872
بیت: »در این ره، انبیا چون ساربان اند / دلیل و رهنمای کاروان اند«، بیانگر این 
مفهوم است که محتوای اصلی دعوت پیامبران یکسان است و همۀ آنها آورندۀ 

یک دین بوده اند.
 نکتۀ طالیی ابیات گزینه های )3( و )4( و عبارت: »ال نبّی بعدی« در حدیث 

منزلت، به »ختم نبوت« اشاره دارند.

گزینۀ13884
آمدن پیامبر جدید و آوردن کتاب جدید نشانگر این است که بخشی از تعلیمات 

پیامبر قبلی، اکنون نمی تواند پاسخ گوی نیازهای مردم باشد.
و  در دعوت«  پیوستگی  و  »استمرار  منظور  به  پیامبر جدید   توضیح آمدن 
»رشد تدریجی سطح فکر مردم« و »تحریف تعلیمات پیامبر پیشین« بوده است.

گزینۀ13892
هر پیامبری که می آمد به آمدن پیامبر بعدی بشارت می داد و بر پیروی از او تأکید 

می کرد. که این موضوع به یکی بودن و وحدانیت دین الهی اشاره دارد.
زیرا  است،  نادرست   )4( گزینۀ  دوم   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 

شریعت های الهی به معنای روش های تبلیغ انبیا، متفاوت است نه واحد.

گزینۀ13903
وجود دو یا چند دین در یک زمان، نشانگر این است که پیروان پیامبر قبلی به 
آخرین پیامبر ایمان نیاورده اند و این کار به معنای سرپیچی از فرمان خدا و عدم 

پیروی از دستورات پیامبران گذشته است.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )2( و )4(، و قسمت 

دوم گزینۀ )1(، مفهوم آمدن پیامبر جدید و آوردن کتاب جدید است.
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گزینۀ13911
امروزه به جز قرآن کریم هیچ کتاب آسمانی دیگری وجود ندارد که بتوان گفت 
محتوای آن به طور کامل از جانب خداست و انسان ها آن را کم و زیاد نکرده اند  
و با اطمینان خاطر بتوان از آن پیروی کرد. بنابراین، تنها دینی که می تواند مردم 

را به رستگاری دنیا و آخرت برساند اسالم است.
 نکتۀ طالیی دلیل اینکه تنها دینی که می تواند مردم را به رستگاری دنیا و 

آخرت برساند اسالم است، حفظ قرآن کریم از تحریف می باشد.

گزینۀ13924
الف ـ مطابق آیۀ شریفۀ: »و من یبتِغ غیر االسالِم دینا فلن یقبل منه و هو فی اآلخرهًْ 
من الخاسرین«، دو عبارت قرآنی: »فلن یقبل منه : پس هرگز از او قبول نمی شود« و 
»هو فی اآلخرۀ من الخاسرین: او در قیامت از زیانکاران خواهد بود.«، سرانجام و نتیجۀ 
کارکسانی است که دینی به جز اسالم انتخاب کنند. ب ـ این آیه، بیانگر این مفهوم 
است که تنها دینی که می تواند مردم را به رستگاری دنیا و آخرت برساند، اسالم است.

 نکتۀ طالیی تعبیر قرآنی: »خسر الّدنیا و اآلخرهًْ ذلک هو الخسران المبین«، 
نتیجۀ بندگی خداوند از روی تردید است. )درس 3 دوازدهم(

گزینۀ13932
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

 نکتۀ طالیی بر اساس این آیه، وظیفۀ پیروان پیامبران قبل، تبعیت از دین 
اسالم است و ادامۀ پیروی از دستورات پیامبران قبلی، مورد قبول خداوند نمی باشد.

گزینۀ13943
یبتِغ غیر االسالم دینا فلن یقبل منه و هو فی  آیۀ شریفۀ: »و من  بر اساس 
اآلخرهًْهًْ من الخاسرین«، وظیفۀ پیروان پیامبران قبل، تبعیت از دین اسالم است 

و ادامۀ پیروی از دستورات پیامبران قبلی، مورد قبول خداوند نمی باشد.
 سؤال خسران زدگان اخروی، کدام گروه از انسان ها هستند؟

گزینۀ13951
الف ـ برخی تصور می کنند پیامبران مانند فروشندگان کاال هستند که هر کدام 
برای خود فروشگاهی باز کرده و کاالی خود را تبلیغ می کنند و مردم می توانند 
بین آن کاالها یکی را انتخاب نمایند. ب ـ در صورتی که پیامبران مانند معلمان 
یک مدرسه اند که پایه های مختلف تحصیلی را به ترتیب تدریس می کنند و هر 
کدام مطالب سال قبل را تکمیل می کنند. آنان همه یک برنامه و هدف مشخص 

را دنبال و همه یکدیگر را تأیید کرده اند.
 نکتۀ طالیی تشبیه پیامبران به فروشندگان کاال که مردم می توانند بین آنها 

یکی را انتخاب نمایند.، به چند دینی می انجامد.

گزینۀ13962
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

 نکتۀ طالیی تشبیه پیامبران به معلمان یک مدرسه  که همه یکدیگر را تأیید 
کرده اند، به وحدانیت دین الهی می انجامد.

گزینۀ13974
برخی تصور می کنند پیامبران مانند فروشندگان کاال هستند که هر کدام برای 
خود فروشگاهی باز کرده و کاالی خود را تبلیغ می کنند و مردم می توانند بین آن 
کاالها یکی را انتخاب نمایند. در صورتی که پیامبران مانند معلمان یک مدرسه اند 
که پایه های مختلف تحصیلی را به ترتیب تدریس می کنند و هر کدام مطالب 
سال قبل را تکمیل می کنند. آنان همه یک برنامه و هدف مشخص را دنبال و 
همه یکدیگر را تأیید کرده اند. بنابراین، اگر کسی به آخرین پیامبر الهی ایمان 

بیاورد در واقع به تمام پیامبران سابق نیز ایمان آورده است.

 توضیح ایمان به آخرین پیامبر الهی ایمان به تمام پیامبران سابق است، زیرا 
همۀ آنان یک برنامه و هدف مشخص را دنبال و همه یکدیگر را تأیید کرده اند.

گزینۀ13983
تشبیه کار انبیای الهی به فروشندگان کاال به چند دینی منجر شده و تشبیه آنان 

به معلمان مدرسه به وحدانیت دین الهی منتهی می شود.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها ...

گزینۀ13993
امام کاظم)ع( به شاگرد برجسته ی خود هشام بن حکم: »ای  الف ـ این سخن 
هشام، خداوند رسوالنش را به سوی بندگان نفرستاد، جز برای آن که این بندگان 
در پیام الهی تعقل کنند...«، به موضوع »شیوۀ هدایت خداوند« و همچنین به 
مفهوم »رابطۀ عقل و وحی« اشاره دارد. ب ـ بیت: »یکی خط است ز اول تا 
به آخر / بر او خلق جهان گشته مسافر«، به موضوع وحدانیت دین الهی اشاره 
دارد که منشأ آن، فطرت واحد بشر است.ج ـ حدیث ثقلین: »انّي تارک فیکم 
الّثقلین کتاب اهلل و عترتي اهل بیتي...«، بیانگر آن است که پس از رحلت رسول 
خدا)ص(، امامان معصوم)ع(، در کنار قرآن، دو مسئولیت »مرجعیت دینی« و »والیت 

ظاهری« را بر عهده دارند.
 تمرین تست زنی برای پاسخ دادن به این نوع تست، که قسمت اول و دوم 
آن مشابه و نزدیک به هم می باشند، بهتر است از قسمت سوم پاسخ دهیم. با 
توجه به توضیح باال، قسمت سوم گزینه های )1( و )3( نادرست است. قسمت دوم 
گزینۀ )2( نادرست است، زیرا این بیت، به مفهوم وحدانیت و یکی بودن دین الهی 
)وجود یک خط( اشاره دارد و به موضوع تعدد انبیای الهی و استمرار و پیوستگی 

در دعوت آنان اشاره ندارد.

گزینۀ14003
الف ـ وجود دو یا چند دین در یک زمان، نشانگر این است که پیروان پیامبر قبلی 
به آخرین پیامبر ایمان نیاورده اند و این کار به معنای سرپیچی از فرمان خدا و عدم 
پیروی از دستورات پیامبران گذشته است.ب ـ دو عبارت قرآنی: »فلن یقبل منه : 
پس هرگز از او قبول نمی شود « و »هو فی اآلخرهًْ من الخاسرین: او در قیامت 
از زیانکاران خواهد بود.«، سرانجام و نتیجۀ کارکسانی است که دینی بجز اسالم 
انتخاب کنند.ج ـ الف ـ به سبب این ویژگی های مشترک )فطرت(، خداوند  یک 
برنامه کلی به انسان ها ارزانی داشته، تا آنان را به هدف مشترکی که در خلقتشان 

قرار داده است )قرب الهی(، برساند.
 تمرین تست زنی برای پاسخ دادن به این تست، حتما دقت شود که قسمت 
دوم باید نادرست باشد. بر این اساس، گزینه های )1( و )2( که پاسخ صحیح را 
بیان کرده اند، نادرست می باشند. با توجه به توضیح باال، قسمت سوم گزینۀ )4( 

نادرست است.

گزینۀ14011
تا خداپرستی،  الهی سختی ها را تحمل می کردند  این عبارت: »پیامبران  الف ـ 
عدالت طلبی و کرامت های اخالقی میان انسان ها جاودان بماند و گسترش  یابد و 
شرک، ظلم و رذائل اخالقی از بین برود.«، بیانگر استمرار و پیوستگی در دعوت 
از دالیل تجدید نبوت ها می باشد. ب ـ این عبارت: »با ورود اسالم به سرزمین های 
دیگری مانند ایران، عراق، مصر و شام، نهضت علمی و فرهنگی بزرگی آغاز شد 
و دانشمندان و عالمان فراوانی ظهور کردند.«، بیانگر »آمادگی جامعۀ بشری برای 
دریافت برنامۀ کامل زندگی«، به عنوان اولین دلیل »ختم نبوت« است.ج ـ این 
مصراع »در این ره انبیا چون ساربان اند«، بیانگر »استمرار و پیوستگی در دعوت«، 

از علل فرستادن پیامبران متعدد است.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها با توجه به توضیح باال، قسمت دوم گزینه های 
)2( و )3( نادرست است. قسمت سوم گزینۀ )1( نادرست است، زیرا این مصرع 

بیانگر عوامل ختم نبوت نمی باشد.
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گزینۀ14022
از بین عبارت های مذکور، تنها عبارت قسمت الف صحیح است.

این عبارت: »حرام بودن روزه در صورت ضرر داشتن آن برای مکلّف«، بیانگر  
دومین دلیل »پویایی و روزآمد  بودن دین اسالم«، یعنی »وجود قوانین تنظیم 

کننده« است.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت »ب« نادرست است، زیرا داد و ستد با 
تنظیم قراردادهای بانکی بیانگر اولین دلیل »پویایی و روزآمد  بودن دین اسالم«، 
یعنی »توجه به نیازهای متغیر، در عین توجه به نیازهای ثابت« است. قسمت 
»ج« نادرست است، زیرا کنترل مقررات اسالمی بیانگر دومین دلیل »پویایی و 
روزآمد  بودن دین اسالم«، یعنی »وجود قوانین تنظیم کننده« است. قسمت »د« 
نادرست است، زیرا کمبود نداشتن جامعه از نظر رهبری و هدایت بیانگر وجود امام 
معصوم پس از پیامبر اکرم)ص( از دالیل ختم نبوت است. قسمت »ه« نادرست 

است، زیرا چگونگی تأمین امنیت از نیازهای متغیر است نه ثابت.

گزینۀ14033
الف  ـ این دو مورد: »ابتدایی بودن سطح فرهنگ و زندگی اجتماعی و عدم توسعۀ 
کتابت«، علت »تحریف تعلیمات پیامبر پیشین« از علل فرستادن پیامبران متعدد 
است. ب ـ احتیاج دائمی انسان به داشتن برنامه ای که پاسخگوی نیازهایش باشد 
و سعادت او را تضمین کند، سبب شده است که در طول تاریخ همواره شاهد ارائۀ 

برنامه های متفاوت و گاه متضاد از جانب مکاتب بشری باشیم. 
ج ـ این تداوم و پیوستگی در دعوت سبب شد تا تعالیم الهی جزء سبک زندگی 
و آداب و فرهنگ مردم شود و دشمنان دین نتوانند آن را به راحتی  کنار بگذارند.

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها با توجه به توضیح باال، قسمت اول گزینه های 
)2( و )4( همچنین قسمت دوم و سوم گزینۀ )1( نادرست است.

گزینۀ14044
الف ـ آیۀ شریفۀ: »قطعاً  دین نزد خداوند، اسالم است و اهل کتاب در آن، راه 
مخالفت نپیمودند مگر پس از آن  که به حقانیت آن آگاه شدند، آن هم به دلیل 
رشک و حسدی که میان آنان وجود داشت.« ج ـ آیۀ شریفۀ: »ابراهیم نه یهودی 
بود و نه مسیحی؛ بلکه یکتاپرست )حق گرا( و مسلمان بود.«  »از بین عبارت های 

مذکور، تنها عبارت های دو قسمت الف و ج با هم تناسب  دارند.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت »ب« نادرست است، زیرا مطابق آیۀ 
شریفۀ: »خداوند از دین، همان را برایتان بیان کرد که نوح را بدان سفارش نمود 
و آنچه را ما به تو وحی کردیم و به ابراهیم و موسی و عیسی توصیه نمودیم 
این بود که دین را به پا دارید و در آن تفرقه نکنید.«،  به پا داشتن دین و عدم 
است   العزم  اولوا  و  شریعت  پیامبران صاحب  به  خداوند  دستور  آن،  در  تفرقه 
قسمت »د« نادرست است، زیرا هدایت خداوند از مسیر دو ویژگی عقل و اختیار 
می گذرد. قسمت »ه« نادرست است، زیرا اسالم نام برنامۀ کلی همه پیامبران 

الهی است نه فقط آخرین پیامبر الهی.

گزینۀ14052
الف ـ این دو مورد: »ابتدایی بودن سطح فرهنگ و زندگی اجتماعی و عدم توسعۀ 
کتابت«، علت »تحریف تعلیمات پیامبر پیشین« از علل فرستادن پیامبران متعدد 
است. ب ـ این عبارت: »با انجام واجبات دین و ترک حرام های آن، خداوند را 
عبادت و بندگی کند.«، از محورهای اصلی برنامۀ پیامبران در عرصۀ عمل است.

ج ـ انطباق و تحرک دادن به مقررات اسالمی، بیانگر »وجود قوانین تنظیم کننده« 
از ویژگی های دین اسالم است که باعث پویایی و روزآمد  بودن دین اسالم از 

عوامل ختم نبوت است.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها با توجه به توضیح باال، قسمت اول گزینه های 

)1( و )3( و همچنین قسمت سوم گزینۀ )4( نادرست است.

گزینۀ14064
پیام آیۀ شریفۀ: »و من یبتِغ غیر االسالِم دینا فلن یقبل منه و هو فی اآلخرهًْ من 
الخاسرین«، این است که تنها دینی که می تواند مردم را به رستگاری دنیا و آخرت 
برساند، اسالم است، زیرا به جز قرآن کریم هیچ کتاب آسمانی دیگری وجود ندارد 
که بتوان گفت محتوای آن به طور کامل از جانب خداست و انسان ها آن را کم و 

زیاد نکرده اند و با اطمینان خاطر بتوان از آن پیروی کرد.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت »الف«، پیام آیۀ دیگر این درس است. 

قسمت »د«، پیام این آیه نیست.

گزینۀ14071
الف ـ »ایمان به عادالنه بودن نظام هستی«، از محورهای اصلی برنامۀ پیامبران 
و  محرمات«  »ترک  مورد:  دو  هر  است. ب ـ  ایمان  و  اندیشه  عرصۀ  در  الهی 
»کسب فضایل اخالقی«، از محورهای اصلی برنامۀ پیامبران الهی در عرصۀ 

عمل است.
برنامۀ  اصلی  محورهای  از  عدل«،  براساس  هستی  نظام   مقایسه »بنای 
پیامبران الهی در عرصۀ اندیشه و ایمان است. ولی »بنای جامعه ای دینی براساس 

عدالت«، از محورهای اصلی برنامۀ پیامبران الهی در عرصۀ عمل است.

گزینۀ14084
از بین عبارت های مذکور، تنها سه عبارت قسمت های »ب«، »د« و »ه«، در 
خصوص علل ختم نبوت است.قسمت »ب«، بیانگر »پویایی و روزآمد  بودن دین 
اسالم« از عوامل ختم نبوت است. قسمت »د«، بیانگر »وجود امام معصوم پس 
از پیامبر اکرم)ص(« از عوامل ختم نبوت است. قسمت »د«، بیانگر »وجود امام 
معصوم پس از پیامبر اکرم)ص(« از عوامل ختم نبوت است. قسمت »ه«، بیانگر 
»آمادگی جامعۀ بشری برای دریافت برنامۀ کامل زندگی« از عوامل ختم نبوت 

است.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت »الف«، بیانگر »استمرار و پیوستگی 

در دعوت«، از علل فرستادن پیامبران متعدد است. 
قسمت »ج«، به موضوع »فطرت مشترک، منشأ دین واحد«، اشاره دارد.

گزینۀ14093
الف ـ مصراع دوم به این حقیقت اشاره دارد که پیامبراسالم)ص( دل های آماده را 
پیشوایی می کند )تصرف قلوب(، این موضوع، به مقام والیت معنوی ایشان اشاره 
دارد. مصراع اول بیت مورد سؤال، به مقام پیش رو بودن ایشان اشاره دارد، این 
حقیقت، بیانگر الگو بودن آن حضرت است که در آیۀ: »لََقْد کاَن لَُکْم ِفي َرُسوِل 

ٌ...«، به آن اشاره شده است. اهلَلِّ أُْسَوهًٌْ َحَسَنهًْ
توضیح مصراع هایی که به والیت معنوی پیامبر)ص( اشاره دارند: 1ـ »شده او 

پیش و دل ها جمله در پی ...« 2ـ »دل رمیدۀ ما را انیس و مونس شد ...«

گزینۀ14104
الف ـ بیت: »یکی خط است ز اّول تا به آخر / بر او خلق جهان گشته مسافر«، 
تبیین گر وحدت تعالیم انبیاء و دین واحد الهی است. ب ـ پیام آیۀ شریفۀ: »خداوند 
از دین همان را برایتان بیان کرد که نوح را بدان سفارش نمود و آنچه را ما به تو 
وحی کردیم و به ابراهیم و موسی و عیسی توصیه نمودیم، این بود که دین را به 
پا دارید و در آن تفرقه نکنید.«، این است که خداوند همان دینی را برای مسلمانان 
فرستاده است که برای حضرت نوح )ع( و سایر پیامبران نیز ارسال فرموده است، و 

این مفهوم، حکایتگر وحدت تعالیم انبیا است.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها برخالف سخن یهودیان و مسیحیان که آنها 
حضرت ابراهیم)ع( را پیرو دین خود معرفی می کردند،  آیۀ گزینۀ )1(، حضرت 
ابراهیم)ع( نه یهودی بود و نه مسیحی، بلکه حق گرا  )حنیف( و مسلمان )تسلیم 
فرمان خدا( یمعرفی می کند. آیات گزینه های )2( و )3(، به وحدانیت دین الهی به 

دلیل مطابقت با فطرت واحد بشر اشاره دارند.
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گزینۀ14114
توسعۀ  و عدم  و  اجتماعی  زندگی  و  فرهنگ  بودن سطح  ابتدایی  به علت  ج ـ 
کتابت، تعلیمات انبیا به تدریج فراموش می شد، یا به  گونه ای تغییر می یافت که با 
اصل آن متفاوت می شد؛ بر این اساس، پیامبران بعدی می آمدند و تعلیمات اصیل 
و صحیح را بار دیگر برای  مردم بیان می کردند. دـ حدیث: »نحن معاشر االنبیاء 
امرنا ان نکلّم الّناس علی قدر عقولهم«، بیانگر این حقیقت است که  به دلیل رشد 
تدریجی سطح فکر و اندیشۀ بشر در طول زمان، الزم بود تا در هر عصر و دوره ای 
پیامبران جدیدی مبعوث شوند تا همان اصول ثابت دین الهی را درخور فهم و 

اندیشۀ انسان های دوران خود بیان کنند و متناسب با درک آنان سخن گویند.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول »الف«، بیانگر استمرار و پیوستگی 
است. پیشین  پیامبر  تعلیمات  تحریف  بیانگر  »ب«،  اول  قسمت  و  دعوت  در 

گزینۀ14121
در عصر نزول قرآن، با اینکه مردم حجاز سطح فرهنگی پایینی داشتند، آمادگی فکری 
و فرهنگی جوامع مختلف به میزانی بود که می توانست کامل ترین برنامه زندگی را 
دریافت و حفظ کند. با ورود اسالم به سرزمین های دیگری مانند ایران، عراق، مصر و شام 
نهضت علمی و فرهنگی بزرگی آغاز شد و دانشمندان و عالمان فراوانی ظهور کردند.

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینۀ )2(، به »حفظ قرآن کریم 
از تحریف« ولی قسمت دوم آن به »وجود امام معصوم پس از پیامبر اکرم)ص(« 
اشاره دارد. قسمت اول گزینۀ )3(، به »آمادگی جامعۀ بشری برای دریافت برنامۀ 
کامل زندگی« ولی قسمت دوم آن به »وجود امام معصوم پس از پیامبر اکرم)ص(« 
اشاره دارد.  قسمت اول گزینۀ )4(، به »پویایی و روزآمد بودن دین اسالم« ولی 

قسمت دوم آن به »حفظ قرآن کریم از تحریف« اشاره دارد.

گزینۀ14133
الف ـ عبارت: »این کتاب نیازی به تصحیح ندارد«، مربوط به حفظ قرآن کریم از 
تحریف است. ب ـ عبارت: »ویژگی های دین اسالم که پاسخگوی نیازهای بشر 
می باشد«، در حیطه پویایی و روزآمد بودن اسالم می باشد . ج ـ جملۀ: »آمادگی 
فکری جوامع به میزانی بود که می توانست کامل ترین برنامه زندگی را دریافت 

کند«، مربوط به آمادگی جامعه بشری برای دریافت برنامه کامل زندگی است.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها  برای پاسخ دادن به تست های چند قسمتی، فقط 
باید پس از حذف گزینه های نادرست، پاسخ صحیح را انتخاب نمود. با توجه به توضیح 
است. نادرست   )1( گزینۀ  دوم  قسمت  و   )4( و   )2( گزینه های  اول  قسمت  باال، 

گزینۀ14141
الف ـ با توجه به آیۀ: »و َمن َیبتِغ غیر اإلسالم دیناً فلن یقبل منه و هو في اآلخرهًْ 
ِمن الخاسرین«، طلب دینی غیر از اسالم )َیبتِغ غیر اإلسالم دیناً = طلب دینی غیر 
از اسالم( عامل زیانکاری انسان است. ب ـ با توجه به سورۀ: »والعصر إنَّ اإلنسان 
لفي ُخسر اال الّذین ءامنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر«، 
همۀ انسانها زیانکارند به جز کسانی که ایمان دارند و عمل صالح انجام می دهند 
و یکدیگر را به حق و صبر سفارش می کنند. )ترکیبی با درس 1 سال یازدهم(
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها با توجه به توضیح باال، قسمت اول گزینه های 

)2( و )3( و قسمت دوم گزینۀ )4( نادرست است.

گزینۀ14152
با دیگران، تشکیل خانواده، تعلیم و تربیت و  امنیت، عدالت، داد و ستد  نیازهای  الف ـ 
حکومت، نیازهای ثابت هستند. تمام نیازهای ثابت، دارای قوانین ثابت و مشخص هستند. 
ب ـ هر وقت به چگونگی و شیوۀ برآوردن نیاز ثابت بپردازیم، با نیاز متغیر مواجه هستیم، 
مانند داد و ستد که یک نیاز ثابت است ولی چگونگی داد و ستد یک نیاز متغیر است.

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها چون تمام نیازهای مطرح شده، بدون اشاره 
به چگونگی و شیوۀ برآوردن آنها مطرح شده اند، نیازهای ثابت با قانون ثابت 

هستند، بر این اساس، سایر گزینه ها نادرست است.

گزینۀ14163
الف ـ مطابق آیۀ: »َو من َیبَتِغ َغیَر ااِلسالم دیناً َفلَن ُیقَبَل ِمنُه َو ُهَو ِفی االخَرۀ ِمَن 
الخاِسریَن : و هر کس که دینی جز اسالم اختیار کند هرگز از او پذیرفته نخواهد 
شد و در آخرت از زیان کاران خواهد بود.«، برگزیدن دینی جز اسالم، مورد قبول 

خداوند نیست و موجب زیان اخروی می شود.
در  فراگیر  زیان  ُخسر«:  لفی  االنسان  »اِنَّ  1ـ  زیان کاری:  انواع  مقایسه 
نتیجۀ از دست دادن عمر 2ـ »و هو فی اآلخرهًْ من الخاسرین«: زیان اخروی 
در نتیجۀ دین طلبی غیر اسالمی 3ـ »خسر الدنیا و اآلخرۀ ذلک هو الخسران 
المبین«: زیان آشکار در دنیا و آخرت در نتیجۀ عبادت خدا از روی تردید )درس 

3 دوازدهم(

گزینۀ14172
الف ـ همۀ پیامبران یک برنامه و هدف مشخص را دنبال و همه یکدیگر را 
تایید کرده اند. بنابراین، اگر کسی به آخرین پیامبر ایمان بیاورد، در واقع به تمام 

پیامبران سابق نیز ایمان آورده است.
توضیح دین واحد الهی = وحدت تعالیم اصلی انبیاء = دین را برپا دارید و در 
آن تفرقه نکنید.  از آنجا که انبیا وحدت هدف و غایت داشتند و مؤّید و مصّدق و 
مکّمل هم بوده اند، ایمان به پیامبر اسالم در حکم ایمان به همۀ انبیای الهی است.

گزینۀ14181
به  کلی  برنامه  خداوند  یک  فطری،  مشترک  ویژگی های  این  سبب  به  الف ـ 
انسان ها ارزانی داشته، تا آنان را به هدف مشترکی که در خلقتشان قرار داده 
است )قرب الهی(، برساند. ب ـ این برنامه، اسالم نام دارد که به معنای تسلیم 
بودن در برابر خداوند است. در این برنامه از انسان خواسته می شود تا با اندیشه 
و  به خدای  یگانه  ایمان  یابد.  قلبی دست  ایمان  به  در خود و جهان هستی، 

دوری از شرک و ...
برای  است.  دشوار  و  مفهومی  تست  تست، یک  این  تحلیل تست 1400
گزینه های  به حذف  باید  سؤال،  گرفتن صورت  نظر  در  با  آن،  به  دادن  پاسخ 
نادرست پرداخت. گزینۀ )2( از نظر علمی نادرست است، زیرا انسان به سبب 
ویژگی های فطری مشترک به کمال مشترکی که در خلقت خود اوست، می رسد 
نه مخلوقات جهان. گزینۀ )3(، بی ربط و درخواست خدا از اهل ایمان نمی باشد. 
مفهوم گزینۀ )4(، عمل به احکام الهی تمام انبیا است که این مورد نیز درخواست 

خداوند از اهل ایمان نمی باشد.

گزینۀ14191
الف ـ روایت نبوی: »امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم «، به دومین دلیل 
یا تجدید نبوت ها، یعنی »رشد تدریجی سطح فکر مردم«  الهی  انبیای  تعدد 

اشاره دارد.
ب ـ براساس این حدیث، هر پیامبری که مبعوث می شد، دربارۀ توحید، معاد، 
عدالت، عبادت خداوند و مانند آن )اصول ثابت دین الهی یا محورهای اصلی 
دعوت پیامبران( سخن گفته، اما بیان او در سطح فهم و درک مردم زمان خود 

بوده است.
این تست، یک تست مفهومی و متوسط است. برای  تحلیل تست 1400
پاسخ دادن به آن، باید با در نظر گرفتن مفهوم حدیث مورد سؤال، به حذف 
گزینه های نادرست پرداخت. گزینۀ )2( از نظر علمی نادرست است، زیرا مبعوث 
شدن پیامبر جدید، به صورت ابدی نبوده و با ختم نبوت پایان یافت. گزینۀ )3( 
نادرست است، زیرا سخن گفتن متناسب با فهم و اندیشۀ انسان های هر دوران، 
تعلیمات  »تحریف  نه  است  مردم«  فکر  سطح  تدریجی  »رشد  نشان دهندۀ 
بیانگر »رشد تدریجی سطح فکر مردم« و مفهوم حدیث  قبلی«. گزینۀ )4(، 

مورد سؤال نمی باشد.
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گزینۀ14202
الف ـ آمدن پیامبر جدید و آوردن کتاب جدید نشانگر این است که بخشی از 
تعلیمات پیامبر قبلی، اکنون نمی تواند پاسخ گوی نیازهای مردم باشد. ب ـ دو 
عبارت قرآنی: »فلن یقبل منه : پس هرگز از او قبول نمی شود « و »هو فی 
اآلخرْهً من الخاسرین: او در قیامت از زیانکاران خواهد بود.«، سرانجام و نتیجۀ 
انتخاب کنند )و من یبتغ غیر االسالم  کارکسانی است که دینی بجز اسالم 

دینا(.
تحلیل تست 1400 این تست، یک تست متوسط و حفظی از متن و آیه است. 
برای پاسخ دادن به آن، با در نظر گرفتن قسمت اول یا دوم سؤآل، به حذف گزینه های 
نادرست می پردازیم. قسمت اول گزینه های )3( و )4(، بیانگر وجود دو یا چند دین در یک 
است.  تردید  روی  از  خداوند  بندگی  نتیجۀ   ،)1( گزینۀ  دوم  قسمت  است.  زمان 

گزینۀ14214
و  انسان  آفرینش خاص  انسان سخن می گوییم، منظور  از فطرت  وقتی  الف ـ 
ویژگی هایی است که خداوند در اصل آفرینش وی قرار داده است و انسان ها با 
این ویژگی های خاص شناخته می شوند. ب ـ به سبب این ویژگی های مشترک 
فطری )علت(، خداوند  یک برنامه کلی به انسان ها ارزانی داشته، تا آنان را به هدف 
مشترکی که در خلقتشان قرار داده است )قرب الهی(، برساند. این برنامه، اسالم 

نام دارد که به معنای تسلیم بودن در برابر خداوند است. )معلول(
تحلیل تست 1400 این تست، یک تست مفهومی و دشوار است. برای 
گزینه های  به حذف  باید  سؤال،  گرفتن صورت  نظر  در  با  آن،  به  دادن  پاسخ 
نادرست پرداخت. گزینۀ )1(، علت یکی بودن دین الهی را بیان نمی کند. گزینۀ 
)2( از نظر علمی نادرست است، زیرا در اصول دعوت انبیا تفاوتی وجود ندارد و 
تنها در برخی از احکام فرعی آنها تفاوت است. گزینۀ )3( از نظر علمی نادرست 

است، زیرا عمل به احکام الهی جزء اصول فطری مشترک نمی باشد.

گزینۀ14223
 مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

است.  درس  متن  از  حفظی  تست  یک  تست،  این  تحلیل تست 1400 
برای پاسخ دادن به آن، باید با به یاد آوردن توضیح باال، به حذف گزینه های 
»رشد  یعنی  الهی،  انبیای  تعدد  دلیل  دومین  به   )1( گزینۀ  پرداخت.  نادرست 
انبیای  تدریجی سطح فکر مردم« اشاره دارد. گزینۀ )2( به اولین دلیل تعدد 
الهی، یعنی »استمرار و پیوستگی در دعوت« اشاره دارد. با توجه به توضیح باال، 

گزینۀ )4(، علت وحدانیت دین الهی را بیان نمی کند.

گزینۀ14231
زمان های مختلف  در طول  بی مانند،  و تالش  استوار  ایمان  با  الهی  پیامبران 
دین الهی را تبلیغ می کردند. آنان سختی ها را تحمل می کردند تا خداپرستی، 
عدالت طلبی و کرامت های اخالقی میان انسان ها جاودان بماند و گسترش  یابد 
شرک، ظلم و رذائل اخالقی از بین برود. این تداوم سبب شد تا تعالیم الهی 
جزء سبک زندگی و آداب و فرهنگ مردم شود و دشمنان دین نتوانند آن را 

به راحتی  کنار بگذارند.
تحلیل تست 1400 این تست، یک تست مفهومی از متن درس است. 
برای پاسخ دادن به آن، پس از درک این مفهوم که صورت سؤال به اولین دلیل 
تعدد انبیای الهی، یعنی »استمرار و پیوستگی در دعوت« اشاره دارد، باید پس 
از حذف گزینه های نادرست، پاسخ صحیح را انتخاب نمود. گزینۀ )2( به دومین 
دارد.  اشاره  مردم«  فکر  تدریجی سطح  »رشد  یعنی  الهی،  انبیای  تعدد  دلیل 
گزینۀ )3( از نظر علمی نادرست است، زیرا رشد علمی انسان ها وظیفۀ پیامبران 
نبوده و این امر توسط آنان صورت نمی گرفته است. گزینۀ )3( از نظر علمی 
و  سختی ها  تحمل  و  دعوت  در  پیوستگی  و  استمرار  زیرا  است،  نادرست 
دشواری ها توسط تمامی انبیای الهی بوده است نه فقط توسط پیامبر اسالم)ص(. 

گزینۀ14242
بدان  را  نوح  بیان کرد که  برایتان  را  از دین همان  آیۀ شریفۀ: »خداوند  الف ـ 
سفارش نمود. و آنچه را ما به تو وحی کردیم و به ابراهیم و موسی و عیسی 
توصیه نمودیم، این بود که دین را به پا دارید، و در آن تفرقه نکنید.«، بیانگر 
وحدانیت و یکی بودن دین الهی است. ب ـ به سبب ویژگی های مشترک فطری 
را به هدف  آنان  تا  ارزانی داشته،  انسان ها  به  برنامه کلی  )علت(، خداوند  یک 
مشترکی که در خلقتشان قرار داده است )قرب الهی(، برساند. این برنامه، اسالم 

نام دارد که به معنای تسلیم بودن در برابر خداوند است.
تحلیل تست 1400 این تست، یک تست مفهومی و دشوار است. برای 
پاسخ دادن به آن، باید با در نظر گرفتن منظور سؤال، به حذف گزینه های نادرست 
پرداخت. گزینۀ )1(، علت یکی بودن و وحدانیت دین الهی نمی باشد. گزینۀ )3( از 
نظر علمی نادرست است، زیرا تعالیم انبیا در برخی احکام فرعی، متناسب با زمان 
و سطح آگاهی مردم و نیازهای هر دوره تفاوت هایی با یکدیگر داشته است. گزینۀ 
)4( نادرست است، زیرا دین اسالم راه و روشی است که خداوند برای زندگی 
انسان ها برگزیده است و به همه پیامبران فرمان داده است تا همان دین را در 

میان مردم تبلیغ کنند و راه تفرقه در پیش نگیرند. 

گزینۀ14252
علی  الّناس  نکلّم  ان  امرنا  االنبیاء  معاشر  »نحن  اسالم)ص(:  پیامبر  سخن  این 
قدر عقولهم«، به دومین دلیل تعدد انبیای الهی یا تجدید نبوت ها، یعنی »رشد 

تدریجی سطح فکر مردم« اشاره دارد.
با  این درس است که  از   تحلیل تست 99 این تست، یک تست متوسط 
مطالعۀ صحیح گزینه ها و حذف گزینه های نادرست، با اندکی دقت می توان گزینۀ 
صحیح را تشخیص داد.گزینه های )1( و )3( نادرست است، زیرا این حدیث، به 
علل فرستادن پیامبران متعدد اشاره دارد نه به ختم نبوت. گزینۀ )4( نادرست 
است، زیرا آمادگی جامعۀ بشری برای دریافت برنامۀ کامل زندگی از علل ختم 

نبوت است نه از علل فرستادن پیامبران متعدد.

گزینۀ14264
الف ـ »برخورداری انسان از تفکر و قدرت اختیار«، از ویژگی های فطری انسان  
است. ب ـ این چهار مورد: 1ـ خدای  یگانه و دوری از شرک )اصل توحید( 2ـ 
آخرت،  سرای  3ـ  امامت(   و  نبوت  )اصل  دین  راهنمایان  و  الهی  فرستادگان 
از  نظام هستی،  بودن  عادالنه  معاد( 4ـ  )اصل  عادالنه  و حسابرسی  پاداش  و 
محورهای اصلی برنامۀ پیامبرا ن در حیطۀ اندیشه و ایمان است که باعث ارزانی 
داشتن یک دین و برنامۀ کلی خداوند به انسان شده است. ج ـ با توجه به آیات 
شریفۀ: »والعصر، إّن اإلنسان لفي خسر، إاّل الّذین آمنوا و عملوا الّصالحات و تواصوا 
بالحّق و تواصوا بالّصبر«، راه خروج از خسران اتالف عمر عمل به این دستورالعمل 
است. بالّصبر«  تواصوا  و  بالحّق  تواصوا  و  الّصالحات  عملوا  و  »آمنوا  قرآنی: 

 تحلیل تست 99 این تست، یک تست ترکیبی جدید است که برای اولین 
بار در کنکور 99 طرح شده است. برای پاسخ دادن به آن، باید از روش حذف 
گزینه استفاده نمود. با توجه به توضیح باال، قسمت دوم گزینه های )1(، )2( و )3( 

نادرست است.

گزینۀ14271
الف ـ این عبارت: »انسان ها به دنبال زیبایی ها، خوبی ها و کماالت نامحدودند.«،   
از ویژگی های فطری انسان  است. ب ـ در برنامۀ کلی همۀ انبیای الهی که اسالم 
نامیده شده است، ایمان به فرستادگان الهی و راهنمایان دین از انسان خواسته 
می شود. ج ـ پیامبراکرم)ص( فرموده است: »ال َضَرَر َو ال ِضراَر ِفی ااِلسالمـ  اسالم 
با ضرر دیدن و ضرر رساندن مخالف است.« ، این سخن به صورت یک قاعده 

)قانون تنظیم کننده( درآمده و بسیاری از مقررات اسالمی را کنترل می کند.
 تحلیل تست 99 برای پاسخ دادن به این تست ترکیبی جدید، باید از روش 
حذف گزینه استفاده نمود. با توجه به توضیح باال، قسمت اول گزینه های )2( و 

)3( و قسمت سوم گزینۀ )4( نادرست است.
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گزینۀ14281
بیت: »شده او پیش و دل ها جمله در پی / گرفته دست جان ها دامن وی«، بیانگر 

ختم نبوت است.
ب  ـ این سخن پیامبراکرم)ص( : »ال َضَرَر َو ال ِضراَر ِفی ااِلسالم ـ اسالم با ضرر 
دیدن و ضرر رساندن مخالف است.« ، یک قانون تنظیم کننده و بیانگر دومین 

ویژگی دین اسالم است که سبب پویایی و روزآمد  بودن آن شده است.
 تحلیل تست 99 قسمت اول این تست، مفهومی و دشوار است. قسمت اول 
گزینه های )3( و )4( نادرست است، زیرا این بیت، به سخت کوشی رسول اکرم)ص( 

در هدایت مردم اشاره ندارد.

گزینۀ14292
الف ـ سومین دلیل فرستادن پیامبران متعدد، »تحریف تعلیمات پیامبر پیشین« است.

ب ـ به علت »ابتدایی بودن سطح فرهنگ و زندگی اجتماعی« و »عدم توسعۀ 
کتابت« تعلیمات انبیا به تدریج فراموش می شد، یا به  گونه ای تغییر می یافت که با 
اصل آن متفاوت می شد بر این اساس، پیامبران بعدی می آمدند و تعلیمات اصیل 

و صحیح را بار دیگر برای  مردم بیان می کردند.
اول تست، متوسط و حفظی است. قسمت دوم   تحلیل تست 98 قسمت 
مفهومی بوده و الزمۀ پاسخ دادن به آن حفظ عبارت کتاب و همچنین درک 
مفهوم آن است. قسمت اول گزینه های )3( و )4( نادرست است، زیرا در »رشد 
شدن  فراموش  نه  است  مطرح  تدریجی  آموزش  مردم«،  فکر  سطح  تدریجی 
تدریجی. قسمت دوم گزینۀ )1( نادرست است، زیرا تغییر در اصول باعث آمدن 

پیامبر بعدی می شد نه باعث تغییر در فروع.

گزینۀ14304
الف ـ وجود دو یا چند دین در یک زمان، نشانگر این است که پیروان پیامبر قبلی 
به آخرین پیامبر ایمان نیاورده اند و این کار به معنای سرپیچی از فرمان خدا و عدم 
پیروی از دستورات پیامبران گذشته است. ب ـ بر اساس آیۀ شریفۀ: »و من یبتِغ 
غیر االسالم دینا فلن یقبل منه و هو فی اآلخرهًْ من الخاسرین«، وظیفۀ پیروان 
پیامبران قبل، تبعیت از دین اسالم است و ادامۀ پیروی از دستورات پیامبران قبلی، 

مورد قبول خداوند نمی باشد.
 تحلیل تست 98 این تست، یک تست متوسط است. قسمت اول آن کامال 
حفظی است و قسمت دوم آن هم متوسط است. برای پاسخ دادن به این تست، 
حفظ متن کتاب کافی می باشد. مطابق توضیح باال، قسمت اول گزینه های )1( و 
)2( نادرست است. آیۀ گزینۀ )3(، به پذیرش والیت الهی و دوری از حکومت 

طاغوت اشاره دارد.

گزینۀ14314
مطابق آیۀ شریفۀ: »و من یبتِغ غیر االسالِم دینا فلن یقبل منه و هو فی اآلخرهًْ من 
الخاسرین«، دو عبارت قرآنی: »فلن یقبل منه : پس هرگز از او قبول نمی شود« 
و »هو فی اآلخرۀ من الخاسرین: او در قیامت از زیانکاران خواهد بود.«، سرانجام 

و نتیجۀ کارکسانی است که دینی به جز اسالم انتخاب کنند.
 تحلیل تست 98 برای پاسخ دادن به این تست مفهومی، عالوه بر فراگرفتن 
پیام های آیه، باید متن آن آیه را به صورتی حفظ باشید که با مشاهدۀ قسمتی از 
آیه، کل آن آیه و پیام های آن را به خاطر آورید. با در نظر گرفتن متن آیه و پیام 

باال، سایر گزینه ها نادرست است.

گزینۀ14323
پیامبران الهی با ایمان استوار و تالش بی مانند، در طول زمان های مختلف دین الهی 
را تبلیغ می کردند. آنان سختی ها را تحمل می کردند تا خداپرستی، عدالت طلبی 
و کرامت های اخالقی میان انسان ها جاودان بماند و گسترش  یابد شرک، ظلم و 
رذائل اخالقی از بین برود. این تداوم سبب شد تا تعالیم الهی جزء سبک زندگی 
و آداب و فرهنگ مردم شود و دشمنان دین نتوانند آن را به راحتی  کنار بگذارند.

 تحلیل تست 98 این تست، یک تست حفظی و از متن درس طرح شده 
است. برای پاسخ دادن به این نوع تست، باید متن درس را حفظ نمود و پس از 
حذف گزینه های نادرست، گزینۀ صحیح را انتخاب نمود. قسمت اول گزینه های 
)2( و )4(، به دومین دلیل فرستادن پیامبران متعدد اشاره دارد. قسمت دوم گزینۀ 
پیامبر  تعلیمات  پیامبران متعدد یعنی »تحریف  به سومین دلیل فرستادن   ،)1(

پیشین« اشاره دارد.

گزینۀ14331
با استناد به آیۀ شریفۀ: »قطعًا  دین نزد خداوند، اسالم است و اهل کتاب در آن، 
راه مخالفت نپیمودند مگر پس از آن  که به حقانّیت آن آگاه شدند، آن هم به 
دلیل رشک و حسدی که میان آنان وجود داشت.«، مسیحیان و یهودیان در 

دین اسالم اختالف کردند، به دلیل حسدی که میان آنان وجود داشت.
نادرست   )4( و   )2( گزینه های  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
است، چراکه مطابق آیه، اهل کتاب پس از آگاهی از حقانیت دین خدا، از روی 
حسادت اختالف ایجاد کردند. در آیۀ گزینۀ )3(، از علت اختالف اهل کتاب در 

دین خدا سخن به میان نیامده است.

گزینۀ14343
»استمرار و پیوستگی در دعوت« یا »تبلیغ دین الهی در طول زمان های مختلف«، 
سبب شد تا تعالیم الهی جزء سبک زندگی و آداب و فرهنگ مردم شود و دشمنان 

دین نتوانند آن را به راحتی  کنار بگذارند.
کرامت های  و  عدالت طلبی  خداپرستی،  ماندن  جاودان   نکتۀ طالیی دلیل 
اخالقی میان انسان ها و گسترش یافتن آنها، تبلیغ دین الهی در طول زمان های 

مختلف توسط انبیای الهی بوده است.

گزینۀ14353
الف ـ دومین دلیل پیامبران متعدد، رشد تدریجی فکر و اندیشه و امور مربوط به 
آن، مانند دانش و فرهنگ می باشد. از این رو، الزم بود تا در هر عصر و دوره ای 
پیامبران جدیدی مبعوث شوند تا همان اصول ثابت دین الهی را درخور فهم و 

اندیشۀ انسان های دوران خود بیان کنند و متناسب با درک آنان سخن گویند. 
ب ـ این فرمایش رسول اکرم)ص(: »انّا معاشر االنبیاء امرنا ان نکلّم الّناس علی قدر 
عقولهم«، به دومین دلیل فرستادن پیامبران متعدد یعنی »رشد تدریجی سطح 

فکر مردم« اشاره دارد.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )1( و )2(، به سومین 
دلیل فرستادن پیامبران متعدد یعنی »تحریف تعلیمات پیامبر پیشین« اشاره دارد. 

آیۀ گزینۀ )4(، به بیان علت و فلسفۀ ارسال انبیا اشاره دارد.

گزینۀ14363
این فرمایش رسول اکرم)ص(: »انّا معاشر االنبیاء امرنا ان نکلّم الّناس علی قدر 
دلیل  دومین  عنوان  به  مردم«،  فکر  سطح  تدریجی  »رشد  بیانگر  عقولهم«، 

فرستادن پیامبران متعدد یا تجدید نبوت ها می باشد.
میزان  اسالم)ص(،  پیامبر  این سخن   دلیل نادرستی سایر گزینه ها براساس 

درک و فهم انسان های هر زمان، تأثیرگذار در سطح تعلیمات انبیا است.

گزینۀ14372
»استمرار و پیوستگی در دعوت« یا »تبلیغ دین الهی در طول زمان های مختلف«، 
سبب شد تا تعالیم الهی جزء سبک زندگی و آداب و فرهنگ مردم شود و دشمنان 

دین نتوانند آن را به راحتی  کنار بگذارند.
فرستادن  دلیل  دومین  به  گزینه ها   دلیل نادرستی سایر گزینه ها سایر 

پیامبران متعدد، یعنی »رشد تدریجی سطح فکر مردم« اشاره دارند.
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گزینۀ14383
با استناد به آیۀ شریفۀ: »قطعاً  دین نزد خداوند، اسالم است و اهل کتاب در آن، 
راه مخالفت نپیمودند مگر پس از آن  که به حقانّیت آن آگاه شدند، آن هم به دلیل 
رشک و حسدی که میان آنان وجود داشت.«، مسیحیان و یهودیان در دین اسالم 

اختالف کردند، به دلیل حسدی که میان آنان وجود داشت.
 توضیح تنها راه گرفتار نشدن به گزینه های دشوار این تست، تسلط بر متن 

و پیام آیه می باشد.

گزینۀ14392
آنجا که به علت »ابتدایی بودن سطح فرهنگ و زندگی اجتماعی« و »عدم توسعۀ 
کتابت« تعلیمات انبیا به تدریج فراموش می شد، یا به  گونه ای تغییر می یافت که با 
اصل آن متفاوت می شد بر این اساس، پیامبران بعدی می آمدند و تعلیمات اصیل 

و صحیح را بار دیگر برای  مردم بیان می کردند.
و  سؤال  صورت  که  تست،  این  به  دادن  پاسخ    روش تست زدن برای 
گزینه های نامفهومی دارد، باید به مطالعۀ دقیق صورت سؤال و دقت در کلمات 
کلیدی آن )کلمۀ تحریف در این سؤال( و منظور طراح سؤال را فهمیده و سپس 

به انتخاب گزینۀ صحیح اقدام نمایید.

گزینۀ14402
تعیین امام معصوم از طرف خداوند سبب شد که مسئولیت های پیامبر، به جز 
دریافت وحی ادامه یابد و جامعه کمبودی از جهت رهبری و هدایت نداشته باشد. 
چراکه مجموعۀ معارف و احکام موجود در قرآن و سیره و سّنت پیشوایان معصوم 

می تواند پاسخ گوي انسان، در هر زمان باشد.
 نکتۀ طالیی پس از اعالم ختم نبوت توسط خداوند، دریافت و ابالغ وحی برای 
همیشه پایان یافت و مسئولیت امامان معصوم)ع(، مرجعیت دینی و والیت ظاهری است.

گزینۀ14414
آیۀ شریفۀ: »قطعاً  دین نزد خداوند، اسالم است و اهل کتاب در آن، راه مخالفت نپیمودند 
مگر پس از آن  که به حقانّیت آن آگاه شدند،  آن هم به دلیل رشک و حسدی که 
میان آنان وجود داشت.«، بیانگر این حقیقت است که تمام انبیای الهی انسان ها را به 
یک دین واحد دعوت کرده اند. براساس این آیه، مسیحیان و یهودیان به دلیل حسدی 
که میان آنان وجود داشت، در دین اسالم اختالف کردند و چند دینی ایجاد کردند.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها با توجه به این توضیح سایر گزینه ها نادرست است.

گزینۀ14424
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها ...

گزینۀ14431
آمادگی جامعۀ بشری برای دریافت برنامۀ کامل زندگی، زمینه ساز ختم نبوت است 
و صیانت قرآن از تندباد دیرینۀ تحریف، معلول عنایت الهی بود که مهر جاودانگی 

را بر آن، قرار داد.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها ...

گزینۀ14444
الف ـ از دقت در آیۀ شریفۀ: »قطعاً  دین نزد خداوند، اسالم است و اهل کتاب در 
آن، راه مخالفت نپیمودند مگر پس از آن  که به حقانّیت آن آگاه شدند، آن هم به 
دلیل رشک و حسدی که میان آنان وجود داشت.«، ریشۀ پیدایش ادیان مختلف، 
رشک و حسد مسیحیان و یهودیان با وجود آگاهی از حقانیت دین خدا معرفی 
شده است. ب ـ اگر بگوییم »هر پیامبری دین الهی را متناسب با زبان خاص برای 
مردم زمان خود تبلیغ می کند«، به دومین دلیل فرستادن پیامبران متعدد یعنی 

»رشد تدریجی سطح فکر مردم«  اشاره کرده ایم.

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها ...

گزینۀ14454
آیۀ شریفۀ: »قطعاً  دین نزد خداوند، اسالم است و اهل کتاب در آن، راه مخالفت 
نپیمودند مگر پس از آن  که به حقانیت آن آگاه شدند...«، بیانگر این حقیقت است 
که به سبب ویژگی های مشترک )فطری(، خداوند  یک برنامۀ کلی به انسان ها 
ارزانی داشته تا آنان را به هدف مشترکی که در خلقتشان قرار داده است، برساند. 

این برنامه اسالم نام دارد که به معنای تسلیم بودن در برابر خداوند است.
 روش تست زدن این تست، یک تست مفهومی و دشوار است و در نگاه اول 
تمامی گزینه ها بیانگر یکی بودن دین الهی است. با اندکی دقت در صورت سؤال 
و توجه به عبارت »مالزم با عنایت خداوند، در قرار دادن یک برنامۀ کلّی برای 
دست یابی به هدف مشترک«، ما را این مفهوم سوق می دهد که برنامۀ کلی انبیا 
و مورد عنایت خداوند اسالم نام دارد که به معنای تسلیم بودن در برابر خداوند 

است.

گزینۀ14463
همه  ب ـ  است.  آن  مستمر  دائمی   و  تبلیغ  پیام،  ماندگاری  یک  الزمۀ  الف ـ 
پیامبران الهی، مردم را به این امور )محورهای اصلی در حیطۀ اندیشه و عمل( 
فرا خوانده اند. به همین دلیل، محتوای اصلی دعوت پیامبران  یکسان است و در 
واقع همۀ آنها  یک دین آورده اند. تعالیم انبیا در برخی احکام فرعی، تفاوت هایی 

با یکدیگر داشته است.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها با توجه به توضیح باال، قسمت اول گزینه های 
به سبب  زیرا  نادرست است،   )1( نادرست است. قسمت دوم گزینۀ   )4( و   )2(
ویژگی های مشترک فطری خداوند  یک برنامه کلی به انسان ها ارزانی داشته، تا 
آنان را به هدف مشترکی که در خلقتشان قرار داده است )قرب الهی(، برساند. این 

برنامه، اسالم نام دارد که به معنای تسلیم بودن در برابر خداوند است.

گزینۀ14474
الف ـ آیۀ شریفۀ: »قطعاً  دین نزد خداوند، اسالم است و اهل کتاب در آن، راه 
مخالفت نپیمودند مگر پس از آن  که به حقانّیت آن آگاه شدند،  آن هم به دلیل 
رشک و حسدی که میان آنان وجود داشت.«، بیانگر این حقیقت است که اهل 
کتاب اختالف نکردند مگر بعد از آن که از حقیقت آگاه شدند. ب ـ براساس این 
آیه، مسیحیان و یهودیان به دلیل حسدی که میان آنان وجود داشت، در دین 
اسالم اختالف کردند و چند دینی ایجاد کردند. ج ـ وجود دو یا چند دین در یک 
زمان، نشانگر این است که پیروان پیامبر قبلی به آخرین پیامبر ایمان نیاورده اند 
و این کار به معنای سرپیچی از فرمان خدا و عدم پیروی از دستورات پیامبران 

گذشته است.
 تمرین تست زنی بهترین روش برای پاسخ دادن به تست های چند قسمتی، 
استفاده از روش حذف گزینه های نادرست است. قسمت اول گزینه های )1( و )2( 
است. قسمت سوم گزینۀ )3( نادرست است، زیرا آمدن پیامبر جدید و آوردن کتاب 
نمی تواند  اکنون  قبلی،  پیامبر  تعلیمات  از  بخشی  که  است  این  نشانگر  جدید 

پاسخ گوی نیازهای مردم باشد.

گزینۀ14483
حدیث: »إنّا معاشر االنبیاء امرنا ان نکلّم الّناس علی قدر عقولهم«، به دومین دلیل 
تعدد انبیای الهی یا تجدید نبوت ها، یعنی »رشد تدریجی سطح فکر مردم« اشاره 
دارد. براساس این سخن پیامبر اسالم)ص(، میزان درک و فهم انسان های هر زمان، 

تأثیرگذار در سطح تعلیمات انبیا است.
زیرا  است،  نادرست   )4( و   )2(  دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینه های 
اندیشۀ  و  الهی درخور فهم  ثابت دین  اصول  بیان همان  الهی،  انبیای  رسالت 
انسان های دوران خود و سخن گفتن متناسب با درک آنان است، نه رشد عقلی 

دادن انسان ها. گزینۀ )1(، خیلی کلی است.
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گزینۀ14493
واحد  الهی  دین  چراکه  است  شریعت  در  تعدد  معنای  به  پیامبران  تعدد  الف ـ 
است. ب ـ آمدن پیامبران متعدد برای این بوده است که پیامبران دین الهی را 
درخور فهم و اندیشه های دوران خود بیان کنند. ج ـ رسول اکرم)ص( در این مورد 

می فرماید: »إنّا معاشر االنبیاء امرنا ان نکلّم الّناس علی قدر عقولهم«
نادرست   )4( و   )2( گزینه های  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
است، زیرا تعدد پیامبران به معنای تعدد در دین نیست چرا که به سبب ویژگی های 
مشترک فطری، خداوند  یک برنامه کلی به انسان ها ارزانی داشته، تا آنان را به 
هدف مشترکی که در خلقتشان قرار داده است )قرب الهی(، برساند. قسمت سوم 

گزینۀ )1(، یک آیه است نه یک حدیث.

گزینۀ14504
الف ـ در آیۀ شریفۀ: »قطعاً  دین نزد خداوند، اسالم است و اهل کتاب در آن، راه 
مخالفت نپیمودند مگر پس از آن  که به حقانّیت آن آگاه شدند، آن هم به دلیل 
رشک و حسدی که میان آنان وجود داشت.«، ریشۀ پیدایش ادیان مختلف، رشک 
و حسد مسیحیان و یهودیان با وجود آگاهی از حقانیت دین خدا معرفی شده است. 
ب ـ پیدایش ادیان مختلف مورد قبول قرآن نیست چرا که به سبب ویژگی های 
مشترک فطری، خداوند  یک برنامه کلی به انسان ها ارزانی داشته، تا آنان را به 
هدف مشترکی که در خلقتشان قرار داده است )قرب الهی(، برساند. این برنامه، 

اسالم نام دارد که به معنای تسلیم بودن در برابر خداوند است.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها با توجه به توضیح باال، قسمت اول گزینه های 

)2( و )3( و قسمت دوم گزینۀ )1( نادرست است.

گزینۀ14514
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

 روش تست زدن با به یاد آوردن ادامۀ آیه و پیام اصلی آن، سایر گزینه ها 
نادرست است.

گزینۀ14522
حدیث: »إنّا معاشر االنبیاء امرنا ان نکلّم الّناس علی قدر عقولهم«، به دومین 
تدریجی سطح  یعنی »رشد  نبوت ها،  یا تجدید  متعدد  پیامبران  دلیل فرستادن 
فکر مردم« اشاره دارد. براساس این سخن پیامبر اسالم)ص(، تعدد انبیا معلول رشد 

تدریجی سطح فکر اقوام و جوامع بوده است.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینه های )1( و )4( نادرست است، زیرا این 
حدیث به وحدت دعوت انبیای الهی اشاره ندارد. با توجه به توضیح باال، قسمت 

دوم گزینۀ )3( نادرست است.

گزینۀ14533
حدیث: »إنّا معاشر االنبیاء امرنا ان نکلّم الّناس علی قدر عقولهم«، به دومین 
دلیل تعدد انبیای الهی یا تجدید نبوت ها، یعنی »رشد تدریجی سطح فکر مردم« 
اشاره دارد. براساس این سخن پیامبر اسالم)ص(، پایین بودن سطح درک و فهم 

انسان های هم زمان با نبّوت رسوالن علت تعدد انبیای الهی بوده است.
فرستادن  دالیل  از  هیچ یک  به   ،)1(  دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ 
پیامبران متعدد اشاره ندارد. گزینۀ )2(، به سومین دلیل فرستادن پیامبران متعدد 
اولین دلیل  به  پیامبر گذشته« اشاره دارد. گزینۀ )4(،  تعلیمات  یعنی »تحریف 

فرستادن پیامبران متعدد یعنی »استمرار و پیوستگی در دعوت« اشاره دارد.

گزینۀ14541
نیازهای ثابت و پایدار انسانی در همۀ زمان ها   برای بشر وجود داشته است و از 
بین نمی روند. دین اسالم برای هر کدام از این نیاز ها قوانین ثابت و مشخصی 
دارد. این نیازها در احکام ضروری اسالم به صورت واجبات و محرمات به ظهور 

می رسد.

ویژگی   ،)4( و   )2( گزینه های  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
قوانین تنظیم کننده است.

گزینۀ14551
سومین دلیل فرستادن پیامبران متعدد، »تحریف تعلیمات پیامبر پیشین« است.

به علت »ابتدایی بودن سطح فرهنگ و زندگی اجتماعی« و »عدم توسعۀ کتابت« 
تعلیمات انبیا به تدریج فراموش می شد، یا به  گونه ای تغییر می یافت که با اصل آن 
متفاوت می شد بر این اساس، پیامبران بعدی می آمدند و تعلیمات اصیل و صحیح 

را بار دیگر برای  مردم بیان می کردند.
 راه تشخیص علت از معلول علت تقدم وجودی بر معلول دارد و همیشه 
قبل از معلول وجود دارد و علت است که به معلول وجود می بخشد. بنابراین، دو 
پدیده وقتی با عنوان علت و معلول در کنار هم قرار می گیرند، هر کدام اول وجود 
داشته باشد علت است و آن چیزی که بعدا به وجود آمده معلول است. مانند کرونا 

و عفونت ریه.
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گزینۀ14563
از موضوعات شگفت انگیز و زیبا، ارائۀ قرآن کریم توسط پیامبری امی و درس 
غمزه  به   / ننوشت  خط  و  نرفت  مکتب  به  که  »نگارمن  بیت:  بود.  نخوانده 
مسأله آموز صد مدرس شـد«، و آیۀ شریفۀ: »و ما کنت تتلو ... و ال تخّطه ...«، 

هر دو به ُأّمی بودن رسول خدا)ص( اشاره دارند.
 روش مطالعۀ این درس با توجه به دشوار بودن بیشتر درس های دین و 

زندگی سال یازدهم، این درس، یک درس متوسط در این کتاب است. 
ابتدا باید با چند بار روخوانی، عبارت های مربوط به تحدی و همچنین جنبه های 
مختلف اعجاز لفظی و محتوایی قرآن کریم به دقت بررسی و یاد گرفته شود، 
به طوری که با دیدن هر عبارت، باید به آسانی تشخیص دهید که مربوط به چه 

موضوع و زیر موضوعی است. 
در مرحلۀ بعد، آیات و احادیث درس با در نظر گرفتن جایگاه آنها در متن درس، 
به همراه مفاهیم و تناسب معنایی آنها، به صورت عمیق بررسی و تحلیل شود.

گزینۀ14572
قرآن کریم، آخرین کتاب الهی است که بر خاتم پیامبران نازل شده و گواه و 

دلیل  نبوت )معجزه( ایشان است.
حساب،  روز  گواهان  و  شاهدان   دلیل نادرستی سایر گزینه ها بهترین 
پیامبران و امامان هستند، بر این اساس، گزینۀ )1( نادرست است. گزینه های 
)3( و )4( نادرست است، زیرا قرآن کریم گواه و دلیل ابدی نبوت و صحت 

ادعای نبوت پیامبر گرامی اسالم)ص( است.

گزینۀ14581
اینکه مردم دریابند که  هرگاه پیامبری از سوی خداوند مبعوث می شد، برای 
وی با خداوند ارتباط دارد و از طرف او مأمور به پیامبری شده است، کارهای 
خارق العاده ای انجام می داد که هیچ کس بدون تأیید و اذن خداوند قادر به انجام 

آنها نبود.
 نکتۀ طالیی معجزات و کارهای خارق العاده ای انبیا از آثار والیت معنوی 
آنان و در راستای ربوبیت الهی )توحید در ربوبیت ـ درس 2 دوازدهم( می باشد.

گزینۀ14591
اینکه مردم دریابند که  هرگاه پیامبری از سوی خداوند مبعوث می شد، برای 
وی با خداوند ارتباط دارد و از طرف او مأمور به پیامبری شده است، کارهای 
خارق العاده ای انجام می داد که هیچ کس بدون تأیید و اذن خداوند قادر به انجام 
آنها نبود. قرآن کریم این کارهای خارق العاده را »آیت« یعنی نشانه و عالمت 
نبوت می خواند و اندیشمندان اسالمی آن را معجزه می نامند زیرا عجز و ناتوانی 

سایر افراد در این امور آشکار می شود.
معجزه  را  الهی  انبیای  العاده  خارق  کارهای  اسالمی   توضیح اندیشمندان 
می نامند زیرا عجز و ناتوانی سایر افراد در این امور آشکار می شود. معجزه، از آن 

جهت که تغییر در قوانین جهان است، به آن خرق عادت می گویند.

گزینۀ14604
مطابق خواست خداوند دین آخرین پیامبر الهی برای مردم تمامی دوران ها تا روز قیامت 
خواهد بود. همچنین معجزه آخرین پیامبر الهی باید به گونه ای باشد که: مردم زمان 
خودش به معجزه بودن آن اعتراف کنند و آن را فوق توان بشری بدانند و آیندگان هم 
معجزه بودن آن را تأیید کنند. از این رو، خداوند معجزه اصلی پیامبر اکرم)ص( را قرآن کریم 
قرار داد؛ معجزه ای از جنس »کتاب«؛ کتابی که هیچ کس توان آوردن مانند آن را ندارد.

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینۀ )1( و )3( نادرست است، 
زیرا دین آخرین پیامبر الهی، دین تمام مردم روی زمین خواهد بود نه فقط افراد 

یکتاپرست. قسمت دوم گزینۀ )2( مطابق توضیح باال نادرست است.

گزینۀ14613
معجزه آخرین پیامبر الهی باید به گونه ای باشد که هم مردم زمان خودش به معجزه 
بودن آن اعتراف کنند و آن را فوق توان بشری بدانند هم آیندگان معجزه بودن آن 
را تأیید کنند.)علت( از این رو، خداوند معجزه اصلی پیامبر اکرم)ص( را قرآن کریم قرار 
داد؛ معجزه ای از جنس »کتاب«؛ کتابی که هیچ کس توان آوردن مانند آن را ندارد.

 نکتۀ طالیی دلیل جاودانه ماندن قرآن کریم و کهنه نشدن آن در طول 
زمان، از جنس کتاب بودن آن است.

گزینۀ14622
خداوند به کسانی که در الهی بودن قرآن کریم شک دارند، در ابتدا: پیشنهاد کرده 
است تا کتابی همانند آن را بیاورند و در مرحلۀ بعد: و برای اینکه عجز و ناتوانی 

آنها را نشان دهد، این پیشنهاد را به ده سوره کاهش داده است.
 نکتۀ طالیی پیشنهاد ابتدایی قرآن کریم به شکاکان در الهی بودن قرآن 

کریم، آوردن کتابی همانند آن است.

گزینۀ14632
خداوند به کسانی که در الهی بودن قرآن کریم شک دارند، در ابتدا: پیشنهاد کرده 
است تا کتابی همانند آن را بیاورند و در مرحلۀ بعد: و برای اینکه عجز و ناتوانی 
آنها را نشان دهد، این پیشنهاد را به ده سوره کاهش داده است. در مرحلۀ آخر: 
و برای اثبات نهایت عجز و ناتوانی آنان، پیشنهاد آوردن حتی یک سوره  مانند 

سوره های قرآن را هم به آنها داده است: )قل فأتوا بسورٍۀ مثله(
 نکتۀ طالیی دعوت به تحّدی با ده سوره، برای اثبات عجز مخالفان است.

گزینۀ14641
ٍ ِمثلِه« خداوند برای اثبات نهایت  مطابق آیه شریفه :»اَم َیقولوَن افَتراُه ُقل َفأتوا بِسوَرهًْ
عجز و ناتوانی کسانی که در الهی بودن قرآن کریم تردید دارند، به آنان پیشنهاد می دهد 
یک سوره  مانند سوره های قرآن بیاورند. این دعوت به مبارزه را »تحّدی« می گویند.

 روش مطالعه تمام عبارت های این آیه و آیۀ بعد باید به طور کامل حفظ شود، 
به طوری که با دیدن هر بخش از آیه، بتوانید مفهوم آن آیه و ادامۀ آن را در ذهن 

خود مجّسم سازید.

گزینۀ14654
در آیه شریفه: »قل لئن اجتمعت اإلنس و الجّن علی أن یأتوا بمثل هذا القرآن ال یأتون بمثله 
و لو کان بعضهم لبعض ظهیرا«، عبارت شریفۀ: »ال یأتون بمثله«، بیانگر عجز و ناتوانی 
ابدی مخالفان اسالم از جن و انسان )لئن اجتمعت اإلنس و الجّن( در آوردن سوره ای همانند 
سوره های قرآن است. و این عبارت )ال یأتون بمثله(، بیانگر جاودانگی در اعجاز قرآن کریم است.

اثبات  منظور  به   ،)1( گزینۀ  قرآنی   دلیل نادرستی سایر گزینه ها عبارت 
نهایت عجز و ناتوانی مخالفان است. عبارت قرآنی گزینۀ )2(، بیانگر این حقیقت 
است که انسان و جن با وجود کمک گرفتن از یکدیگر، از آورن سوره ای همانند 
سوره های قرآن ناتوان خواهند بود. عبارت قرآنی گزینۀ )3(، بیانگر این حقیقت 
است که در صورت غیرالهی بودن قرآن کریم، در آن اختالف بسیاری پیدا می شد.
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گزینۀ14663
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

 نکتۀ طالیی دعوت به تحّدی مخالفان با عبارت: »فأتوا بسورهًْ مثله«، برای 
اثبات نهایت عجز آنان است.

گزینۀ14672
در آیۀ شریفۀ: »قل لئن اجتمعت اإلنس و الجّن علی أن یأتوا بمثل هذا القرآن ال یأتون 
بمثله و لو کان بعضهم لبعض ظهیرا«، تعبیر قرآنی »و لو کان بعضهم لبعض ظهیرا«، 
در مورد انسان  و جن )لئن اجتمعت اإلنس و الجّن( به کار رفته است که با وجود 
کمک گرفتن از یکدیگر، از آورن سوره ای همانند سوره های قرآن ناتوان خواهند بود.

 توضیح اینکه انسان می تواند در آوردن سوره ای مانند قرآن از جن کمک بگیرد، 
انسان، دارای اختیار بوده و تکلیف پذیر است. بیانگر این حقیقت است که جن همانند 

گزینۀ14683
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها تعبیر قرآنی »و لو کان بعضهم لبعض ظهیرا«، 
همکاری انسان و جن در آوردن سوره ای مشابه قرآن را به صورت ابدی محکوم 

به شکست معرفی می نماید.

گزینۀ14691
 مخالفان سرسخت اسالم از همان ابتدای نزول قرآن کریم تا کنون، در این باره 
تالش بسیاری کرده اند تا عظمت قرآن را زیر سؤال ببرند، اما نتوانسته اند سوره ای 
حتی به اندازه سورۀ »کوثر« بیاورند که اندیشمندان و متخصصان زمان، برابری آن 
را با سوره ای از قرآن بپذیرند؛ در حالی که آسان ترین راه برای غیر الهی نشان دادن 
اسالم و قرآن کریم، آوردن سوره ای مشابه یکی از سوره های این کتاب الهی است.

 مقایسه عبارت شریفۀ: »قل فأتوا بسورهًْ مثله«، برای اثبات نهایت عجز و 
ناتوانی مخالفان قرآن، به کار رفته و عبارت شریفۀ: »ال یأتون بمثله«، بیانگر عجز 

و ناتوانی ابدی مخالفان در آوردن سوره ای همانند سوره های قرآن است.

گزینۀ14704
آسان ترین راه برای غیر الهی نشان دادن اسالم و قرآن کریم، آوردن سوره ای 

مشابه یکی از سوره های این کتاب الهی )موفقیت در میدان تحدی( است.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها ...

گزینۀ14713
از گذشتۀ دور تا امروز، مخالفان قرآن کریم متن هایی ارائه کرده اند که برای افراد غیر 
متخصص ممکن است بی عیب جلوه کند، اما تاکنون هیچ یک از این متن ها در مراکز 
علمی و تخصصی، مورد قبول واقع نشده است و جملگی به فراموشی سپرده شده اند.

متن ها  این  زیرا  است،  نادرست   )1(  دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ 
کند.  جلوه  بی عیب  است  ممکن  متخصص(  )نه  متخصص  غیر  افراد  برای 
گزینه های)2( و )4( نادرست است، زیرا این متن ها برای افراد غیر متخصص 

ممکن است بی عیب جلوه کند. )یعنی ممکن است مورد قبول آنان واقع شود.(

گزینۀ14722
هر کتابی از دو جنبه اول از جنبۀ لفظی و دوم از جنبۀ محتوایی؛ قابل بررسی 

است. قرآن کریم در هر دو جنبه معجزه است.

گزینۀ14731
خداوند برای بیان معارف ژرف و عمیق قرآن، زیباترین و مناسب ترین کلمات و 
عبارت ها را انتخاب کرده است تا به بهترین وجه، معنای مورد نظر را برساند و 

دل های آماده را به سوی حق جذب کند.

 روش تست زدن برای پاسخ دادن به این سؤال کامال حفظی فقط باید با به 
یاد آوردن متن کتاب و بدون استفاده از استدالل اقدام نمود.

گزینۀ14742
هر کس با زبان عربی آشنا باشد، به محض خواندن قرآن، درمی یابد که آیات 
آن با سایر سخن ها کاماًل فرق می کند و به شیوه ای خاص بیان شده است. این 
حقیقت، از همان آغاز نزول مورد توجه همگان و حتی مخالفان قرار گرفته بود. 

این موضوع، ناظر بر اعجاز لفظی از جنبه های اعجاز قرآن کریم می باشد.
 نکتۀ طالیی تالش قرآن کریم برای جذب دل های آماده به سوی حق، از 

طریق اعجاز لفظی بوده است.

گزینۀ14753
خداوند برای بیان معارف ژرف و عمیق قرآن، زیباترین و مناسب ترین کلمات و 
عبارت ها را انتخاب کرده است تا به بهترین وجه، معنای مورد نظر را برساند و 
دل های آماده را به سوی حق جذب کند. این شیوۀ بیان آیات، مربوط به اعجاز 

لفظی از جنبه های اعجاز قرآن کریم می باشد.
 نکتۀ طالیی تفاوت قرآن کریم با سایر سخن ها و بیان آیات به شیوه ای خاص، 
از همان آغاز نزول مورد توجه همگان و حتی مخالفان قرار گرفته بود.قسمت اول 
گزینه های )2( و )4(، بیانگر سومین جنبۀ اعجاز محتوایی قرآن، یعنی »جامعیت و همه 

جانبه بودن قرآن« است. مطابق توضیح باال، قسمت دوم گزینۀ )1( نادرست است.

گزینۀ14764
مراجعه شود به پاسخ دو پرسش قبل.

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ )1(، بیانگر اولین جنبۀ اعجاز محتوایی 
بیانگر   ،)2( گزینۀ  است.  تدریجی«  نزول  درعین  درونی  »انسجام  یعنی  قرآن، 
سومین جنبۀ اعجاز محتوایی قرآن، یعنی »جامعیت و همه جانبه بودن قرآن« 
است. گزینۀ )3(، بیانگر دومین جنبۀ اعجاز محتوایی قرآن، یعنی »تأثیر ناپذیری 

از عقاید دوران جاهلیت« است.

گزینۀ14772
ساختار زیبا و آهنگ موزون و دلنشین کلمه ها و جمله ها، شیرینی بیان و رسایی 
تعبیرات با وجود اختصار سبب شده بود که سران مشرکان، مردم را از شنیدن 
قرآن منع کنند و اگر کسی برای شنیدن قرآن نزد پیامبر می رفت، یا از پشت دیوار 

خانۀ پیامبر، به قرآن خواندن ایشان گوش فرا می داد، او را مجازات می کردند.
قرآن  محتوایی  اعجاز  بیانگر  گزینه ها   دلیل نادرستی سایر گزینه ها سایر 
کریم است. گزینۀ )1(، بیانگر اولین جنبۀ اعجاز محتوایی قرآن، یعنی »انسجام 
درونی درعین نزول تدریجی« است. گزینۀ )3(، بیانگر دومین جنبۀ اعجاز محتوایی 
بیانگر   ،)4( گزینۀ  است.  جاهلیت«  دوران  عقاید  از  ناپذیری  »تأثیر  یعنی  قرآن، 
سومین جنبۀ اعجاز محتوایی قرآن، یعنی »جامعیت و همه جانبه بودن قرآن« است.

گزینۀ14784
الف ـ ساختار زیبا و آهنگ موزون و دلنشین کلمه ها و جمله ها،شیرینی بیان و 
رسایی تعبیرات با وجود اختصار )که بیانگر اعجاز لفظی قرآن کریم است( سبب 
شده بود که سران مشرکان، مردم را از شنیدن قرآن منع کنند و اگر کسی برای 
شنیدن قرآن نزد پیامبر می رفت، یا از پشت دیوار خانۀ پیامبر، به قرآن خواندن 
ایشان گوش فرا می داد، او را مجازات می کردند. ب ـ همین زیبایی لفظی سبب 
نفوذ خارق العادۀ این کتاب آسمانی در افکار و قلوب در طول تاریخ شده است و 
بسیاری از مردم به خصوص ادیبان و دانشمندان تحت تأثیر آن مسلمان شده اند.

 نکتۀ طالیی مسّبب این موارد اعجاز لفظی قرآن کریم بوده است: 1ـ جذب شدن 
دل های آماده به سوی حق 2ـ از همان آغاز نزول مورد توجه همگان و حتی مخالفان قرار 
گرفتن آیات قرآن 3ـ از همان آغاز نزول مورد توجه همگان و حتی مخالفان قرار گرفتن آیات 
قرآن 4ـ مسلمان شدن بسیاری از مردم به خصوص ادیبان و دانشمندان تحت تأثیر آن
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گزینۀ14794
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )1( و )2(، مربوط به 
اعجاز محتوایی قران و تأثیر ناپذیری از عقاید دوران جاهلیت است. قسمت دوم 

گزینۀ )3( بر خالف صورت سؤال است.

گزینۀ14803
زیبایی لفظی سبب نفوذ خارق العادۀ این کتاب آسمانی در افکار و قلوب در طول 
تاریخ شده است و بسیاری از مردم به خصوص ادیبان و دانشمندان تحت تأثیر 

آن مسلمان شده اند.
توضیح  درک جنبه های مختلف اعجاز محتوایی قرآن کریم، پس از بررسی 
افراد  همۀ  برای  آن  درک  لذا  است،  امکان پذیر  کریم،  قرآن  آیات  در  تفکر  و 

امکان پذیر نیست.

گزینۀ14811
گزینۀ )1(، بیانگر اولین جنبۀ اعجاز محتوایی قرآن، یعنی »انسجام درونی درعین 

نزول تدریجی« است.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها سایر گزینه ها، بیانگر اعجاز لفظی قرآن کریم 

است.

گزینۀ14822
قرآن کریم از نظر محتوا و مطالب آن ویژگی هایی دارد که نشان می دهد از 
قلم هیچ اندیشمندی تراوش نکرده است، چه رسد به شخصی که قبل از آن، 
چیزی ننوشته و آموزشی ندیده است. این عبارت، بیانگر اعجاز محتوایی قرآن 

کریم است.
 نکتۀ طالیی آیۀ شریفۀ: »و ما کنت تتلو من قبله من کتاب و ال تخّطه 
بیمینک«، بیانگر این حقیقت است که قرآن کریم با وجود داشتن اعجاز لفظی، و 
داشتن محتوا و مطالبی که از قلم هیچ اندیشمندی تراوش نکرده، توسط شخصی 

که قبل از آن، چیزی ننوشته و آموزشی ندیده، ارائه شده است.

گزینۀ14831
الف ـ این عبارت: »هر کس با زبان عربی آشنا باشد، به محض خواندن قرآن، 
درمی یابد که آیات آن با سایر سخن ها کاماًل فرق می کند و به شیوه ای خاص 

بیان شده است.«، بیانگر اعجاز لفظی است. 
ب ـ این جنبه از اعجاز قرآن، )محتوایی( برای کسانی که زبان قرآن را نمی دانند 

و فقط از ترجمه ها استفاده می کنند نیز قابل فهم و ادراک است.
دلنشین  و  موزون  آهنگ  و  زیبا  ساختار  به  مربوط  لفظی،  اعجاز  توضیح
کلمه ها و جمله ها، شیرینی بیان و رسایی تعبیرات قرآن کریم با وجود اختصار 
است، لذا درک آن برای کسانی که اندکی با زبان عربی آشنا باشند، ممکن 

است.

گزینۀ14844
دوران  آثار  با  متفکران  و  دانشمندان  اولیۀ  نوشته های  و  »آثار  که:  مفهوم  این 
پختگی آنها متفاوت است. از این رو، دانشمندان معمواًل در نوشته های گذشتۀ خود 
تجدیدنظر می کنند و اگر بتوانند، کتاب های گذشتۀ خود را اصالح می نمایند.«، 

بیانگر نبودن انسجام درونی در آثار بشری است.
 نکتۀ طالیی نبودن تجدیدنظر و اصالح در آیات قرآن کریم، بیانگر اولین 
تدریجی«  نزول  درعین  درونی  »انسجام  یعنی  قرآن،  محتوایی  اعجاز  جنبۀ 

است.

گزینۀ14851
الف ـ آثار و نوشته های اولیۀ دانشمندان و متفکران )به دلیل نداشتن انسجام 
درونی( با آثار دوران پختگی آنها متفاوت است. از این رو، دانشمندان معمواًل 
در نوشته های گذشتۀ خود تجدیدنظر می کنند و اگر بتوانند، کتاب های گذشتۀ 

خود را اصالح می نمایند. 
سال  طول23  در  آیۀ  هزار  از شش  بیش  با  اینکه  با  کریم  »قرآن  ولی  ب ـ 
به تدریج نازل شده و دربارۀ موضوعات متنوع سخن گفته است نه تنها میان 
اعضای  یک  از  دقیق تر  آیاتش  بلکه  نیست،  ناسازگاری  و  تعارض  آن،  آیات 
این موضوع،  تأیید می کنند.«،  را  دارند و همدیگر  یکدیگر هماهنگی  با  بدن 
بیانگر اولین جنبۀ اعجاز محتوایی قرآن، یعنی »انسجام درونی درعین نزول 

تدریجی« است.
اعجاز  جنبۀ  دومین  بیانگر   ،)2(  دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ 
از عقاید دوران جاهلیت« است. گزینۀ  ناپذیری  یعنی »تأثیر  محتوایی قرآن، 
)3(، بیانگر سومین جنبۀ اعجاز محتوایی قرآن، یعنی »جامعیت و همه جانبه 

بودن قرآن« است. گزینۀ )4(، بیانگر اعجاز لفظی قرآن کریم است.

گزینۀ14862
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل

کریم  قرآن  لفظی  اعجاز  بیانگر   ،)1(  دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ 
است. گزینۀ )3(، بیانگر دومین جنبۀ اعجاز محتوایی قرآن، یعنی »تأثیر ناپذیری 
از عقاید دوران جاهلیت« است. گزینۀ )4(، بیانگر سومین جنبۀ اعجاز محتوایی 

قرآن، یعنی »جامعیت و همه جانبه بودن قرآن« است.

گزینۀ14872
مطابق آیۀ شریفۀ: »افال یتدبّرون القرءان و لو کان من عند غیر اهلل لوجدوا فیه 
اختالفا کثیرا«، اگر قرآن کریم از جانب غیر خدا بود، در آن اختالفات زیادی 
یافت می شد. به طور مثال، برخی از دانشمندان یک نظریه ای را ارائه می کنند، 
بعد از چند سال یا آن را اصالح می کنند یا آن را رد می کنند، یا برخی علما به 
مرور زمان و در اثر پختگی و کامل شدن علمشان کتاب های خود را اصالح 
می کنند. اما قرآن با اینکه درطول 23 سال و در موقعیت های گوناگون نظیر 
جنگ و صلح، آرامش و بحران و... نازل شده است، در نهایت زیبایی ادبی، 
هماهنگی و انسجام مفهومی و غنای معرفتی است و هیچ قسمت آن، قسمت 

دیگر را نفی نمی کند.
صورت  در  زیرا  است،  نادرست   )4(  دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ 
جامعیت و همه جانبه نبودن قرآن، فقط از زندگی مادی و دنیوی انسان سخن 

می گفت، در حالی که وجود اختالف کثیر، نتیجۀ نبودن انسجام درونی است.

گزینۀ14884
الف ـ مطابق آیۀ شریفۀ: »و لو کان من عند غیر اهلل لوجدوا فیه اختالفاً کثیراً«، 
نبودن »اختاِلفا کثیرا« در آیات قرآن کریم، نتیجۀ »انسجام درونی در عین نزول 

تدریجی« از جنبه های »اعجاز محتوایی« قرآن کریم است.
بلکه  نیست،  ناسازگاری  و  تعارض  آن،  آیات  میان  تنها  »نه  عبارت:  این  ب ـ 
آیاتش دقیق تر از اعضای  یک بدن با یکدیگر هماهنگی دارند و همدیگر را تأیید 

می کنند.«، بیانگر »انسجام درونی در عین نزول تدریجی« است.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ )1(، بیانگر دومین جنبۀ اعجاز محتوایی 
قرآن، یعنی »تأثیر ناپذیری از عقاید دوران جاهلیت« است. گزینۀ )2(، بیانگر 
اعجاز لفظی قرآن کریم است. گزینۀ )3(، بیانگر سومین جنبۀ اعجاز محتوایی 

قرآن، یعنی »جامعیت و همه جانبه بودن قرآن« است.
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گزینۀ14894
براساس آیۀ شریفۀ: »و لو کان من عند غیر اهلل لوجدوا فیه اختالفًا کثیراً«، در 
صورتی که قرآن کریم از نزد غیر خدا می بود )و لو کان من عند غیر اهلل( در در 
آیات قرآن، ناسازگاری بسیار )لوجدوا فیه اختالفا کثیرا( یافت می شد و انسجام 

درونی آن مورد تردید واقع می شد.
نادرست   )2( و   )1( گزینه های  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
سا، زیرا بر اساس آیۀ شریفۀ: »و ما کنت تتلو من قبله من کتاب و ال تخّطه 
بیمینک إذا اّلرتاب المبطلون«، در صورتی که پیامبر اسالم)ص( قبل از رسیدن به 
باطل« در مورد آسمانی  توانایی خواندن و نوشتن داشت، »اهل  نبوت،  مقام 
به  توجه  با   ،)3( گزینۀ  دوم  قسمت  می شدند.  تردید  دچار  کریم  قرآن  بودن 

توضیح باال نادرست است.

گزینۀ14902
از انسجام  کثیراً«  آیۀ شریفۀ: »و لو کان من عند غیر اهلل لوجدوا فیه اختالفاً 
درونی آیات قرآن سخن می گوید. براساس این آیه، اگر قرآن کریم از جانب غیر 
خدا بود، در آن اختالفات زیادی یافت می شد. به طور مثال، برخی از دانشمندان 
یک نظریه ای را ارائه می کنند، بعد از چند سال یا آن را اصالح می کنند یا آن را 
رد می کنند، یا برخی علما به مرور زمان و در اثر پختگی و کامل شدن علمشان 

کتاب های خود را اصالح می کنند.
است:  قرآن  آیات  در  درونی«  »انسجام  بیانگر  عبارت ها   نکتۀ طالیی این 
»سخن گفتن دربارۀ موضوعات متنوع«، »نبودن تعارض و ناسازگاری میان آیات 
قرآن« و »دقیق تر از اعضای  یک بدن یا اجزای  یک درخت، هماهنگ و مؤید  

یکدیگر بودن آیات«

گزینۀ14911
در هر دوره ای از زمان، مجموعه ای از افکار، عقاید و آداب و رسوم که از آن به 
فرهنگ تعبیر می شود، مردم را کم و بیش تحت تأثیر قرار می دهد. فرهنگ مردم 

حجاز آمیزه ای از عقاید نادرست و آداب و رسوم خرافی و شرک آلود بود.
همچون  موضوع هایی  از  گفتن  »سخن  و  جامعه«   نکتۀ طالیی »اصالح 
عدالت خواهی، علم دوستی، معنویت و حقوق برابر انسان ها«، برخورد قرآن کریم 

با فرهنگ اعراب در دوران جاهلیت بود.

گزینۀ14924
گزینۀ )4(، بیانگر سومین جنبۀ اعجاز محتوایی قرآن، یعنی »جامعیت و همه جانبه 

بودن قرآن« است.
آیات  درونی  انسجام  بیانگر   گزینه ها   دلیل نادرستی سایر گزینه ها سایر 

قرآن است.

گزینۀ14933
و  خرافی  رسوم  و  آداب  و  نادرست  عقاید  از  آمیزه ای  حجاز  مردم  فرهنگ 
شرک آلود بود. با وجود این، قرآن کریم نه تنها از این فرهنگ تأثیر نپذیرفت، 
بلکه به شّدت با آداب جاهلی و رسوم خرافی آن مبارزه کرد و به اصالح جامعه 
پرداخت و از موضوع هایی همچون عدالت خواهی، علم دوستی، معنویت و حقوق 

برابر انسان ها سخن گفته است.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ )1(، بیانگر اولین جنبۀ اعجاز محتوایی 
قرآن، یعنی »انسجام درونی درعین نزول تدریجی« است. گزینۀ )3(، بیانگر 
»تأثیر ناپذیری از عقاید دوران جاهلیت« نمی باشد. گزینۀ )4(، بیانگر سومین 

جنبۀ اعجاز محتوایی قرآن، یعنی »جامعیت و همه جانبه بودن قرآن« است.

گزینۀ14941
این مفهوم: »قرآن کریم به شّدت با آداب جاهلی و رسوم خرافی آن مبارزه کرد و 
به اصالح جامعه پرداخت و از موضوع هایی همچون عدالت خواهی ، علم دوستی، 
معنویت و حقوق برابر انسان ها سخن گفته است.«، بیانگر تأثیر ناپذیری از عقاید 

دوران جاهلیت از جنبه های اعجاز محتوایی قرآن کریم است.
این مفهوم: »با وجود این که قرآن کریم دربارۀ موضوعات متنوعی سخن گفته 
است، نه تنها میان آیات آن تعارض و ناسازگاری نیست، بلکه دقیق تر از اعضای 
 یک بدن یا اجزای  یک درخت هماهنگ و مؤید  یکدیگرند.«، بیانگر »انسجام 

درونی در عین نزول تدریجی« آیات قرآن کریم است.
 نکتۀ طالیی اگر بجای این عبارت ها: »«، آیات هم مفهوم با آنها بیاید، آن 

آیات بیانگر »تأثیر ناپذیری از عقاید دوران جاهلیت« است.

گزینۀ14952
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل

 نکتۀ طالیی این عبارت ها بیانگر »تأثیر ناپذیری از عقاید دوران جاهلیت« 
است: »مبارزه شدید با آداب جاهلی و رسوم خرافی«، »اصالح جامعه« و »سخن 
گفتن از موضوع هایی همچون عدالت خواهی ، علم دوستی، معنویت و حقوق برابر 

انسان ها«.

گزینۀ14963
آن  و رسوم خرافی  آداب جاهلی  با  به شّدت  مفهوم: »قرآن کریم   این  الف ـ 
مبارزه کرد و به اصالح جامعه پرداخت و از موضوع هایی همچون عدالت خواهی، 
بیانگر  است.«،  گفته  سخن  انسان ها  برابر  حقوق  و  معنویت  علم دوستی، 
»تأثیرناپذیری از عقاید دوران جاهلیت«، از جنبه های اعجاز محتوایی قرآن کریم 

است.
ب ـ این مفهوم: »قرآن کریم با وجود این که چهارده قرن پیش نازل شده، اما در 
مورد همۀ مسائل مهم و حیاتی که انسان در هدایت به سوی کمال بدان نیاز 
دارد، سخن گفته و چیزی را فروگذار نکرده است.«، بیانگر سومین جنبۀ اعجاز 

محتوایی قرآن، یعنی »جامعیت و همه جانبه بودن قرآن« است.
 نکتۀ طالیی آیۀ شریفۀ: »لقد أرسلنا رسلنا بالبّینات و أنزلنا معهم الکتاب و 
المیزان لیقوم الّناس بالقسط«، بیانگر »عدالت خواهی« و »تأثیرناپذیری از عقاید 

دوران جاهلیت« از جنبه های اعجاز محتوایی قرآن کریم است.

گزینۀ14974
قرآن کریم با وجود این که چهارده قرن پیش نازل شده، اما در مورد همۀ مسائل 
مهم و حیاتی که انسان در هدایت به سوی کمال بدان نیاز دارد، سخن گفته و 

چیزی را فروگذار نکرده است.
زیرا   است،  نادرست   )2( گزینۀ  دوم   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
قرآن کریم، در مورد همۀ مسائل مهم و حیاتی که انسان در هدایت به سوی 

کمال )نه در ندگی فردی و اجتماعی خود( بدان نیاز دارد، سخن گفته است.

گزینۀ14982
این عبارت که: »قرآن کریم، فقط از امور معنوی  یا آخرت و رابطۀ انسان با 
خدا سخن نمی گوید.«، با این حدیث امام باقر)ع( که می فرمایند: »خداوند آنچه 
را که امت تا روز قیامت به آن احتیاج دارد، در کتابش )قرآن( آورده است.« 
تناسب معنایی دارد و هر دو بیانگر جامعیت و همه جانبه بودن از جنبه های 

اعجاز محتوایی قرآن کریم است.
اول  قسمت  باال،  توضیح  به  توجه   دلیل نادرستی سایر گزینه ها با 
گزینه های )1( و )3( نادرست است. قسمت دوم گزینۀ )4(، به اولین جنبۀ اعجاز 

محتوایی قرآن، یعنی »انسجام درونی درعین نزول تدریجی« اشاره دارد.
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گزینۀ14991
اینکه در قرآن کریم از موضوع هایی چون عدالت خواهی، علم دوستی، معنویت 
و حقوق برابر انسان ها سخن گفته شده است، مربوط به تأثیر ناپذیری از عقاید 

دوران جاهلیت از جنبه های اعجاز محتوایی قرآن می باشد.
جانبه  همه  و  »جامعیت  به  گزینه ها   دلیل نادرستی سایر گزینه ها سایر 

بودن«، از جنبه های اعجاز محتوایی قرآن کریم اشاره دارند.

گزینۀ15002
روز  تا  امت  که  را  آنچه  باقر)ع( که می فرمایند: »خداوند  امام  این حدیث  الف ـ 
قیامت به آن احتیاج دارد، در کتابش )قرآن( آورده است.«، بیانگر »جامعیت و 
همه جانبه بودن« از جنبه های اعجاز محتوایی قرآن کریم می باشد. ب ـ در این 
حدیث منظور از آنچه مورد نیاز است، نیازهای مربوط به برنامۀ زندگی و هدایت 

انسان هاست؛یعنی همان نیازهایی که پیامبران به خاطر آنها فرستاده شده اند.
 نکتۀ طالیی مطابق فرمایش امام باقر)ع(، آنچه که امت تا روز قیامت به آن 
احتیاج دارد، نیازهای مربوط به سومین نیاز برتر انسان، یعنی چگونه زیستن یا 

کشف راه درست زندگی )برنامۀ زندگی و هدایت انسان ها( است.

گزینۀ15013
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل

به   دادن  پاسخ  زیرا   ،)1( گزینۀ  دوم   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
نیازهای برتر مانند نیازهای مربوط به برنامۀ زندگی و هدایت انسان ها از طریق 

تفکر در دین ممکن است نه فقط از طریق بهره گرفتن از عقل.

گزینۀ15024
مانند  رشته هایی  از  خبری  و  نداشت  جایگاهی  دانش  و  علم  که  جامعه ای  در 
فیزیک، زیست شناسی، گیاه شناسی و ستاره شناسی نبود، قرآن کریم به برخی 
نکات علمی اشاره می کند که در تمام دنیای آن روز بی سابقه بود و بعدها به مرور 
زمان توسط دانشمندان کشف گردید. این موضوع، نشان دهندۀ »ذکر نکات علمی 

بی سابقه«، از جنبه های اعجاز محتوایی قرآن کریم می باشد.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها بر اساس توضیح باال، گزینه های )1(، )2( و 
)3(، تعریف درست و کاملی از چهارمین جنبۀ اعجاز محتوایی قرآن، یعنی »ذکر 

نکات علمی بی سابقه« نمی باشد.

گزینۀ15031
مانند  رشته هایی  از  خبری  و  نداشت  جایگاهی  دانش  و  علم  که  جامعه ای  در 
فیزیک، زیست شناسی، گیاه شناسی و ستاره شناسی نبود، قرآن کریم به برخی 
نکات علمی اشاره می کند که در تمام دنیای آن روز بی سابقه بود و بعدها به مرور 
زمان توسط دانشمندان کشف گردید. اشاره به این قبیل نکات علمی، گویای آن 
است که قرآن کریم بسیار فراتر از علم آن روز جامعه سخن گفته و ذکر این 
قبیل نکات علمی فقط از کسی ساخته است که آگاه به همۀ علوم باشد؛ یعنی 

خداوند متعال.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینه های )2(، )3( و )4( نادرست است، زیرا 
ذکر نکات علمی بی سابقه، فقط توسط خداوند ممکن است، نه توسط کسی که از 
سوی خداوند برگزیده شده باشد، یا توسط انبیای الهی و یا توسط خداوند متعال 

و انبیای الهی.

گزینۀ15042
الف ـ در قرن هجدهم میالدی دانشمندان دریافتند که »نیروی جاذبه« عامل 
حفظ نظم و نگهداری ستارگان و سیارات در مدار خود هست. ب ـ قرن ها قبل از 
آن، قرآن کریم از وجود این نیرو خبر داد و آن را عامل درهم نرفتن ستارگان در 
یکدیگر معرفی کرد و فرمود: »خداوند، آسمان ها را با ستون هایی که برای شما 

دیدنی نیستند، برپا داشته است.«

این  آن  بجای  و  است  امسال حذف شده  کتاب  از  جاذبه   توضیح نیروی 
عبارت آمده است: قرآن کریم در آیات خود به حرکت زمین اشاره می کند که 
از آن جمله، تشبیه زمین به ذلول است. ذلول به شتری گفته می شود که به 
گونه ای حرکت می کند که سوار خود را نمی آزارد. تشبیه زمین به »ذلول« به 
خوبی به حرکت و همراه با آرامش زمین اشاره دارد و بیانگر »ذکر نکات علمی 

بی سابقه«، از جنبه های »اعجاز محتوایی« قرآن کریم است.

گزینۀ15051
الف ـ قرآن کریم در آیات خود به حرکت زمین اشاره می کند که از آن جمله، 
تشبیه زمین به ذلول است. ذلول به شتری گفته می شود که به گونه ای حرکت 
می کند که سوار خود را نمی آزارد. ب ـ تشبیه زمین به »ذلول« به خوبی به حرکت 
بیانگر »ذکر نکات علمی بی سابقه«، از  با آرامش زمین اشاره دارد و  و همراه 

جنبه های »اعجاز محتوایی« قرآن کریم است.
الهی  از علم  ناشی  است که  الهی  تقدیر  زمین، یک   نکتۀ طالیی حرکت 

می باشد. )درس 5 دوازدهم(
با توجه به توضیح باال، قسمت دوم و سوم گزینۀ )4( نادرست است.

گزینۀ15061
الف ـ مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

ب ـ قرآن کریم به برخی نکات علمی اشاره می کند که در تمام دنیای آن روز 
بی سابقه بود و بعدها به مرور زمان توسط دانشمندان کشف گردید. اشاره به این 
قبیل نکات علمی، گویای آن است که قرآن کریم بسیار فراتر از علم آن روز 
جامعه سخن گفته و ذکر این قبیل نکات علمی فقط از کسی ساخته است که آگاه 

به همۀ علوم باشد؛ یعنی خداوند متعال.  
برای پاسخ دادن به این نوع سؤاالت حفظی، با   دلیل نادرستی سایر گزینه ها
به  توجه  با  نادرست می پردازیم.  به حذف گزینه های  نظر گرفتن متن کتاب،  در 
توضیح باال، قسمت اول گزینه های )2( و )4( و قسمت دوم گزینۀ )3( نادرست است.

گزینۀ15073
الف ـ نظریۀ انبساط جهان، یکی از مهم ترین کشفیات نجومی انسان در قرن 
حال  در  فوق العاده ای  سرعت  با  نظریه،کهکشان ها  این  طبق  بر  است.  بیستم 
حرکت و فاصله گرفتن از یکدیگرند که در نتیجۀ آن، جهان هستی مدام در حال 

گسترش و انبساط است. 
ب ـ آیۀ شریفۀ: »و الّسماء بنیناها بأیٍد و إنّا لموسعون و آسمان را با قدرت خود 
برافراشتیم و همواره آن را وسعت می بخشیم.«، با بیان نظریۀ انبساط جهان که 
یک نکتۀ علمی بی سابقه و یکی از مهم ترین کشفیات نجومی انسان در قرن 

بیستم است، بیانگر اعجاز محتوایی قرآن کریم می باشد.
 نکتۀ طالیی آن دسته از نکات علمی ذکر شده در آیات قرآن را به عنوان 
شاهد و نمونه ای بر اعجاز محتوایی قرآن کریم در نظر می گیریم که بعدها توسط 
دانشمندان کشف شده باشد و در زمان نزول قرآن کریم، بشر از آن بی  اطالع 

باشد.

گزینۀ15084
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل

 نکتۀ طالیی قوانین علمی بیانگر تقدیر الهی هستند و اجرا و پیاده شدن آنها 
به ارادۀ خداوند، بیانگر قضای الهی می باشند.

گزینۀ15094
مراجعه شود به پاسخ دو پرسش قبل

 نکتۀ طالیی ذکر نکات بی سابقۀ قرآن، فقط بیانگر اعجاز محتوایی می باشند 
و این قوانین علمی بیانگر اعجاز لفظی نمی باشند.
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گزینۀ15103
مطابق آیۀ شریفۀ: »و ما کنت تتلو من قبله من کتاب و ال تخّطه بیمینک«، 
در صورتی که پیامبر اسالم)ص( قبل از رسیدن به مقام نبوت )من قبله(، توانایی 
خواندن )تتلو( و نوشتن )تخّطه( داشت، »اهل باطل« در مورد آسمانی بودن 

قرآن کریم دچار تردید می شدند. )إذا اّلرتاب المبطلون(
اختالف  آن  در  کریم،  قرآن  بودن  الهی  غیر  صورت   نکتۀ طالیی در 
گسترده به وجود می آمد و در صورت باسواد بودن پیامبر)ص(، اهل باطل در مورد 

آسمانی بودن آن به شک می افتادند.

گزینۀ15112
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها آیۀ گزینۀ )1(، باعث به وجود آمدن اختالف 
کثیر در آیات قرآن کریم می شد. آیۀ گزینۀ )3(، به جاودانه بودن اعجاز قرآن 
آیۀ گزینۀ )4(،  اشاره دارد.  بر تحّدی  ابدی مخالفان در غلبه  ناتوانی  کریم و 

نتیجۀ پذیرش دینی به غیر از اسالم می باشد.

گزینۀ15122
مراجعه شود به پاسخ دو پرسش قبل

 نککتۀ طالیی مشاهدۀ ناسازگاری بسیار )لوجدوا فیه اختالفا کثیرا( در آیات 
قرآن که ناقض انسجام درونی آن است، در صورتی محقق می شد که به تعبیر 

قرآن از نزد غیر خدا می بود. )و لو کان من عند غیر اهلل(

گزینۀ15134
الف ـ مطابق آیۀ شریفۀ: »و ما کنت تتلو من قبله من کتاب و ال تخّطه بیمینک 
إذا اّلرتاب المبطلون«، عبارت شریفۀ: »اذا الرتاب المبطلون« به امی و درس 

نخوانده بودن پیامبراکرم از نشانه های معجزه  بودن قرآن کریم اشاره دارد. 
ب ـ مطابق آیۀ شریفۀ: »و لو کان من عند غیر اهلل لوجدوا فیه اختالفاً کثیراً«، 
نبودن »اختاِلفا کثیرا« در آیات قرآن کریم، نتیجۀ »انسجام درونی در عین نزول 
تدریجی« از جنبه های »اعجاز محتوایی« قرآن کریم است، یعنی »نه تنها میان 
آیات آن، تعارض و ناسازگاری نیست، بلکه آیاتش دقیق تر از اعضای  یک بدن با 

یکدیگر هماهنگی دارند و همدیگر را تأیید می کنند.«
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت دوم گزینۀ )2(، بیانگر سومین جنبۀ 

اعجاز محتوایی قرآن، یعنی »جامعیت و همه جانبه بودن قرآن« است.

گزینۀ15143
الف ـ اشاره به »وجود نیروی جاذبۀ میان ستارگان« و »نظریۀ انبساط جهان«،  در 
قرآن کریم، هر دو بیانگر ذکر نکات علمی بی سابقه از جنبه های اعجاز محتوایی 

قرآن کریم می باشد. 
ب ـ این مفهوم: »قرآن کریم با وجود این که چهارده قرن پیش نازل شده، اما در 
مورد همۀ مسائل مهم و حیاتی که انسان در هدایت به سوی کمال بدان نیاز 
دارد، سخن گفته و چیزی را فروگذار نکرده است.«، بیانگر سومین جنبۀ اعجاز 

محتوایی قرآن، یعنی »جامعیت و همه جانبه بودن قرآن« است.
بیانگر چهارمین   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول تمام گزینه ها، 
جنبۀ اعجاز محتوایی قرآن، یعنی »ذکر نکات علمی بی سابقه« است.  قسمت 
دوم گزینۀ )1( و )2(، بیانگر دومین جنبۀ اعجاز محتوایی قرآن، یعنی »تأثیر 
ناپذیری از عقاید دوران جاهلیت« است. قسمت دوم گزینۀ )4(، بیانگر اولین 
تدریجی«  نزول  درعین  درونی  »انسجام  یعنی  قرآن،  محتوایی  اعجاز  جنبۀ 

است.

گزینۀ15152
الف ـ عبارت: »اصالح جامعه«، بیانگر دومین جنبۀ اعجاز محتوایی قرآن، یعنی 
»تأثیر ناپذیری از عقاید دوران جاهلیت« است. عبارت: »رسایی در تعبیرات«، 
بیانگر  اعجاز لفظی قرآن کریم است. ج ـ آیۀ شریفۀ: »و إنّا لموسعون«، با اشاره 
به نظریه انبساط جهان، بیانگر چهارمین جنبۀ اعجاز محتوایی قرآن، یعنی »ذکر 

نکات علمی بی سابقه« یا »اعجاز علمی قرآن کریم« می باشد.
 تمرین تست زنی بهترین روش برای پاسخ دادن به تست های چند قسمتی، 
با در نظر گرفتن هر قسمتی از سؤال که به پاسخ آن اطمینان داریم، باید به حذف 
گزینه های نادرست بپردازیم. قسمت دوم گزینه های )1( و )4( و قسمت سوم 

گزینۀ )3( نادرست است.

گزینۀ15164
اینکه قرآن کریم با پیشرفت فرهنگ و دانش بشری کهنه نمی شود، مربوط به 

تازگی و شادابی قرآن است نه جامعیت و همه جانبه بودن آن.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها ...

گزینۀ15172
الف ـ عبارت: »براندازی مظاهر شرک«، بیانگر دومین جنبۀ اعجاز محتوایی قرآن، 
یعنی »تأثیر ناپذیری از عقاید دوران جاهلیت« است. ب ـ هر دو عبارت:  »بر 
افراشتن آسمان ها با ستون های نامرئی« و »سخن گفتن از عامل در هم نرفتن 
ستارگان«، بیانگر چهارمین جنبۀ اعجاز محتوایی قرآن، یعنی »ذکر نکات علمی 

بی سابقه« یا »اعجاز علمی قرآن کریم« می باشد.
 نکتۀ طالیی مبارزۀ قرآن کریم با آداب و رسوم جاهلی و خرافی و مظاهر 
شرک ، بیانگر دومین جنبۀ اعجاز محتوایی قرآن، یعنی »تأثیر ناپذیری از عقاید 

دوران جاهلیت« است.

گزینۀ15183
الف ـ این مفهوم که »شاید نتوان کتابی را در جهان یافت که در آن به اندازۀ 
قرآن کریم به تعقل، تفکر و علم دوستی تأکید شده باشد«، بیانگر دومین جنبۀ 
اعجاز محتوایی قرآن، یعنی »تأثیر ناپذیری از عقاید دوران جاهلیت« است.  ب ـ 
این عبارت گزینۀ )2(: »قرآن کریم به شّدت با آداب جاهلی و رسوم خرافی آن 
مبارزه کرد و به اصالح جامعه پرداخت.«، نیز بیانگر »تأثیرناپذیری از عقاید دوران 

جاهلیت« است.
 نکتۀ طالیی هر آیه، حدیث و عبارتی که در آن از موضوع هایی همچون 
عدالت خواهی، علم دوستی، معنویت و حقوق برابر انسان ها سخن گفته شده باشد، 
بیانگر دومین جنبۀ اعجاز محتوایی قرآن، یعنی »تأثیر ناپذیری از عقاید دوران 

جاهلیت« است.

گزینۀ15191
الف ـ این عبارت: »در این کتاب، بیش از 770 بار از علم، 185 بار از گوش دادن 
و توجه کردن، 49 بار از عقل، 18 بار از فکر کردن، 132 بار از تبیین و دلیل و نیز 
ده ها کلمۀ دیگر مانند قلم و کتاب که به تفکر و علم مربوط می شوند، نام برده 
شده است.«، بیانگر دومین جنبۀ اعجاز محتوایی قرآن، یعنی »تأثیر ناپذیری از 

عقاید دوران جاهلیت« است. 
ب ـ آیۀ شریفۀ: »لقد أرسلنا رسلنا بالبّینات و أنزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم 
الّناس بالقسط«، به دلیل اشاره به عدالت خواهی، بیانگر »تأثیر ناپذیری از عقاید 

دوران جاهلیت« است.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها با توجه به توضیح باال، قسمت اول گزینه های 
)2( و )3( نادرست است. آیۀ گزینۀ )2(، بیانگر اولین جنبۀ اعجاز محتوایی قرآن، 

یعنی »انسجام درونی درعین نزول تدریجی« است.
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گزینۀ15204
الف ـ این عبارت: »آیات متعددی در نکوهش جهل، غفلت و تعقل نکردن وجود دارد.«، 
به دلیل سخن گفتن از »علم دوستی«، بیانگر دومین جنبۀ اعجاز محتوایی قرآن، یعنی 
»تأثیر ناپذیری از عقاید دوران جاهلیت« است. ب ـ و این عبارت: »در فضایی که کرامت 
زنان نادیده گرفته می شد،  قرآن کریم، کرامت زن و تساوی وی با مرد در انسانیت را 
اعالم کرد.«، به دلیل سخن گفتن از »حقوق برابر انسان ها«، نیز بیانگر »تاثیرناپذیری 
قرآن از عقاید دوران جاهلیت«، از جنبه های اعجاز محتوایی قرآن کریم می باشد.

نفی  را  دیگر  قسمت  کریم،  قرآن  از  قسمتی  »هیچ   نکتۀ طالیی اینکه: 
نمی کند.«، بیانگر »انسجام درونی درعین نزول تدریجی« است.

گزینۀ15212
الف ـ آیات شریفۀ: »هر کس، از مرد و زن، عمل صالح انجام دهد و اهل ایمان 
باشد، خداوند به او حیات پاک و پاکیزه می بخشد و عمل هیچ مرد و زنی را ضایع 
نمی کند.«، به دلیل سخن گفتن از »حقوق برابر انسان ها«، بیانگر »تاثیرناپذیری 
قرآن از عقاید دوران جاهلیت«، یعنی قرآ» کریم به شّدت با آداب جاهلی و رسوم 
خرافی آن مبارزه کرد و به اصالح جامعه پرداخت. ب ـ آیۀ شریفۀ: »لقد أرسلنا 
رسلنا بالبّینات و أنزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الّناس بالقسط«، به دلیل اشاره 

به عدالت خواهی، نیز بیانگر »تأثیر ناپذیری از عقاید دوران جاهلیت« است.
بیانگر   ،)4( و   )1( گزینه های  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
سومین جنبۀ اعجاز محتوایی قرآن، یعنی »جامعیت و همه جانبه بودن قرآن« 
است. آیۀ گزینۀ )3(، بیانگر اولین جنبۀ اعجاز محتوایی قرآن، یعنی »انسجام 

درونی درعین نزول تدریجی« است.

گزینۀ15221
الف ـ این عبارت که: »قرآن کریم برای زن حقوق خانوادگی و اجتماعی قائل شد، 
در مالکیت به او استقالل بخشید و بهرۀ کارش را از آن خودش دانست؛ هزینۀ 
خانواده را از دوش او برداشت و بر دوش مرد قرار داد و به خصوص بر کرامت، 
نگیرد.«،  قرار  مرد  استفادۀ  مورد سوء  در جامعه  تا  تأکید کرد  و عفافش  عزت 
از عقاید دوران  بیانگر »تاثیرناپذیری قرآن  بود و  در راستای »اصالح جامعه« 

جاهلیت«، از جنبه های اعجاز محتوایی قرآن کریم می باشد.
زیرا  است،  نادرست   )2( گزینۀ  دوم   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
قسمت اول این گزینه، بیانگر »تاثیرناپذیری قرآن از عقاید دوران جاهلیت« است. 
قسمت اول گزینۀ )3(، بیانگر سومین جنبۀ اعجاز محتوایی قرآن، یعنی »جامعیت 
و همه جانبه بودن قرآن« است. قسمت اول گزینۀ )4(، بیانگر اولین جنبۀ اعجاز 

محتوایی قرآن، یعنی »انسجام درونی درعین نزول تدریجی« است.

گزینۀ15233
الف ـ هر چهار روش ذکر شده در سورۀ عصر: »آمنوا و عملوا الّصالحات و تواصوا بالحّق 
و تواصوا بالّصبر«، برای جلوگیری از خسران زدگی بیانگر نیاز سوم یعنی »کشف راه 
درست زندگی« است.ب ـ مطابق حدیث: »نحن معاشر االنبیاء امرنا ان نکلّم الّناس 
علی قدر عقولهم«، سخن گفتن با مردم به اندازۀ عقل شان، به این منظور بوده است 
که همان اصول ثابت دین الهی را درخور فهم و اندیشۀ انسان های دوران خود بیان 
کنند و متناسب با درک آنان سخن گویند. شریفۀ: »ام یقولون افتراه قل فأتوا بسورۀ 
مثله«، خداوند به کسانی که به قرآن افترا می بندند، برای اثبات نهایت عجز و ناتوانی 
آنان، پیشنهاد آوردن حتی یک سوره  مانند سوره های قرآن را هم به آنها داده است.

سؤال،  صورت  مطابق  که  داشت  توجه   دلیل نادرستی سایر گزینه ها باید 
قسمت دوم باید نادرست باشد. قسمت اول گزینه های )2( و )4( نادرست است، زیرا 
راه دستیابی به حیات روحانی اجابت دعوت خدا و رسولش است. قسمت دوم گزینۀ 

)2(، بیانگر استمرار و پیوستگی در دعوت است نه رشد تدریجی سطح فکر مردم.

گزینۀ15242
از بین عبارت های مذکور، تنها دو عبارت قسمت »ب« با هم تناسب دارند.

از  فراتر  زیرا  است،  نادرست  »الف«   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
علم روز جامعه سخن گفتن، بیانگر »ذکر نکات علمی بی سابقه« است.

قسمت »ج« نادرست است، زیرا نفوذ خارق العادۀ قرآن کریم در افکار و قلوب 
در طول تاریخ، بیانگر اعجاز لفظی قرآن است. قسمت »د« نادرست است، زیرا 

اصالح جامعه، بیانگر »تأثیرناپذیری از عقاید دوران جاهلیت« است.

گزینۀ15251
الف ـ در آیۀ شریفۀ: »رسال ّمبّشرین و منذرین لئاّل یکون للّناس علی اهلل حّجهًْ 
بعد الّرسل ...«، عبارت قرآنی: »ّمبّشرین و منذرین«، هدایت خداوند از مسیر دو 
ویژگی تفکر و اختیار می گذرد. ب ـ در آیۀ شریفۀ: »قل لئن اجتمعت اإلنس و الجّن 
علی أن یأتوا بمثل هذا القرآن ال یأتون بمثله و لو کان بعضهم لبعض ظهیرا«، 
عبارت شریفۀ: »ال یأتون بمثله«، بیانگر عجز و ناتوانی ابدی مخالفان اسالم از 
جن و انسان )لئن اجتمعت اإلنس و الجّن( در آوردن سوره ای همانند سوره های 
قرآن است. و این عبارت )ال یأتون بمثله(، بیانگر جاودانگی در اعجاز قرآن کریم 
است. ج ـ بر اساس آیۀ شریفۀ: »و من یبتِغ غیر االسالِم دینا فلن یقبل منه و 
هو فی اآلخرهًْ من الخاسرین«، دو عبارت قرآنی: »فلن یقبل منه : پس هرگز از 
او قبول نمی شود « و »هو فی اآلخرهًْ من الخاسرین: او در قیامت از زیانکاران 
خواهد بود.«، سرانجام و نتیجۀ کارکسانی است که دینی بجز اسالم انتخاب کنند.

نادرست   )4( و   )2( گزینه های  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
 )2( گزینۀ  دوم  قسمت  نیست.  ابدی  خسران  از  آیه سخن  این  در  زیرا  است، 
نادرست است، زیرا در عبارت شریفۀ: »قل فأتوا بسورهًْ مثله«، خداوند برای اثبات 
نهایت عجز و ناتوانی کسانی که در الهی بودن قرآن کریم تردید دارند، به آنان 

پیشنهاد می دهد یک سوره  مانند سوره های قرآن بیاورند.

گزینۀ15262
الف ـ در فضای جاهلیت اعراب، قرآن کریم با بیان کرامت زن و تساوی وی با 
مرد در انسانیت اعالم کرد: »عمل هیچ مرد و زنی را ضایع نمی کند.« آیاتی که 
آیاتی که بیانگر این موضوع ها »عدالت خواهی، علم دوستی، معنویت و حقوق برابر 
انسان ها« باشند، بیانگر تأثیر ناپذیری از عقاید دوران جاهلیت از جنبه های اعجاز 
محتوایی قرآن کریم است. ب ـ قرآن کریم در آیات خود به حرکت زمین اشاره 
می کند که از آن جمله، تشبیه زمین به ذلول است. تشبیه زمین به ذلول، بیانگر 

ذکر نکات علمی بی سابقه از جنبه های اعجاز محتوایی قرآن کریم است.
ج ـ خداوند در آیات: »نه تنها استخوان های آنها را به حالت اول درمی آوریم، بلکه 
سر انگشتان آنها را نیز همان گونه که بوده، مجدداً خلق می کنیم.«، با اشاره به 
منحصر به خود بودن اثر انگشتان آدمی که یک موضوع بی سابقۀ علمی در زمان 

نزول قرآن است، به اعجاز محتوایی قرآن اشاره دارند.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها با توجه به توضیح باال، قسمت اول گزینه های 

)1( و )4( و قسمت دوم گزینۀ )3( نادرست است.

گزینۀ15273
الف ـ بر اساس آیۀ شریفۀ: »و ما کنت تتلو من قبله من کتاب و ال تخّطه بیمینک 
إذا اّلرتاب المبطلون«، در صورتی که پیامبر اسالم)ص( قبل از رسیدن به مقام نبوت(، 
توانایی خواندن )تتلو( و نوشتن )تخّطه( داشت، »کج اندیشان و اهل باطل« در مورد 
آسمانی بودن قرآن کریم دچار تردید می شدند. ب ـ آیۀ شریفۀ: »افال یتدبّرون القرءان 
و لو کان من عند غیر اهلل لوجدوا فیه اختالفا کثیرا«، به »نبودن تجدید نظر در آیات 
قرآن و اختاِلف کثیر« در آیات قرآن کریم که بیانگر »انسجام درونی در عین نزول 
تدریجی« از جنبه های »اعجاز محتوایی« آن است، اشاره دارد. ج  ـ بر اساس آیۀ 
شریفۀ: »یا أّیها الّذین آمنوا استجیبواْ هلل و للّرسول إذا دعاکم لما یحییکم«، راه دستیابی 
به طراوت و شادابی درونی، »اجابت دعوت خدا و رسولش« یا »دینداری« است.

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها با توجه به توضیح باال، قسمت اول گزینه های 
)2( و )4( به جاودانگی اعجاز قرآن کریم اشاره دارد و پاسخ صحیح نمی باشد. 

قسمت دوم و سوم گزینۀ )1( نادرست است.
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گزینۀ15281
الف ـ آیات متعددی در نکوهش جهل، غفلت و تعقل نکردن وجود دارد که بیانگر 
»تأثیرناپذیری از عقاید دوران جاهلیت« از جنبه های »اعجاز محتوایی« قرآن کریم است.

ب ـ این تشبیه که پیامبران مانند معلمان یک مدرسه اند که پایه های مختلف 
تحصیلی را به ترتیب تدریس می کنند و هر کدام مطالب سال قبل را تکمیل 
می کنند، به وحدانیت دین الهی می انجامد. ج ـ این بیت شعر: »بر او ختم آمده 

پایان این راه / بر او نازل شده »ادعوا الی اهلل«،  به ختم نبوت اشاره دارد.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )2( و )4( نادرست است، 
زیرا آیاتی از قرآن کریم بیانگر اعجاز علمی هستند که یک مطلب علمی جدید را 

بیان کرده باشند. با توجه به توضیح باال، قسمت سوم گزینۀ )3( نادرست است.

گزینۀ15294
الف ـ آیۀ شریفۀ: »و من یبتِغ غیر االسالِم دینا فلن یقبل منه و هو فی اآلخرهًْ 
من الخاسرین«، بیانگر این حقیقت است که تنها دینی که می تواند مردم را به 
رستگاری دنیا و آخرت برساند، اسالم است، زیرا تنها محتوای قرآن کریم به 
لو کان  و  القرءان  آیۀ شریفۀ: »افال یتدبّرون  از جانب خداست. ب ـ  طور کامل 
من عند غیر اهلل لوجدوا فیه اختالفا کثیرا«، بیانگر این حقیقت است که با وجود 
این که قرآن کریم دربارۀ »موضوعات متنوعی« سخن گفته است، نه تنها میان 
آیات آن »تعارض و ناسازگاری نیست«، بلکه »دقیق تر از اعضای  یک بدن یا 
اجزای  یک درخت« هماهنگ و مؤید  یکدیگرند. ج ـ آیۀ شریفۀ: »لنحیي به بلدهًْ 
میتا«، بیانگر این حقیقت است که انسان با آب، نیازهای طبیعی و جسمی اش را 

برطرف می سازد.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت دوم گزینه های )1( و )3( به امی بودن 
رسول خدا)ص( اشاره دارد. قسمت سوم گزینۀ )2(، به حیات روحانی و معنوی انسان 

اشاره دارد.

گزینۀ15301
به  یعلمون«،  ال  الّذین  و  یعلمون  الّذین  یستوی  »هل  شریفۀ:  آیۀ  الف ـ 
موضوع »علم دوستی« اشاره دارد که، بیانگر تأثیر ناپذیری از عقاید دوران جاهلیت 

از جنبه های اعجاز محتوایی قرآن کریم است.
ب ـ آیۀ شریفۀ: »لقد أرسلنا رسلنا بالبّینات و أنزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم 
الّناس بالقسط«، به موضوع »عدالت خواهی« اشاره دارد که، بیانگر تأثیر ناپذیری 

از عقاید دوران جاهلیت از جنبه های اعجاز محتوایی قرآن کریم است.
ج ـ آیۀ شریفۀ: »لقد أرسلنا رسلنا بالبّینات و أنزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم 
الّناس بالقسط«، به موضوع »عدالت خواهی« اشاره دارد که، بیانگر تأثیر ناپذیری 

از عقاید دوران جاهلیت از جنبه های اعجاز محتوایی قرآن کریم است.
نادرست   )4( و   )2( گزینه های  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
است، زیرا آیاتی از قرآن کریم بیانگر اعجاز علمی هستند که یک مطلب علمی 
جدید را بیان کرده باشند. با توجه به توضیح باال، قسمت سوم گزینۀ )3( نادرست 

است.

گزینۀ15311
بیان معارف ژرف و عمیق قرآن، زیباترین و  الف ـ این عبارت: »خداوند برای 
مناسب ترین کلمات و عبارت ها را انتخاب کرده است تا به بهترین وجه، معنای 
اعجاز  به  کند.«،  به سوی حق جذب  را  آماده  دل های  و  برساند  را  نظر  مورد 
لفظی قرآن کریم اشاره دارد. ب ـ آیاتی که بیانگر این موضوع ها »عدالت خواهی، 
علم دوستی، معنویت و حقوق برابر انسان ها« باشند، بیانگر تأثیر ناپذیری از عقاید 
دوران جاهلیت از جنبه های اعجاز محتوایی قرآن کریم است. ج ـ این عبارت: 
»قرآن کریم فقط از امور معنوی،  یا آخرت و رابطۀ انسان با خدا سخن نمی گوید؛ 
با  از زندگی ماّدی و دنیوی انسان، مسئولیت های اجتماعی و رابطۀ وی  بلکه 
انسان های دیگر سخن می گوید.«، بیانگر »جامعیت و همه جانبه بودن قرآن« از 

جنبه های »اعجاز محتوایی« آن است.

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها با توجه به توضیح باال، قسمت اول گزینه های 
)2( و )4( و قسمت دوم و سوم گزینۀ )3( نادرست است.

گزینۀ15324
بیانگر  بین عبارت های مذکور، سه عبارت قسمت های »ب«، »ج« و »ه«  از 

»جامعیت و همه جانبه بودن قرآن« از جنبه های »اعجاز محتوایی« آن است.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت »الف«، بیانگر تأثیر ناپذیری از عقاید 
دوران جاهلیت از جنبه های اعجاز محتوایی قرآن کریم است. قسمت »د«، بیانگر 
»انسجام درونی درعین نزول تدریجی« از جنبه های اعجاز محتوایی قرآن کریم 

است.

گزینۀ15334
الف ـ خداوند برای اثبات نهایت عجز و ناتوانی کسانی که در الهی بودن قرآن 
کریم شک دارند، پیشنهاد آوردن حتی یک سوره مانند سوره های قرآن را هم به 
آن ها داده است: »ام یقولون افتراه قل فأتوا بسورْهً مثله :آیا می گویند: به دروغ 
آن [قرآن] را به خدا نسبت داده است؟ بگو: اگر می توانید یک سوره مانند آن را 
بیاورید.« ب ـ اثبات نهایت عجز انسان معادل اثبات اوج اعجاز قرآن کریم است.

توضیح ویژگی های مبارزه طلبی )تحّدی( قرآن کریم در آیۀ: »اَم َیقولوَن 
ناتوانی  اثبات نهایت عجز و  از: 1(  ِمثلِِه«، عبارت است  َفأتوا بسوَره  افَتراُه ُقل 

مخالفان قرآن در آوردن یک سوره
2( نشان دادن اثبات اوج اعجاز قرآن کریم 3( آسان ترین راه برای غیر الهی نشان 

دادن اسالم و قرآن.
آیۀ گزینه های )1( و )2(، به ناتوانی ابدی مخالفان در آوردن سوره ای مانند قرآن 
کریم و جاودانگی در اعجاز  قرآن کریم اشاره دارد. آیۀ گزینۀ )3(، به امی بودن 

رسول خدا)ص( اشاره دارد.

گزینۀ15343
الف ـ قرآن کریم نه تنها از فرهنگ جاهلیت تأثیر نپذیرفت؛ بلکه به مبارزه با آن 
پرداخت و از حقوق برابر انسان ها )از جمله حقوق یکسان مرد و زن در انسانیت( 
سخن گفته است. آیۀ: »خداوند عمل هیچ مرد و زنی را ضایع نمی کند.«، بیانگر 
»تأثیرناپذیری از عقاید دوران جاهلیت«، از جنبه های اعجاز محتوایی قرآن کریم 
است. ب ـ آیۀ شریفۀ: »قل هل یستوي الّذین یعلمون و الّذین ال یعلمون إنما 
یتّذکر أولوا األلباب«، با دعوت به علم آموزی به همین جنبه از جنبه های اعجاز 

محتوایی قرآن کریم اشاره دارد. 
نمونه  هایی از تأثیر ناپذیری قرآن کریم از فرهنگ و عقاید دوران  توضیح
جاهلیت: 1ـ دعوت به تفکر و تعقل و علم آموزی 2ـ پرداختن به عدالت خواهی و 

حقوق برابر انسان ها 3ـ احیای کرامت زنان
جنبه های  از  تدریجی«  نزول  عین  در  درونی  »انسجام  بیانگر   ،)1( گزینۀ  آیۀ 
به عامل حیات روحی و   ،)2( آیۀ گزینۀ  »اعجاز محتوایی« قرآن کریم است. 
معنوی انسان که همان دینداری است، اشاره دارد. آیۀ گزینۀ )2(، به اّمی بودم 

پیامبر اسالم)ص( اشاره دارد.

گزینۀ15353
ُه بَِیمیَنَک اًِذا  الف ـ آیۀ شریفۀ: »َو ما ُکنَت تَتلوا ِمن َقبلِِه ِمن ِکتاٍب َو ال تَُخطُّ
اَلرتاَب الُمبِطلوَن«، به اّمی بودم پیامبر اسالم)ص( اشاره دارد. ب ـ بر خالف آثار 
علمی بشر که توسط دانشمندان آورده می شوند، قرآن کریم توسط یک فرد امی 

و درس نخوانده آورده شده است.
گزینۀ )1( برعکس بیان شده است، زیرا بر   دلیل نادرستی سایر گزینه ها
اساس این آیه، به شک نیفتادن اهل باطل در گرو درس نخوانده بودن پیامبر)ص(

بود. گزینۀ )2(، در این آیه بیان نشده است. گزینۀ )1( نادرست است، زیرا در این 
آیه به راستگو بودن پیامبر اسالم)ص( اشاره نشده است.
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گزینۀ15362
الف ـ صحبت کردن قرآن از موضوع هایی همچون عدالت خواهی )آیۀ: لیقوم الناس 
بالقسط(، علم دوستی، معنویت و حقوق برابر انسان ها، مربوط به جنبه »تأثیرناپذیری 
از عقاید دوران جاهلیت« است. ب ـ همچنین، با وجود اینکه قرآن کریم حدود پانزده 
قرن پیش نازل شده، در مورد همه مسائل مهم و حیاتی که انسان در هدایت به 
سوی کمال بدان نیاز دارد، سخن گفته و چیزی را فروگذار نکرده است. این موضوع، 
به »جامعیت و همه جانبه بودن« از جنبه های »اعجاز محتوایی قرآن« اشاره دارد.

هر آیه ای که از موضوع هایی همچون عدالت خواهی )آیۀ: لیقوم  نکتۀ طالیی
الناس بالقسط(، علم دوستی، معنویت و حقوق برابر انسان ها سخن بگوید، بیانگر 
تأثیر ناپذیری از عقاید دوران جاهلیت از جنبه های اعجاز محتوایی قرآن کریم است.

گزینۀ15373
الف ـ عبارت شریفۀ: »یأتوا بمثل هذا القرآن«، پیشنهاد قرآن کریم به کسانی 
است که در الهی بودن قرآن کریم تردید دارند. ب ـ عبارت قرآنی: »قل فأتوا 
بسورْهً مثله«، برای اثبات نهایت عجز و ناتوانی کسانی که در الهی بودن قرآن 
کریم تردید دارند، به کار رفته است. ج ـ آیۀ شریفۀ: »اََفال یَتَدبِّروَن الُقرآَن َو لَو کاَن 
ِمن ِعنِد َغیِر اهللِ لََوَجدوا فیِه اختاِلًفا َکثیًرا«، بیانگر »انسجام درونی در عین نزول 

تدریجی« از جنبه های »اعجاز محتوایی« قرآن کریم است.
با توجه به توضیح باال، قسمت اول گزینه های   دلیل نادرستی سایر گزینه ها
)2( و )4(نادرست است. قسمت سوم گزینۀ )1(، به امی بودن پیامبر اسالم)ص( اشاره دارد.

گزینۀ15384
ُه بَِیِمینَِک إِذاً  با توجه به آیۀ شریفۀ: »َو َما ُکنَت تَْتُلوا ِمن َقْبلِِه ِمن ِکَتاٍب َو اَل تَُخطُّ
ْرتَاَب الُْمْبِطُلوَن« »و پیش از آن هیچ نوشته ای را نمی خواندی و با دست خود،  الَّ
آن را نمی نوشتی که در آن صورت، اهل باطل به شک می افتادند«، پیامبر توانایی 

خواندن و نوشتن را نداشت، نه فقط توانایی خواندن را.
مشاهدۀ ناسازگاری بسیار )لوجدوا فیه اختالفا کثیرا( در آیات قرآن  مقایسه
که ناقض انسجام درونی آن است، در صورتی محقق می شد که به تعبیر قرآن از 

نزد غیر خدا می بود. )و لو کان من عند غیر اهلل( )علت(

گزینۀ15391
اینکه امام باقر)ع( می فرماید: »خداوند آنچه را که امت تا روز قیامت به آن احتیاج 
دارد، در کتابش ]قرآن[ آورده است.«، منظور از آنچه مورد نیاز است، نیازهای 
مربوط به برنامۀ زندگی و هدایت انسان ها است؛ یعنی همان نیازهایی که پیامبران 
به خاطر آنها فرستاده شده اند و این بیان، نشان دهندۀ »جامعیت و همه جانبه بودن 

قرآن«، از جنبه های اعجاز محتوایی آن است.
نادرست   )4( و   )3( گزینه های  اول  قسمت   دلیل نادرستی سایر گزینه ها
است، زیرا پاسخ نیازهای مادی و طبیعی انسان در عالم خلقت قرار داده شده است 

نه در دین. قسمت دوم گزینۀ )2(، مربوط به نیاز هدایت انسان نیست.

گزینۀ15401
فیِه  لََوَجدوا  اهللِ  َغیِر  ِعنِد  ِمن  لَو کاَن  َو  الُقرآَن  آیۀ شریفۀ: »اََفال یَتَدبِّروَن  الف ـ 
جنبه های  از  تدریجی«  نزول  عین  در  درونی  »انسجام  بیانگر  َکثیًرا«،  اختاِلًفا 
نوشته های  و  »آثار  که  مفهوم  این  ب ـ  است.  کریم  قرآن  محتوایی«  »اعجاز 
اولیۀ دانشمندان و متفکران با آثار دوران پختگی آنها متفاوت است. از این رو، 
دانشمندان معمواًل در نوشته های گذشتۀ خود تجدیدنظر می کنند و اگر بتوانند، 
کتاب های گذشتۀ خود را اصالح می نمایند.«، بیانگر نبودن انسجام درونی در آثار 

و نوشته های بشری است.
از  غیر  دینی  انتخاب  نتیجۀ   ،)2( گزینۀ  آیۀ   دلیل نادرستی سایر گزینه ها
اسالم را بیان می کند. آیۀ گزینۀ )3(، ناتوانی ابدی مخالفان در آوردن سوره ای 
مانند قرآن کریم و جاودانگی در اعجاز  قرآن کریم را بیان می کند. آیۀ گزینۀ )4(، 

به اّمی بودم پیامبر اسالم)ص( اشاره دارد.

گزینۀ15414
الف ـ این حدیث امام باقر)ع(: »خداوند آنچه را که امت تا روز قیامت به آن احتیاج 
دارد، در کتابش )قرآن( آورده است.«، به »جامعیت و همه جانبه بودن« از جنبه های 
»اعجاز محتوایی قرآن« اشاره دارد. ب ـ مفهوم جامعیت قرآن کریم این است که: 
»این کتاب، فقط از امور معنوی  یا آخرت و رابطۀ انسان با خدا سخن نمی گوید، بلکه 
از زندگی مادی و دنیوی انسان، مسئولیت های اجتماعی و رابطۀ وی با انسان های 
دیگر سخن می گوید و برنامه ای جامع و همه جانبه را در اختیارش قرار می دهد.«

این تست، یک تست حفظی و متوسط از متن درس و  تحلیل تست 1400
ارتباط آن با حدیث است. بهتر است پس از حذف گزینه های نادرست، گزینۀ 
صحیح را انتخاب نماییم. عبارت: »به سؤاالت او در همۀ دانش ها پاسخ گفته 
است.« در گزینۀ )1( ز نظر علمی نادرست است. گزینۀ )2(، بیانگر اعجاز لفظی 
قرآن کریم است. عبارت: »به صورت مفصل در مورد آن بحث نموده است.« در 

گزینۀ )3( از نظر علمی نادرست است.

گزینۀ15424
الف ـ عبارت شریفۀ: »ام یقولون افتراه«، سخن مخالفان الهی بودن قرآن کریم 
است که به قرآن افترا می بندند و ادعا می کنند قرآن کریم، کالمی الهی نیست 
و پیامبر به دروغ آن را به خداوند نسبت داده است. ب ـ خداوند در عبارت شریفۀ: 
»یأتوا بمثل هذا القرآن«، مخالفان الهی بودن قرآن کریم را مرحلۀ آغازین تحدی 

قرآن، به آوردن کتابی مانند آن دعوت می کند.
این تست، یک تست مفهومی و نسبتا دشوار از این  تحلیل تست 1400
درس است. برای پاسخ دادن به آن، باید بر متن درس و آیات تسلط داشت تا در 
کمترین زمان بتوان پس از تشخیص گزینه های نادرست، پاسخ صحیح را انتخاب 
نمود. قسمت اول گزینه های )1( و )2( و قسمت دوم گزینۀ )3(، در مورد امی 

بودن رسول خدا)ص( است نه در تحّدی. 

گزینۀ15431
الف ـ قرآن کریم عاقبت تالش مخالفان سرسخت اسالم در مواجهه با سنت 
تحّدی و عجز و ناتوانی آنان در تحدی را با عبارت: »ال یأتون بمثله و لو کان 
بعضهم لبعض ظهیرا« نشان داده است. ب ـ آری، از گذشتۀ دور تا امروز، مخالفان 
است  افراد غیرمتخصص ممکن  برای  ارائه کرده اند که  متن هایی  قرآن کریم 
بی عیب جلوه کند، اما تاکنون هیچ یک از این متن ها در مراکز علمی و تخصصی، 

مورد قبول واقع نشده است و جملگی به فراموشی سپرده شده اند.
قسمت اول این تست، مفهومی ولی قسمت دوم آن  تحلیل تست 1400
کامال حفظی است. قسمت اول گزینه های )3( و )4(، سخن مخالفان الهی بودن 
قرآن کریم است که به قرآن افترا می بندند و ادعا می کنند قرآن کریم، کالمی 
الهی نیست و پیامبر به دروغ آن را به خداوند نسبت داده است. با توجه به توضیح 

باال، قسمت دوم گزینۀ )2( نادرست است.

گزینۀ15441
الف ـ عبارت شریفۀ: »ام یقولون افتراه«، سخن مخالفان الهی بودن قرآن کریم 
است که به قرآن افترا می بندند و ادعا می کنند قرآن کریم، کالمی الهی نیست 
و پیامبر به دروغ آن را به خداوند نسبت داده است. قرآن کریم، همین افراد را به 
مبارزه و تحدی دعوت کرده است تا در مرحلۀ اول کتابی مانند قرآن و در مراحل 
بعد، به ترتیب، 10 سوره و در نهایت یک سوره مانند قرآن بیاورند. ب ـ عبارت 
قرآنی: »ال یأتون بمثله«، بیانگر عجز و ناتوانی ابدی مخالفان اسالم از جن و 

انسان در آوردن سوره ای همانند سوره های قرآن است.
این تست، یک تست مفهومی از متن آیات است. برای  تحلیل تست 1400
پاسخ دادن به آن، باید مفهوم اصلی هر آیه و مفهوم هر یک از عبارت های آن 
آیه را نیز دانست. قسمت اول گزینه های )3( و )4(، محتوای تحدی و اولین مرحلۀ 
آن است. قسمت دوم گزینۀ )2(، بیانگر »انسجام درونی در عین نزول تدریجی« 

از جنبه های »اعجاز محتوایی« قرآن کریم است.
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گزینۀ15451
الف ـ گذشته از اعجاز لفظی، قرآن کریم از نظر محتوا و مطالب آن ویژگی هایی دارد 
که نشان می دهد از قلم هیچ اندیشمندی تراوش نکرده است، چه رسد به شخصی 
که قبل از آن، چیزی ننوشته و آموزشی ندیده است. )و ما کنت تتلوا من قبله من 
کتاب و ال تخّطه بیمینک( ب ـ این جنبه از اعجاز، )محتوایی( برای کسانی که زبان 
قرآن را نمی دانند و فقط از ترجمه ها استفاده می کنند نیز قابل فهم و ادراک است. 
این تست، یک تست دشوار است، چراکه ظاهر آن،  تحلیل تست 1400
بیانگر اعجاز لفظی است و پس از دقت و توجه زیاد می توان پی برد که بیانگر 

اعجاز محتوایی است. قسمت دوم گزینۀ )3(، بیانگر اعجاز لفظی است.

گزینۀ15462
الف ـ قرآن کریم در آیات خود به حرکت زمین اشاره می کند که از آن جمله، تشبیه 
زمین به ذلول است. ذلول به شتری گفته می شود که به گونه ای حرکت می کند 
که سوار خود را نمی آزارد. تشبیه زمین به »ذلول« به خوبی به حرکت و همراه با 
آرامش زمین اشاره دارد و بیانگر »ذکر نکات علمی بی سابقه«، از جنبه های »اعجاز 
محتوایی« قرآن کریم است. ب ـ آیۀ شریفۀ: »و الّسماء بنیناها بأیٍد و إنّا لموسعون 
: و آسمان را با قدرت خود برافراشتیم و همواره آن را وسعت می بخشیم.«، با بیان 
نظریۀ انبساط جهان که یک نکتۀ علمی بی سابقه و یکی از مهم ترین کشفیات 
نجومی انسان در قرن بیستم است، بیانگر اعجاز محتوایی قرآن کریم می باشد.

 تحلیل تست 99 این تست، یک تست حفظی و متوسط از این درس است. 
با توجه به توضیح باال، قسمت اول گزینه های )3( و )4( و قسمت دوم گزینۀ )1( 

نادرست است.

گزینۀ15473
الف ـ آسان ترین راه برای غیر الهی نشان دادن اسالم و قرآن کریم، آوردن سوره ای 
مشابه یکی از سوره های این کتاب الهی است. ب ـ خداوند در آیۀ شریفۀ: »اَم َیقولوَن 
ٍ ِمثلِه«، برای اثبات نهایت عجز و ناتوانی کسانی که در الهی  افَتراُه ُقل َفأتوا بِسوَرهًْ
بودن قرآن کریم تردید دارند و می گویند که پیامبر به دروغ، قرآن را به خداوند 
نسبت داده است، به آنان پیشنهاد می دهد یک سوره  مانند سوره های قرآن بیاورند.

 تحلیل تست 99 تشخیص قسمت اول این تست، بسیار ساده است ولی 
قسمت دوم آن چالش برانگیز و مبهم است. با دقت در صورت سؤال و پیدا کردن 
مرجع عبارت »این موضوع« که کلمۀ »پیشنهاد« در صورت سؤال است، گزینۀ 
)3( را انتخاب می نماییم. قسمت دوم گزینۀ )4( نادرست است، زیرا یک پیشنهاد 

نیست بلکه نتیجۀ پذیرش تحّدی است.

گزینۀ15484
روز  تا  امت  که  را  آنچه  باقر)ع( که می فرمایند: »خداوند  امام  این حدیث  الف ـ 
قیامت به آن احتیاج دارد، در کتابش )قرآن( آورده است.«، بیانگر »جامعیت و 
همه جانبه بودن« از جنبه های اعجاز محتوایی قرآن کریم می باشد. ب ـ در این 
حدیث منظور از آنچه مورد نیاز است، نیازهای مربوط به برنامۀ زندگی و هدایت 

انسان هاست؛یعنی همان نیازهایی که پیامبران به خاطر آنها فرستاده شده اند.
این  دارند،  تسلط  درس  متن  بر  که  دانش آموزانی   تحلیل تست 99 برای 
تست، یک تست حفظی و متوسط از این درس است.  توجه به توضیح باال، 

قسمت اول گزینه های )1( و )2( و قسمت دوم گزینۀ )3( نادرست است.

گزینۀ15491
الف ـ با توجه به آیۀ شریفۀ: »و ما کنت تتلو من قبله کتاٍب و ال تخطه بیمینک اذا 
الرتاب المبطلون«، اگر پیامبر)ص( می توانست بخواند و بنویسد، مورد تهمت قرار 
می گرفت و می گفتند که این آیاتی که برای مردم می خواند وحی الهی نیست، 
بلکه یا آنها را از خود می گوید یا کسی به او آموخته است. و این خود می توانست 
در اذهان مردم شک و تردید ایجاد کند. ب ـ ارائۀ آن توسط پیامبری اُّمی و درس 

نخوانده، این شک و تردید را در ذهن اهل باطل از بین می برد.

 تحلیل تست 99 اولین گام برای پاسخ دادن به این تست، حفظ بودن متن 
و ترجمۀ آیه است تا با دیدن بخشی از آیه، بتوان ادامۀ آن را تشخیص داد. 

آیۀ گزینۀ )2(، بیانگر اولین جنبۀ اعجاز محتوایی قرآن، یعنی »انسجام درونی 
درعین نزول تدریجی« است. آیۀ گزینۀ )3( به ناتوانی ابدی مخالفان در آوردن 
سوره ای مانند قرآن و جاودانگی در اعجاز قرآن کریم اشاره دارد. آیۀ گزینۀ )4(، 
برای اثبات نهایت عجز و ناتوانی کسانی که در الهی بودن قرآن کریم تردید دارند 

پیشنهاد می دهد یک سوره  مانند سوره های قرآن بیاورند.

گزینۀ15501
«، به این حقیقت  الف ـ خداوند در آیۀ شریفۀ: »َو َجَعلَْنا ِمَن الَْماء ُکلَّ َشْيٍء َحيٍّ

اشاره می کند که در جهان هستی آب، مایۀ حیات و اساس زندگی است.
ب ـ همین زیبایی لفظی، سبب نفوذ خارق العادۀ این کتاب آسمانی در افکار و 

قلوب در طول تاریخ شده است.
ج ـ علل فرستادن پیامبران متعدد سه مورد است: 1ـ استمرار و پیوستگی در دعوت 

2ـ رشد تدریجی سطح فکر مردم 3ـ تحریف تعلیمات پیامبر پیشین
دو  و  این درس  از  ترکیبی جدید   تحلیل تست 99 این تست، یک تست 
درس قبل است. بهترین روش برای پاسخ دادن به آن، استفاده از روش حذف 
گزینه های نادرست است. قسمت اول گزینه های )3( و )4( نادرست است، زیرا این 
آیه، به حیات روحانی بشر اشاره دارد نه حیات مادی جهان هستی. با توجه به 

توضیح باال، قسمت دوم و سوم گزینۀ )2( نادرست است.

گزینۀ15512
الف ـ با توجه به آیۀ شریفۀ: »و ما کنت تتلو من قبله کتاٍب و ال تخطه بیمینک اذا 
الرتاب المبطلون«، اگر پیامبر)ص( می توانست بخواند و بنویسد، مورد تهمت قرار 
می گرفت و می گفتند که این آیاتی که برای مردم می خواند وحی الهی نیست، 
بلکه یا آنها را از خود می گوید یا کسی به او آموخته است. و این خود می توانست 
در اذهان مردم شک و تردید ایجاد کند. ارائۀ آن توسط پیامبری اُّمی و درس 

نخوانده، این شک و تردید را در ذهن اهل باطل از بین می برد.
ب ـ خداوند در آیۀ شریفۀ: »اَم َیقولوَن افَتراُه ُقل َفأتوا بِسوَرهًٍْ ِمثلِه«، برای اثبات 
نهایت عجز و ناتوانی کسانی که در الهی بودن قرآن کریم تردید دارند و می گویند 
که پیامبر به دروغ، قرآن را به خداوند نسبت داده است، به آنان پیشنهاد می دهد 

یک سوره  مانند سوره های قرآن بیاورند.
 تحلیل تست 99 این تست، به ما یادآوری می کند که بای پاسخ دادن به 
این نوع تست، باید آیات را حفظ بود تا با دیدن بخشی از آن، ادامۀ آیه و مفاهیم 

آن را به یاد آورد و گزینۀ صحیح را تشخیص داد. 
قسمت اول گزینه های )1( و )3(، به اختالف کثیر نداشتن آیات قرآن به دلیل 
الهی بودن آن اشاره دارد. قسمت دوم گزینۀ )4(، به دلیل و فلسفۀ ارسال انبیای 
الهی با بشارت و انذار که همان اتمام حجت و گرفتن عذر و بهانه از انسان است، 

اشاره دارد.

گزینۀ15523
الف ـ نظریۀ انبساط جهان، یکی از مهم ترین کشفیات نجومی انسان در قرن 
حال  در  فوق العاده ای  سرعت  با  نظریه،کهکشان ها  این  طبق  بر  است.  بیستم 
حرکت و فاصله گرفتن از یکدیگرند که در نتیجۀ آن، جهان هستی مدام در حال 
گسترش و انبساط است. ب ـ آیۀ شریفۀ: »و الّسماء بنیناها بأیٍد و إنّا لموسعون : 
و آسمان را با قدرت خود برافراشتیم و همواره آن را وسعت می بخشیم.«، با بیان 
نظریۀ انبساط جهان که یک نکتۀ علمی بی سابقه و یکی از مهم ترین کشفیات 

نجومی انسان در قرن بیستم است، بیانگر اعجاز محتوایی قرآن کریم می باشد.
 تحلیل تست 98 این تست، یک تست متوسط و عینا برگرفته از متن کتاب 
است. و در صورت تسلط بر متن درس و مفهوم آیه، انتخاب گزینۀ صحیح پس 
از حذف گزینه های نادرست، کار دشواری نمی باشد. گزینه های )1( و )2( و )4( 

نادرست است، زیرا این آیه، به نیروی جاذبه اشاره ندارد.
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گزینۀ15534
الف ـ ساختار زیبا و آهنگ موزون و دلنشین کلمه ها و جمله ها، شیرینی بیان و 
رسایی تعبیرات با وجود اختصار و زیبایی لفظی قرآن کریم، سبب نفوذ خارق العادۀ 

این کتاب آسمانی در افکار و قلوب در طول تاریخ شده است.
ب ـ تحّدی یا دعوت به مبارزه در قرآن کریم، مربوط به هر دو بخش لفظی و 

محتوایی از جنبه های اعجاز آن است.
بیانگر   ،)3( و   )1( گزینه های  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
اولین جنبۀ اعجاز محتوایی قرآن، یعنی »انسجام درونی درعین نزول تدریجی« 
است. قسمت دوم گزینۀ )2( نادرست است، زیرا اعجاز ظاهری و باطنی نداریم.

گزینۀ15542
از جنبه های اعجاز لفظی قرآن کریم، »ساختار زیبا و آهنگ موزون و دلنشین 

کلمه ها و جمله ها، شیرینی بیان و رسایی تعبیرات با وجود اختصار« می باشد.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ )1(، بیانگر اولین جنبۀ اعجاز محتوایی 
قرآن، یعنی »انسجام درونی درعین نزول تدریجی« است. گزینه های )3( و )4(، 

بیانگر اعجاز محتوایی قرآن کریم است.

گزینۀ15554
ٍ ِمثلِه«، برای اثبات نهایت  خداوند در آیۀ شریفۀ: »اَم َیقولوَن افَتراُه ُقل َفأتوا بِسوَرهًْ
عجز و ناتوانی کسانی که در الهی بودن قرآن کریم تردید دارند و می گویند که 
پیامبر به دروغ، قرآن را به خداوند نسبت داده است، به آنان پیشنهاد می دهد یک 

سوره  مانند سوره های قرآن بیاورند.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها آیۀ گزینۀ )1(، به اولین جنبۀ اعجاز محتوایی 
قرآن، یعنی »انسجام درونی درعین نزول تدریجی« اشاره دارد. آیۀ گزینۀ )2(، 
به یکی از نشانه های معجزه  بودن قرآن کریم، که ارائۀ آن توسط پیامبری اُّمی 
ابدی  ناتوانی  و  بیانگر عجز   ،)3( آیۀ گزینۀ  دارد.  اشاره  بود،  و درس نخوانده 
مخالفان اسالم از جن و انسان در آوردن سوره ای همانند سوره های قرآن است.

گزینۀ15562
الف ـ آیۀ شریفۀ: »و الّسماء بنیناها بأید و إنّا لموسعون«، با بیان نظریۀ انبساط 
جهان که یک نکتۀ علمی بی سابقه و یکی از مهم ترین کشفیات نجومی انسان 

در قرن بیستم است، بیانگر اعجاز محتوایی قرآن کریم می باشد.
ب ـ آیۀ شریفۀ: »و لو کان من عند غیر اهلل لوجدوا فیه اختالفاً کثیراً«، با بیان 
نبودن »اختاِلفا کثیرا« در آیات قرآن کریم، به »انسجام درونی در عین نزول 

تدریجی«، از جنبه های »اعجاز محتوایی« قرآن کریم اشاره دارد.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها با توجه به توضیح باال، قسمت اول گزینه های 

)3( و )4( و قسمت دوم و سوم گزینۀ )1( نادرست است.

گزینۀ15572
آوردن  کریم،  قرآن  و  اسالم  دادن  نشان  الهی  غیر  برای  راه  آسان ترین  الف ـ 

سوره ای مشابه یکی از سوره های این کتاب الهی است. 
ب ـ قرآن در مقابل تالش مخالفان در این زمینه می فرماید: »قل لئن اجتمعت 
اإلنس و الجّن علی أن یأتوا بمثل هذا القرآن ال یأتون بمثله و لو کان بعضهم 

لبعض ظهیرا«
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها با توجه به توضیح باال که متن درس است، 
قسمت اول گزینه های )3( و )4( نادرست است. قسمت دوم گزینۀ )1(، دعوت 
مخالفان به تحدی است و به نتیجۀ تالش آنان در این زمینه اشاره نشده است.

گزینۀ15582
الف ـ آیۀ شریفۀ: »و الّسماء بنیناها بأید و إنّا لموسعون«، با بیان نظریۀ انبساط 
جهان که یک نکتۀ علمی بی سابقه و یکی از مهم ترین کشفیات نجومی انسان 

در قرن بیستم است، بیانگر اعجاز محتوایی قرآن کریم می باشد. 
ب ـ قرآن کریم در آیات خود به حرکت زمین اشاره می کند که از آن جمله، تشبیه 
زمین به ذلول است. ذلول به شتری گفته می شود که به گونه ای حرکت می کند 
که سوار خود را نمی آزارد. تشبیه زمین به »ذلول« به خوبی به حرکت و همراه 
با آرامش زمین اشاره دارد و بیانگر »ذکر نکات علمی بی سابقه«، از جنبه های 

»اعجاز محتوایی« قرآن کریم است. 
ج ـ آیۀ شریفۀ: »و لو کان من عند غیر اهلل لوجدوا فیه اختالفاً کثیراً«، با بیان 
نبودن »اختاِلفا کثیرا« در آیات قرآن کریم، به »انسجام درونی در عین نزول 

تدریجی«، از جنبه های »اعجاز محتوایی« قرآن کریم اشاره دارد.
 روش تست زدن برای پاسخ دادن به تست های چند قسمتی، بهتر است با در 
نظر گرفتن قسمت های دوم یا سوم، به حذف گزینه های نادرست بپردازید. با در 

نظر گرفتن قسمت سوم سؤال، سایر گزینه  ها نادرست است.

گزینۀ15591
در آیۀ شریفۀ: »قل لئن اجتمعت اإلنس و الجّن علی أن یأتوا بمثل هذا القرآن ال 
یأتون بمثله و لو کان بعضهم لبعض ظهیرا«، عبارت شریفۀ: »ال یأتون بمثله«، 
بیانگر عجز و ناتوانی ابدی مخالفان اسالم از جن و انسان )لئن اجتمعت اإلنس 
و الجّن( در آوردن سوره ای همانند سوره های قرآن است. و این عبارت )ال یأتون 

بمثله(، بیانگر جاودانگی در اعجاز قرآن کریم است.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها آیۀ گزینۀ )2(، به امی و درس نخوانده بودن 
پیامبراکرم)ص( از نشانه های معجزه  بودن قرآن کریم اشاره دارد. آیۀ گزینۀ )3(، 
نزول  درعین  درونی  »انسجام  یعنی  قرآن،  محتوایی  اعجاز  جنبۀ  اولین  بیانگر 
تدریجی« است. آیۀ گزینۀ )4(، برای اثبات نهایت عجز و ناتوانی کسانی که در 
الهی بودن قرآن کریم تردید دارند پیشنهاد می دهد یک سوره  مانند سوره های 

قرآن بیاورند.

گزینۀ15604
الف ـ این جمله که: »خداوند آنچه را که انسان تا قیامت به آن احتیاج دارد، در 
کتاب آورده است.«، بیانگر سومین جنبۀ اعجاز محتوایی قرآن، یعنی »جامعیت و 

همه جانبه بودن قرآن« است. 
علم دوستی،  عدالت خواهی،  موضوع هایی چون  از  کریم  قرآن  »در  اینکه  ب ـ  
معنویت و حقوق برابر انسان ها سخن گفته شده است«، مربوط به »تأثیرناپذیری 

از عقاید دوران جاهلیت«، از جنبه های اعجاز محتوایی قرآن می باشد.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها با توجه به توضیح باال، قسمت اول گزینه های 

)1( و )3( و قسمت دوم گزینۀ )2( نادرست است.

گزینۀ15611
الف ـ مطابق آیۀ شریفۀ: »اَم َیقولوَن افَتراُه ُقل َفأتوا بِسوَرهًٍْ ِمثلِه«، خداوند برای 
اثبات نهایت عجز و ناتوانی کسانی که در الهی بودن قرآن کریم تردید دارند و 
می گویند که پیامبر به دروغ، قرآن را به خدا نسبت داده است، به آنان پیشنهاد 
می دهد یک سوره  مانند سوره های قرآن بیاورند. ب ـ خداوند در آیۀ شریفۀ: »قل 
لئن اجتمعت اإلنس و الجّن علی أن یأتوا بمثل هذا القرآن ال یأتون بمثله و لو 
کان بعضهم لبعض ظهیرا«، تأکید می کند که، با وجود کمک گرفتن انسان و جن 

از یکدیگر، هیچ گاه نمی توانند همانند قرآن را بیاورند.
 تمرین تست زنی برای پاسخ دادن به این نوع تست ها، ضرورتی ندارد که با 
در نظر گرفتن قسمت اول سؤال، به حذف گزینه های نادرست بپردازیم.  آیۀ 
قسمت دوم گزینه های )3( و )4(، بیانگر اولین جنبۀ اعجاز محتوایی قرآن، یعنی 
»انسجام درونی درعین نزول تدریجی« است. آیۀ قسمت اول گزینۀ )2(، دعوت 

مخالفان به تحدی نمی باشد.
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گزینۀ15621
مطابق آیۀ شریفۀ: »و ما کنت تتلو من قبله من کتاب و ال تخّطه بیمینک«، در 
صورتی که پیامبر اسالم)ص( قبل از رسیدن به مقام نبوت، توانایی خواندن و نوشتن 

داشت، »اهل باطل« در مورد آسمانی بودن قرآن کریم دچار تردید می شدند.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها آیۀ گزینۀ )2(، به اولین جنبۀ اعجاز محتوایی 
قرآن، یعنی »انسجام درونی درعین نزول تدریجی« اشاره دارد. آیۀ گزینۀ )3(، به 
انتخاب دین اسالم به عنوان تنها دینی که می تواند مردم را به رستگاری دنیا و 
آخرت برساند، اشاره دارد. آیۀ گزینۀ )4(، روش قرآن کریم برای اثبات نهایت عجز 

مخالفان الهی بودن قرآن کریم است.

گزینۀ15633
آیات شریفۀ: »هر کس، از مرد و زن، عمل صالح انجام دهد و اهل ایمان باشد، 
خداوند به او حیات پاک و پاکیزه می بخشد و عمل هیچ مرد و زنی را ضایع 
نمی کند.«، به دلیل سخن گفتن از »حقوق برابر انسان ها«، بیانگر »تاثیرناپذیری 
قرآن از عقاید دوران جاهلیت«، یعنی قرآن کریم به شّدت با آداب جاهلی و رسوم 

خرافی آن مبارزه کرد و به اصالح جامعه پرداخت.
 نکتۀ طالیی آیاتی از قرآن که به یکسانی منزلت زن و مرد در نزد خدا اشاره 
دارند، بیانگر دومین جنبۀ اعجاز محتوایی قرآن کریم، یعنی »تاثیرناپذیری قرآن 

از عقاید دوران جاهلیت« است.

گزینۀ15642
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

... ... 

گزینۀ15653
فیه  لوجدوا  لو کان من عند غیراهلل  و  القرآن  یتدبرون  آیۀ شریفۀ: »افال  الف ـ 
اختالفا کثیرا«، به اولین جنبۀ اعجاز محتوایی قرآن، یعنی »انسجام درونی درعین 
نزول تدریجی« اشاره دارد. ب ـ این جمله که »قرآن، فقط از امور معنوی  یا آخرت 
و رابطۀ انسان با خدا سخن نمی گوید.«، بیانگر جامعیت و همه جانبه بودن قرآن 

کریم از جنبه های اعجاز محتوایی آن می باشد.
... ... 

گزینۀ15662
این مفهوم: »قرآن کریم به شّدت با آداب جاهلی و رسوم خرافی آن مبارزه کرد 
و به اصالح جامعه پرداخت و از آرمان های مقدس بشری، یعنی از موضوعاتی 
همچون عدالت خواهی ، علم دوستی، معنویت و حقوق برابر انسان ها سخن گفته 
است.«، بیانگر تأثیر ناپذیری از عقاید دوران جاهلیت از جنبه های اعجاز محتوایی 

قرآن کریم است.

گزینۀ15671
الف ـ آیۀ شریفۀ: »و الّسماء بنیناها بأیٍد و إنّا لموسعون«، با بیان نظریۀ انبساط 
جهان که یک نکتۀ علمی بی سابقه و یکی از مهم ترین کشفیات نجومی انسان 

در قرن بیستم است، بیانگر اعجاز محتوایی قرآن کریم می باشد.
ب ـ این آیه، از آن جهت که بیانگر یک نظریۀ علمی است، بیانگر تقدیر الهی 
می باشد و اجرا و پیاده کردن آن به ارادۀ الهی، بیانگر قضای الهی می باشد، به 

همین جهت بهتر است بگوییم بیانگر تقدیر و قضای الهی است.
... ... 

گزینۀ15684
آیۀ شریفۀ: »و ما کنت تتلو من قبله من کتاب و ال تخّطه بیمینک«، بیانگر »اّمی 
بودن پیامبر)ص(« که یک عامل تأثیرگذار مثبت در حّقانّیت دعوت و بی اثر کنندۀ 

تردید شّکاکان نبّوت آن بزرگوار بود، می باشد.

گزینۀ15692
در آیۀ شریفۀ: »قل لئن اجتمعت اإلنس و الجّن علی أن یأتوا بمثل هذا القرآن ال 
یأتون بمثله و لو کان بعضهم لبعض ظهیرا«، عبارت شریفۀ: »ال یأتون بمثله«، 
بیانگر عجز و ناتوانی ابدی مخالفان اسالم از جن و انسان )لئن اجتمعت اإلنس 
و الجّن( در آوردن سوره ای همانند سوره های قرآن است. و این عبارت )ال یأتون 

بمثله(، بیانگر جاودانگی در اعجاز قرآن کریم است.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینه های )1( و )4(، همکاری انسان و جن 

را به منظور غلبه بر تحّدی، مردود می شمارد.

گزینۀ15704
الف ـ این مفهوم که: »قرآن کریم به شّدت با آداب جاهلی و رسوم خرافی آن 
مبارزه کرد و به اصالح جامعه پرداخت و از موضوعاتی همچون عدالت خواهی، 
تأثیر  بیانگر  است.«،  گفته  انسان ها سخن  برابر  و حقوق  معنویت  علم دوستی، 
ناپذیری از عقاید دوران جاهلیت از جنبه های اعجاز محتوایی قرآن کریم است. 

ب ـ آیۀ شریفۀ: »و لو کان من عند غیر اهلل لوجدوا فیه اختالفاً کثیراً«، با بیان 
نبودن »اختاِلفا کثیرا« در آیات قرآن کریم، به »انسجام درونی در عین نزول 

تدریجی«، از جنبه های »اعجاز محتوایی« قرآن کریم اشاره دارد.

گزینۀ15714
در آیۀ شریفۀ: »قل لئن اجتمعت اإلنس و الجّن علی أن یأتوا بمثل هذا القرآن ال 
یأتون بمثله و لو کان بعضهم لبعض ظهیرا«، عبارت شریفۀ: »ال یأتون بمثله«، 
بیانگر عجز و ناتوانی ابدی مخالفان اسالم از جن و انسان )لئن اجتمعت اإلنس 
و الجّن( در آوردن سوره ای همانند سوره های قرآن است. و این عبارت )ال یأتون 

بمثله(، بیانگر جاودانگی در اعجاز قرآن کریم است.

گزینۀ15724
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل

گزینۀ15732
زیبایی و اعجاز لفظی قرآن کریم سبب شده بود که سران مشرکان، مردم را از 
شنیدن قرآن منع کنند و اگر کسی برای شنیدن قرآن نزد پیامبر می رفت، یا از 
پشت دیوار خانۀ پیامبر، به قرآن خواندن ایشان گوش فرا می داد، او را مجازات 

می کردند.

گزینۀ15741
آیۀ در طول23  با بیش از شش هزار  اینکه  با  این عبارت: »قرآن کریم  الف ـ 
تنها  نه  است  متنوع سخن گفته  دربارۀ موضوعات  و  نازل شده  به تدریج  سال 
میان آیات آن، تعارض و ناسازگاری نیست، بلکه آیاتش دقیق تر از اعضای  یک 
بدن با یکدیگر هماهنگی دارند و همدیگر را تأیید می کنند.«، بیانگر اولین جنبۀ 
اعجاز محتوایی قرآن، یعنی »انسجام درونی درعین نزول تدریجی« است. ب ـ 
آیۀ شریفۀ: »افال یتدبرون القرآن و لو کان من عند غیراهلل لوجدوا فیه اختالفا 
کثیرا«، به اولین جنبۀ اعجاز محتوایی قرآن، یعنی »انسجام درونی درعین نزول 

تدریجی« اشاره دارد.

گزینۀ15751
دو ویژگی قرآن کریم که آن را از دیگر کتاب های آسمانی ممتاز می کند عبارت 

است از: 1ـ جاودانه بودن آن 2ـ معجزه بودن آن.

گزینۀ15764
آیۀ شریفۀ: »و ما کنت تتلو من قبله من کتاب و ال تخّطه بیمینک« و بیت »نگار 
من که به مکتب نرفت و خط ننوشت/ به غمزه مسأله آموز صد مدرس شـد«، هر 

دو به »اُّمی بودن پیامبر اکرم)ص(« اشاره دارند.
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گزینۀ15774
الهی، به مدت بیست و سه سال  پیامبر اکرم)ص(، به عنوان آخرین پیام رسان 
مردم را به آخرین و کامل ترین برنامۀ هدایت فراخواند. تعلیمات قرآن کریم 
و سیرۀ رسول خدا)ص( نشان می دهد که ایشان به عنوان فرستادۀ خداوند،  سه 
تبیین  و  تعلیم  2ـ  وحی  ابالغ  و  دریافت  1ـ  بود:  عهده دار  را  مهم   مسئولیت 
تعالیم قرآن )مرجعیت دینی( 3ـ اجرای قوانین الهی با تشکیل حکومت اسالمی 

)والیت ظاهری(
 روش مطالعۀ این درس این درس، یک درس حفظی و مفهومی و یکی از 
مهم ترین درس های دین و زندگی سال یازدهم است. سؤاالتی که از این درس 
در کنکور طرح شده است، هم به صورت حفظی و هم به صورت کامال مفهومی 
احادیث مهمی دارد که مورد توجه طراحان و طرح  آیات و  و دشوار می باشد. 
سؤاالت دشوار می باشد. برای یادگیری مفهومی و عمیق این درس، ابتدا باید متن 
درس و نکات و مفاهیم آن را با چندین بار مطالعه فراگرفت. سپس نکات مهم و 
مشابه هر قسمت را مشخص نمود. آیات و احادیث آن را به صورت جداگانه و 
سپس با توجه به موضوعات آنها به صورت عمیق بررسی کرد. و برای یادآوری 

مجدد، حداقل ماهی یکبار باید آنها را دوره کرد.
»والیت معنوی«، برترین مقام پیامبر اسالم)ص( و منحصر به  نکتۀ طالیی

دوران عمر ایشان نمی باشد و از مسئولیت های رسالت ایشان نمی باشد.

گزینۀ15782
اولین مسئولیت رسول گرامی اسالم)ص( به عنوان آخرین فرستادۀ الهی، »دریافت 
و ابالغ وحی« بود. رسول خدا)ص( آیات قرآن کریم را به  طور کامل از فرشتۀ وحی 
دریافت می کرد و بدون ذّره ای کم یا زیاد به مردم می رساند.پیامبر اکرم)ص( این 

مسئولیت را به طور کامل انجام داد و همۀ آیات قرآن را برای مردم خواند.
پیامبر  مسئولیت  دومین  بیانگر   ،)1(  دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ 
اسالم)ص(، یعنی »تعلیم و تبیین تعالیم قرآن یا مرجعیت دینی« است. گزینۀ )1(، 
بیانگر دومین مسئولیت رسول گرامی اسالم)ص(، یعنی »تعلیم و تبیین تعالیم قرآن 
پیامبر  مسئولیت  سومین  به   ،)4( و   )3( گزینه های  است.  دینی«  مرجعیت  یا 
والیت  یا  اسالمی  حکومت  تشکیل  با  الهی  قوانین  »اجرای  یعنی  اسالم)ص(، 

ظاهری« اشاره دارند.

گزینۀ15791
رسول اکرم)ص( پس از دریافت کامل آیات قرآن از فرشتۀ وحی و رساندن آنها به 
مردم بدون ذره ای کم یا زیاد شدن، نویسندگانی را مأمور نوشتن قرآن نمود و 
عدۀ زیادی نیز با اشتیاق،  آیات قرآن را فرا می گرفتند و در سینۀ خود حفظ و به 

آن عمل می کردند.
 نکتۀ طالیی تنها مسئولیت پیامبر اسالم)ص( که توسط ایشان به طور کامل 
انجام شد و این مسئولیت، پس از رحلت ایشان برای همیشه پایان یافت، »دریافت 

و ابالغ وحی« بود.
پیامبر  مسئولیت  به   ،)3( و   )2( گزینه های  دلیل نادرستی سایر گزینه ها
اسالم)ص( پس از »دریافت و ابالغ وحی«، یعنی »تعلیم و تبیین تعالیم قرآن یا 
مرجعیت دینی« اشاره دارند. گزینۀ )4(، به سومین مسئولیت پیامبر اسالم)ص(، 
یعنی »اجرای قوانین الهی با تشکیل حکومت اسالمی یا والیت ظاهری« اشاره 

دارد.

گزینۀ15802
پیامبر اسالم)ص( در اولین مسئولیت خود، آیات قرآن کریم را به  طور کامل از 
فرشتۀ وحی دریافت می کرد و بدون ذّره ای کم یا زیاد به مردم می رساند.پیامبر 
برای  را  قرآن  آیات  و همۀ  داد  انجام  کامل  به طور  را  این مسئولیت  اکرم)ص( 

مردم خواند.
 نکتۀ طالیی »بیان کلیات احکام و بسیاری از وظایفی که در قرآن کریم 
آمده بود به مردم«، بیانگر اولین مسئولیت پیامبر اسالم)ص(، یعنی »دریافت و 

ابالغ وحی« است.
رسول  مسئولیت  دومین  بیانگر   ،)1( گزینۀ  دلیل نادرستی سایر گزینه ها
گرامی اسالم)ص(، یعنی »تعلیم و تبیین تعالیم قرآن یا مرجعیت دینی« است. 
گزینۀ )3(، بیانگر سومین مسئولیت پیامبر اسالم)ص(، یعنی »اجرای قوانین الهی 
برترین  به  یا والیت ظاهری« است. گزینۀ )4(،  با تشکیل حکومت اسالمی 

مقام پیامبر اسالم)ص(، یعنی »والیت معنوی« اشاره دارد.

گزینۀ15814
یکی از یاران پیامبر، به نام عبداهلل بن مسعود می گوید: »ما ده آیه از قرآن را 
از پیامبر فرا می گرفتیم و بعد از اینکه در معنای آن تفکر می کردیم و به آن 
عمل می نمودیم ، بار دیگر برای یاد گرفتن آیات بعدی، نزد پیامبر می رفتیم«

اولین  بیانگر  قرآن،  آیات  کردن  حفظ  و  نوشتن   نکتۀ طالیی یادگرفتن، 
مسئولیت پیامبر اسالم)ص(، یعنی »دریافت و ابالغ وحی« است.

گزینۀ15822
این عبارت که: »ما بسیاری از وظایف خود را که کلیات آن ها در قرآن کریم آمده، 
مطابق گفتار و رفتار رسول خدا)ص( انجام می دهیم.«، مربوط به دومین مسئولیت 

پیامبراکرم)ص(، یعنی »تعلیم و تبیین تعالیم قرآن یا مرجعیت دینی« است.
وحی  ابالغ  و  دریافت  بیانگر  گزینه ها   دلیل نادرستی سایر گزینه ها سایر 

می باشد.

گزینۀ15834
الف ـ رسول اکرم)ص( در اولین مسئولیت خود، پس از دریافت کامل آیات قرآن از 
فرشتۀ وحی و رساندن آنها به مردم بدون ذره ای کم یا زیاد شدن، نویسندگانی 

را مأمور نوشتن قرآن نمود. 
ب ـ دومین مسئولیت نبی اکرم)ص(، تعلیم و تبیین تعالیم قرآن)مرجعیت دینی( 
است. در این مسئولیت، پیامبر اکرم)ص( عالوه بر رساندن وحی به مردم، وظیفۀ 
تعلیم و تبیین آیات قرآن کریم را نیز بر عهده داشت تا مردم بتوانند به معارف بلند 
این کتاب آسمانی دست  یابند و جزئیات احکام و قوانین را بفهمند و شیوۀ عمل 

کردن به آن را بیاموزند.
 نکتۀ طالیی »نوشتن« و »حفظ کردن آیات قرآن«، مربوط به مسئولیت 
به  کردن  عمل  »شیوۀ  و  احکام«  جزئیات  »بیان  است.  اسالم)ص(  پیامبر  اول 

احکام«، مسئولیت دوم پیامبر اسالم)ص( است.

گزینۀ15841
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )2( و )4( و قسمت 
دوم گزینۀ )3(، مربوط به اولین مسئولیت پیامبر اسالم)ص(، یعنی »دریافت و ابالغ 

وحی« است.
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گزینۀ15854
الف ـ برای اینکه مردم بتوانند به »معارف بلند قرآن کریم دست  یابند« و »جزئیات 
پیامبر  بیاموزند«،  را  آن  به  کردن  و »شیوۀ عمل  بفهمند«  را  قوانین  و  احکام 
اکرم)ص(، وظیفۀ تعلیم و تبیین آیات قرآن کریم را نیز بر عهده داشت. ب ـ بر این 
اساس، »نماز، روزه، حج و بسیاری دیگر از وظایف خود که کلیات آن ها در قرآن 
کریم آمده است«، مربوط به مسئولیت اول پیامبر اسالم)ص( است. و »انجام دادن 
همین وظایف مطابق گفتار و رفتار رسول خدا)ص(«، مربوط به دومین مسئولیت 

نبی اکرم)ص(، یعنی تعلیم و تبیین تعالیم قرآن )مرجعیت دینی( است.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینه های )1( و )2( و )3(، مربوط به اولین 

مسئولیت پیامبر اسالم)ص(، یعنی »دریافت و ابالغ وحی« است.

گزینۀ15861
تبیین  و  تعلیم  وظیفۀ  مردم،  به  وحی  رساندن  بر  عالوه  اکرم)ص(،  پیامبر  الف ـ 
آیات قرآن کریم را نیز بر عهده داشت تا مردم بتوانند به معارف بلند این کتاب 
آسمانی دست  یابند و جزئیات احکام و قوانین را بفهمند و شیوۀ عمل کردن به 
آن را بیاموزند. ب ـ از این رو، گفتار و رفتار پیامبر)ص( اولین و معتبرترین مرجع 
علمی برای فهم عمیق آیات الهی است و مسلمانان با مراجعه به گفتار و رفتار 
آن حضرت، به معنای واقعی بسیاری از معارف قرآن پی می برند و شیوۀ انجام 

دستورات قرآن را می آموزند.
اول گزینه های )2( و )4( و قسمت   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
دوم گزینۀ )3(، بیانگر سومین مسئولیت پیامبر اسالم)ص(، یعنی »اجرای قوانین 

الهی با تشکیل حکومت اسالمی )والیت ظاهری(« است.

گزینۀ15872
قرآن و محتوای بلند آن نیاز به تفسیر و توضیح دارد، چرا که قرآن اصول و کلیات 

معارف و احکام را بیان کرده و به ذکر جزئیات مسائل نپرداخته است.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینه های )1( و )3( نادرست است، زیرا قرآن 
کریم به ذکر جزئیات احکام و قوانین نپرداخته است. گزینۀ )4( نادرست است، زیرا 

قرآن کریم یک کتاب هدایت برای تمام نسل ها و زمان هاست.

گزینۀ15881
الف ـ گفتار و رفتار پیامبر)ص( )مرجعیت دینی( اولین و معتبرترین مرجع علمی برای 
فهم عمیق آیات الهی است و مسلمانان با مراجعه به گفتار و رفتار آن حضرت، 
به معنای واقعی بسیاری از معارف قرآن پی می برند و شیوۀ انجام دستورات قرآن 
را می آموزند. ب ـ بر اساس سخن عبداهلل بن مسعود: »ما ده آیه از قرآن را از 
پیامبر فرا می گرفتیم و بعد از اینکه در معنای آن تفکر می کردیم و به آن عمل 
می نمودیم، بار دیگر برای یاد گرفتن آیات بعدی، نزد پیامبر می رفتیم«، تفکر در 
معانی آیات، و عمل به دستور آنها، مربوط به اولین مسئولیت پیامبر اسالم)ص(، 

یعنی »دریافت و ابالغ وحی« است.
 نکتۀ طالیی »کلیات احکام که در قرآن کریم آمده است« و »تفکر در 
معانی آیات، و عمل به دستور آنها« و »حفظ آیات در سینۀ خود و عمل به 
آنها«، همگی بیانگر اولین مسئولیت پیامبر اسالم)ص(، یعنی »دریافت و ابالغ 

وحی« است.

گزینۀ15893
الف ـ »نماز، روزه، حج و بسیاری دیگر از وظایف خود که کلیات آن ها در قرآن 
کریم آمده است«، مربوط به مسئولیت اول پیامبر اسالم)ص( است. ب ـ »انجام 
دومین  به  مربوط  خدا)ص(«،  رسول  رفتار  و  گفتار  مطابق  وظایف  دادن همین 
مسئولیت نبی اکرم)ص(، یعنی تعلیم و تبیین تعالیم قرآن )مرجعیت دینی( است.

پیامبر  مسئولیت  اولین  به  مربوط  قرآنی،  معارف  با   نکتۀ طالیی آشنایی 
اسالم)ص( و پی بردن به معارف عمیق قرآنی، مربوط به دومین مسئولیت پیامبر 

اسالم)ص( است.

گزینۀ15903
اولین  بیانگر  بود«،  کاتب وحی  برترین  و  اولین  علی)ع(  اینکه »حضرت  الف ـ 

مسئولیت پیامبراکرم)ص(، یعنی »دریافت ابالغ وحی« است.
ب ـ اینکه »پیامبراکرم)ص( اولین و بزرگ ترین معلم قرآن بوده است«، بیانگر 
دومین مسئولیت ایشان، یعنی »تعلیم و تبیین تعالیم قرآن یا مرجعیت دینی« 

است.
 توضیح کتابت و نوشتن قرآن، مربوط به اولین مسئولیت رسالت  و تعلیم 
مفاهیم عمیق و جزئیات قرآن، مربوط به دومین مسئولیت رسالت پیامبراکرم)ص( 

است.

گزینۀ15914
الف ـ »نماز، روزه، حج و بسیاری دیگر از وظایف خود که کلیات آن ها در قرآن 
کریم آمده است«، مربوط به مسئولیت اول پیامبر اسالم)ص( است. ب ـ »انجام 
دومین  به  مربوط  خدا)ص(«،  رسول  رفتار  و  گفتار  مطابق  وظایف  دادن همین 
مسئولیت نبی اکرم)ص(، یعنی تعلیم و تبیین تعالیم قرآن )مرجعیت دینی( است.

دومین  به  مربوط   ،)3( و   )1(  دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینه های 
مسئولیت نبی اکرم)ص(، یعنی تعلیم و تبیین تعالیم قرآن )مرجعیت دینی( است.
گزینۀ )2(، مربوط به اولین مسئولیت پیامبر اسالم)ص(، یعنی »دریافت و ابالغ 

وحی« است.

گزینۀ15921
قوانین  »اجرای  یا  جامعه«  بر  پیامبراکرم)ص( »والیت  مسئولیت  الف ـ سومین 

الهی با تشکیل حکومت اسالمی )والیت ظاهری(« است. 
شهر  این  به  پذیرفتند،  را  اسالم  مدینه  مردم  این که  محض  به  ایشان،  ب ـ 
هجرت کرد و به کمک مردم آن شهر )انصار( و کسانی که از مکه آمده بودند 

)مهاجران(،
حکومتی را که بر مبنای قوانین اسالم اداره می شد، پی ریزی نمود. این اقدام 

پیامبر)ص(، مربوط به سومین مسئولیت  ایشان است.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )3( و )4( و قسمت 

دوم گزینۀ )2(، مربوط به مقام »والیت معنوی« پیامبر اسالم)ص( است.

گزینۀ15933
پیامبر اسالم)ص( به محض این که مردم مدینه اسالم را پذیرفتند، به این شهر 
هجرت کرد و به کمک مردم آن شهر )انصار( و کسانی که از مکه آمده بودند 
)مهاجران(، حکومتی را که بر مبنای قوانین اسالم اداره می شد، پی ریزی نمود.

اجتماعی،  قوانین  اجرای  جامعه،  بر  »والیت  عبارت ها:   نکتۀ طالیی این 
تشکیل حکومت در مدینه، برقراری عدالت اجتماعی« بیانگر سومین مسئولیت 
پیامبراکرم)ص(، یعنی »اجرای قوانین الهی با تشکیل حکومت اسالمی یا والیت 

ظاهری« است.

گزینۀ15942
روایات متعددی از معصومین)ع( نقل شده که اسالم را بر »پنج پایه« استوار دانسته 

و از میان آن ها »والیت« را مهم ترین پایه )اسالم( شمرده  است.
بنای  اساس  و  پایه  است.  »والیت«  اسالم،  پایه   نکتۀ طالیی مهم ترین 

اسالم، جملۀ »الاله اال اهلل« که مرکب از یک نفی و اثبات است.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت دوم گزینۀ )4( نادرست است، زیرا 
مهم ترین پایۀ اسالم، والیت بر جامعه یا والیت ظاهری است نه والیت معنوی 

یا والیت بر جهان.
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گزینۀ15952
الف ـ امام باقر)ع( می فرمایند :»بنی االسالم علی خمس علی الّصالهًْ و الّزکاهًْ و 
الّصوم و الحّج و الوالیهًْ و لم یناد بشیء کما نودی بالوالیهًْ : اسالم بر پنج پایه 
استوار است بر نماز و زکات و روزه و حج و والیت و به چیز دیگری دعوت نشده 
آن گونه که ]مردم[ به والیت دعوت شده اند.« ب ـ این حدیث، بیانگر اهمیت و 

ضرورت والیت ظاهری از دیدگاه اسالم است.
نادرست   )3( و   )1( گزینه های  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
نه  است،  و ضرورت والیت ظاهری«  »اهمیت  بیانگر  این حدیث،  زیرا  است، 
ضرورت اجرای احکام اجتماعی اسالم. قسمت دوم گزینۀ )4( نادرست است، زیرا 
خمس از مهم ترین پایه های اسالم نمی باشد و در این گزینه به جای خمس باید 

روزه بیاید.

گزینۀ15961
الّزکاهًْ  و  الّصالهًْ  علی  علی خمس  االسالم  »بنی  باقر)ع(:  امام  حدیث  این  پیام 
«، این است که  و الّصوم و الحّج و الوالیهًْ و لم یناد بشیء کما نودی بالوالیهًْ
والیت؛ کلید نماز؛ زکات؛ حج؛ و روزه می باشد و صاحب والیت که امام یا رهبران 
الهی هستند؛ قطعا مردم را به سوی این اصول چهارگانه رهبری می کنند. به 
عبارتی رهبری و والیت رهبران الهی، تضمین کنندۀ اقامۀ نماز و پرداخت زکات 

و برگزاری بهتر حج و روزه هستند.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ )2(، مربوط به اولین مسئولیت پیامبر 
دومین  به  مربوط   ،)3( گزینۀ  است.  وحی«  ابالغ  و  »دریافت  یعنی  اسالم)ص(، 
مسئولیت نبی اکرم)ص(، یعنی تعلیم و تبیین تعالیم قرآن )مرجعیت دینی( است. 

گزینۀ )4(، مربوط به مقام »والیت معنوی« پیامبر اسالم)ص( است.

گزینۀ15974
در پاسخ به این دو سؤال که: »چرا جامعۀ اسالمی نیازمند والیت و حکومت 
اسالمی است؟« و »چرا والیت و حکومت، یکی از مهم ترین دستورات اسالمی 
شمرده شده است؟«، دو دلیل ارائه شده است: »ضرورت اجرای احکام  اجتماعی 

اسالم« و »ضرورت پذیرش والیت الهی و نفی حاکمیت طاغوت«
 نکتۀ طالیی این حدیث امام باقر)ع(: »بنی االسالم علی خمس علی الّصالهًْ 
و الّزکاهًْ و الّصوم و الحّج و الوالیهًْ و لم یناد بشیء کما نودی بالوالیهًْ«، بیانگر 
اجرای  این دو مورد: »ضرورت  و  »اهمیت و ضرورت والیت ظاهری« است. 
حاکمیت  نفی  و  الهی  والیت  پذیرش  »ضرورت  و  اسالم«  اجتماعی  احکام  
طاغوت«، بیانگر دالیل اهمیت و ضرورت تشکیل حکومت اسالمی و والیت 

ظاهری می باشد.

گزینۀ15983
اسالم یک دین کاماًل اجتماعی است؛ یعنی عالوه بر توجه به فرد، به زندگی 
اجتماعی نیز توجه کامل دارد و تا آنجا که مقدور بوده، به برخی احکام فردی، 
همچون عبادت نیز جنبۀ اجتماعی داده است؛  مثاًل نماز جماعت را از نماز فرادی 

برتر دانسته و برای آن ثواب بیشتری قرار داده است.
 تمرین تست زنی برای پاسخ دادن سریع و بدون خطا به این نوع تست، 
بهتر است پس از حذف گزینه های نادرست، پاسخ صحیح را انتخاب نمایید. 
قسمت اول گزینه های )1( و )4( نادرست است. با توجه به توضیح باال، قسمت 

دوم گزینۀ )2( برعکس بیان شده است.

گزینۀ15993
اسالم نماز جماعت را از نماز فرادی برتر دانسته و برای آن ثواب بیشتری قرار داده 
است. این موضوع، ناظر بر ضرورت و اهمیت والیت ظاهری از مسئولیت های 

رسالت است.

 سؤآل این عبارت که: »اسالم یک دین کاماًل اجتماعی است و عالوه بر 
توجه به فرد، به زندگی اجتماعی نیز توجه کامل دارد«، در حیطۀ ضرورت تداوم 

کدام مسئولیت رسول گرامی اسالم)ص( است؟

گزینۀ16002
اسالم یک دین کاماًل اجتماعی است؛ یعنی عالوه بر توجه به فرد، به زندگی 
اجتماعی نیز توجه کامل دارد و تا آنجا که مقدور بوده، به برخی احکام فردی، 
همچون عبادت نیز جنبۀ اجتماعی داده است؛  مثاًل نماز جماعت را از نماز فرادی 

برتر دانسته و برای آن ثواب بیشتری قرار داده است.
از ضرورت  نماز فرادی، حاکی  بر  نماز جماعت   نکتۀ طالیی برتر دانستن 

تشکیل حکومت اسالمی به منظور اجرای احکام  اجتماعی است.

گزینۀ16012
اصواًل یکی از اهداف ارسال پیامبران آن بود که مردم، جامعه ای بر پایۀ عدل بنا 
کنند و روابط مردم و زندگی اجتماعی خود را براساس قوانین عادالنه بنا نهند. این 
هدف بزرگ بدون وجود یک نظام حکومتی سالم، میسر نیست. آیا می شود که 
خداوند هدفی )برقراری عدالت( را برای ارسال پیامبر خود تعیین کند، ولی ابزار و 

شیوۀ رسیدن به آن )تشکیل حکومت( را نادیده بگیرد؟
نادرست   )3( و   )1( گزینه های  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
است، زیرا یکی از اهداف ارسال پیامبران برقراری عدالت با نیروی مردم بود. 
قسمت دوم گزینۀ )4( نادرست است، زیرا پذیرش والیت الهی و نفی حاکمیت 
تشکیل حکومت  نیازمند  مردم،  نیروی  با  عدالت  برقراری  همانند  نیز  طاغوت 

اسالمی است.

گزینۀ16021
در پاسخ به این سؤال: »آیا می شود که خداوند هدفی را برای ارسال پیامبر خود 
تعیین کند، ولی ابزار و شیوۀ رسیدن به آن را نادیده بگیرد؟«، باید بگوییم که ابزار 
و شیوۀ تحقق عدالت اجتماعی با نیروی مردم که یکی از اهداف ارسال انبیای 

الهی است، تشکیل حکومت اسالمی است.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینه های )2( و )3(، به دومین دلیل ضرورت 
تشکیل حکومت اسالمی، یعنی »ضرورت پذیرش والیت الهی و نفی حاکمیت 
طاغوت« اشاره دارند. گزینۀ )4( نادرست است، زیرا یکی از اهداف ارسال پیامبران 

برقراری عدالت با نیروی مردم بود نه با نیروی الهی.

گزینۀ16034
و  حقوق  زکات،  خمس،  مانند  دارد؛  متعددی  اجتماعی  احکام  کریم  قرآن 
مسئولیت های خانواده و جامعه، امر به معروف،  نهی از منکر، مبارزه با ظلم و 
جهاد با تجاوزگران و ستمکاران. روشن است که اجرای این قوانین، بدون تشکیل 

حکومت امکان پذیر نیست.
 روش تست زدن برای پاسخ دادن به این تست چند قسمتی نامفهوم، بهتر 
است با در نظرگرفتن قسمت های دوم و سوم سؤال، به حذف گزینه های نادرست 
بپردازید. قسمت اول گزینه های )1( و )3( نادرست است، زیرا نماز و روزه، از احکام 
فردی هستند نه اجتماعی. قسمت سوم گزینۀ )2( نادرست است، زیرا اجرای 
با  مبارزه  نیازمند  نه  است  اسالمی  حکومت  تشکیل  نیازمند  اجتماعی  احکام 

حکومت طاغوت.

گزینۀ16042
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

هر  در  است  کافی  تست،  نوع  این  به  دادن  پاسخ   روش تست زدن برای 
گزینه، یک موردی که برخالف آنچه خواسته شده است را پیدا نموده و آن گزینه 
را حذف نمایید. »حج« در گزینه های )1( و )4(، و »نماز و روزه« در گزینۀ )3(، از 

احکام اجتماعی نمی باشند.
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گزینۀ16051
ولی و سرپرست حقیقی انسان ها خداست و به همین جهت، فرمانبرداری و اطاعت 

از دستورهای او و کسانی که خودش معّین کرده، ضروری و واجب است.
 نکتۀ طالیی در آیۀ اطاعت، خداوند خودش معین کرده است که باید از خدا 

و پیامبر و اولی االمر اطاعت کنیم. )درس 5 یازدهم(

گزینۀ16063
الف ـ اجرای هر قانون و پیروی از هر کس، هنگامی صحیح است که به گونه ای 
به قانون الهی و فرمان او باز گردد. ب ـ کسانی که به مردم فرمان می دهند و 
فرمان  از  گرفته  نشئت  قانونشان  و  فرمان  در حالی که  قانون گذاری می کنند، 
الهی نیست، »طاغوت« نامید ه می شوند. پذیرش حکومت »طاغوت« و انجام 

دستورهای وی بر مسلمانان حرام است.
 نکتۀ طالیی در عبارت شریفۀ: »و قد أمروا أن یکفروا به«، تکلیف مؤمنان 

کفر به طاغوت معرفی شده است.

گزینۀ16071
پذیرش حکومت »طاغوت« و انجام دستورهای وی بر مسلمانان حرام است. 
بنابراین، الزم است در جامعه، حکومتی )والیت ظاهری( وجود داشته باشد که 
»طاغوتی« نباشد؛  یعنی مورد پذیرش خداوند باشد و دستورات الهی را که در قرآن 

و روایات آمده است، به اجرا درآورد.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت دوم گزینۀ )3(، به اولین دلیل ضرورت 
تشکیل حکومت اسالمی، یعنی »اجرای احکام اجتماعی اشاره دارد نه به دومین 

دلیل آن که »ضرورت پذیرش والیت الهی و نفی حاکمیت طاغوت« است.

گزینۀ16084
الف ـ به دلیل حرام بودن پذیرش حکومت »طاغوت« و انجام دستورهای وی 
بر مسلمانان، الزم است در جامعه، حکومتی وجود داشته باشد که »طاغوتی« 
نباشد؛  یعنی مورد پذیرش خداوند باشد و دستورات الهی را که در قرآن و روایات 
آمده است، به اجرا درآورد. ب ـ آیۀ شریفۀ: »ألم تر إلی الّذین یزعمون أنّهم 
آمنوا بما أنزل إلیک و ما أنزل من قبلک یریدون أن یتحاکموا إلی الّطاغوت و 
قد أمروا أن یکفروا به...«، به دومین دلیل ضرورت تشکیل حکومت اسالمی، 

یعنی »ضرورت پذیرش والیت الهی و نفی حاکمیت طاغوت« اشاره دارد.
نادرست   )2( و   )1( گزینه های  اول    دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
است، زیرا الزمۀ به اجرا درآوردن دستورات الهی که در قرآن و روایات آمده است، 
دلیل  اولین  به   ،)3( نه مرجعیت دینی. قسمت دوم گزینۀ  والیت ظاهری است 
ضرورت تشکیل حکومت اسالمی، یعنی »اجرای احکام اجتماعی اشاره دارد نه به 
دومین دلیل آن که »ضرورت پذیرش والیت الهی و نفی حاکمیت طاغوت« است.

گزینۀ16094
با توجه به آیۀ شریفۀ: »ألم تر إلی الّذین یزعمون أنّهم آمنوا بما أنزل إلیک و 
ما أنزل من قبلک یریدون أن یتحاکموا إلی الّطاغوت و قد أمروا أن یکفروا به 
و یرید الّشیطان أن یضلّهم ضالال بعیدا«، کسانی که حل مشکالت اجتماعی 
را از طاغوت می خواهند )یریدون أن یتحاکموا إلی الّطاغوت(، از فریفته شدگان 
شیطان و قرار گرفتگان در گمراهی دور می باشند. )و یرید الّشیطان أن یضلّهم 

ضالاًل بعیداً(
 روش مطالعه برای پاسخ دادن به تست های آیات، آیه را باید طوری حفظ 
بود که با دیدن هر قسمتی از آن، تمام عبارت های آیه و پیام های آن به خاطرتان 
بیاید. قسمت اول گزینه های )2( و )3( نادرست است، زیرا با توجه به عبارت 
قرآنی: »یریدون أن یتحاکموا إلی الّطاغوت«، در این آیه سخن از قضاوت بردن 
به نزد طاغوت است نه پیروی از طاغوت. مطابق آیۀ مذکور قسمت دوم گزینۀ 

)1(، نتیجۀ قضاوت بردن به نزد طاغوت نمی باشد.

گزینۀ16102
با توجه به آیۀ شریفۀ: »ألم تر إلی الّذین یزعمون أنّهم آمنوا بما أنزل إلیک 
و ما أنزل من قبلک یریدون أن یتحاکموا إلی الّطاغوت و قد أمروا أن یکفروا 
به و یرید الّشیطان أن یضلّهم ضالال بعیدا«، کسانی که می پندارند به پیامبر و 
آنچه پیش از او نازل شده ایمان دارند و می خواهند قضاوت را به نزد طاغوت 
از فریفته شدگان شیطان و قرار گرفتگان در گمراهی دور می باشند. )و  ببرند 

یرید الّشیطان أن یضلّهم ضالاًل بعیداً(
»گرفتار شدن به گمراهی دور« و به  تعبیر قرآن: »و یرید الّشیطان   توضیح
رفع  برای  که  است  کار کسانی  و سرانجام  نتیجه  بعیدا«،  یضلّهم ضالال  أن 
مشکالت اجتماعی به طاغوت مراجعه می کنند و حل مشکالت اجتماعی را از 

او می خواهند.

گزینۀ16111
الّذین یزعمون أنّهم آمنوا بما أنزل إلیک و ما  الف ـ آیۀ شریفۀ: »ألم تر إلی 
أنزل من قبلک یریدون أن یتحاکموا إلی الّطاغوت و قد أمروا أن یکفروا به و 
یرید الّشیطان أن یضلّهم ضالال بعیدا«، بیانگر سومین مسئولیت پیامبر)ص( یعنی 
»والیت ظاهری« یا »اجرای قوانین الهی با تشکیل حکومت اسالمی« است. 
ب ـ با توجه به نفی پذیرش حکمیت )داوری( طاغوت در این آیه، می توان گفت 
که این آیه به دومین دلیل ضرورت تشکیل حکومت اسالمی، یعنی »ضرورت 

پذیرش والیت الهی و نفی حاکمیت طاغوت« اشاره دارد.
ج ـ تعبیر قرآنی: »و یرید الّشیطان أن یضلّهم ضالال بعیدا«، در مورد کسانی به 
کار رفته است که می پندارند به پیامبر و آنچه پیش از او نازل شده ایمان دارند 

و می خواهند قضاوت را به نزد طاغوت ببرند.
نادرست   )3( و   )2( گزینه های  سوم   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
است، زیرا این آیه به »ضرورت پذیرش والیت الهی و نفی حاکمیت طاغوت« 

اشاره دارد. با توجه به توضیح باال، قسمت دوم گزینۀ )4( نادرست است.

گزینۀ16121
با توجه به سخن خداوند در آیۀ شریفۀ: »ألم تر إلی الّذین یزعمون أنّهم آمنوا 
نازل  او  از  پیامبر و آنچه پیش  به  إلیک و...«، کسانی که می پندارند  أنزل  بما 
شده ایمان دارند و می خواهند قضاوت را به نزد طاغوت ببرند از فریفته شدگان 
شیطان و قرار گرفتگان در گمراهی دور می باشند. )و یرید الّشیطان أن یضلّهم 

ضالاًل بعیداً(
 روش تست زدن برای پاسخ دادن به این تست، باید با به یاد آوردن آیه و 
کلمات کلیدی آن، به حذف گزینه های نادرست پرداخت. گزینه های )2( و )3( 
و )4( نادرست است، زیرا در این آیه، سخن از گمراهی دور است نه آشکار یا 

بزرگ.

گزینۀ16134
در آیۀ شریفۀ: »ألم تر إلی الّذین یزعمون أنّهم آمنوا بما أنزل إلیک و ما أنزل 
من قبلک یریدون أن یتحاکموا إلی الّطاغوت و قد أمروا أن یکفروا به و یرید 
الّشیطان أن یضلّهم ضالال بعیدا«، خداوند با بیان عبارت: »و قد أمروا أن یکفروا 
به«، تکلیف مؤمنان در برابر طاغوت را کفر به آن )عدم مراجعه به غیر خدا برای 

قضاوت و داوری( تعیین کرده است.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها برای پاسخ دادن به این تست، فقط باید با به 
یاد آوردن متن آیه، به انتخاب گزینۀ صحیح اقدام کرد. با توجه به توضیح باال، 

سایر گزینه ها نادرست است.
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گزینۀ16144
الف ـ با استناد به آیۀ شریفۀ: »لقد أرسلنا رسلنا بالبّینات و أنزلنا معهم الکتاب و 
المیزان لیقوم الّناس بالقسط«، یکی از اهداف فرستادن پیامبران آن بود که مردم، 
جامعه ای بر پایۀ عدل بنا کنند و روابط مردمی   و زندگی اجتماعی خود را براساس 

قوانین عادالنه بنا نهند. )لیقوم الّناس بالقسط( 
ب ـ این آیه، به اولین دلیل ضرورت تشکیل حکومت اسالمی، یعنی »ضرورت 

اجرای احکام اجتماعی اسالم« به منظور تحقق عدالت اجتماعی اشاره دارد.
 روش تست زدن در این نوع تست، برای حذف گزینه های نادرست، بدون 
نگاه کردن به صورت سؤال، می توان گزینه هایی که بین قسمت اول و دوم آنها 
به  آن،  آیۀ  زیرا  است،  نادرست   )1( نمود. گزینۀ  را حذف  ندارد  مطابقت وجود 
به  نه  دارد  اشاره  طاغوت«  حاکمیت  نفی  و  الهی  والیت  پذیرش  »ضرورت 
»ضرورت اجرای احکام اجتماعی اسالم«. گزینۀ )2( نادرست است، زیرا آیۀ آن، 
به »ضرورت اجرای احکام اجتماعی اسالم« اشاره دارد نه به »ضرورت پذیرش 
والیت الهی و نفی حاکمیت طاغوت«. با توجه به موضوع مورد سؤال و توضیح 

باال، گزینۀ )3( نادرست است.

گزینۀ16153
در آیۀ شریفۀ: »لقد أرسلنا رسلنا بالبّینات و أنزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم 
الّناس بالقسط«، ارسال انبیای الهی با »بینات« و »کتاب و میزان«، به عنوان 
لوازم و مقدمات برپایی عدالت اجتماعی با نیروی مردم )لیقوم الّناس بالقسط( 

معرفی شده است.
نادرست   )2( و   )1( گزینه های  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
است، زیرا در آیۀ مذکور، هدف ارسال پیامبران برقراری عدالت با نیروی مردم 
معرفی شده نه با نیروی الهی. قسمت دوم گزینۀ )4( نادرست است، زیرا حکمت 

از لوازم و مقدمات برپایی عدالت اجتماعی نمی باشد.

گزینۀ16162
الف ـ این عبارت که: »امر به یک چیز ایجاب می کند امر به مقدمات آن را«، 
به این معناست که امر نمودن انبیای الهی به برقراری عدالت اجتماعی، در واقع 

دستور دادن به تشکیل حکومت به عنوان مقدمۀ برقراری عدالت است. 
یعنی  اسالمی،  حکومت  تشکیل  ضرورت  دلیل  اولین  بیانگر  مفهوم،  این  ب ـ 

»ضرورت اجرای احکام اجتماعی اسالم« می باشد. 
ج ـ آیۀ شریفۀ: »لقد أرسلنا رسلنا بالبّینات و أنزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم 
الّناس بالقسط«، به اولین دلیل ضرورت تشکیل حکومت اسالمی، یعنی »ضرورت 

اجرای احکام اجتماعی اسالم« به منظور تحقق عدالت اجتماعی اشاره دارد.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینه های )1( و )4( نادرست است، زیرا بین 
قسمت اول و دوم آن تناسب وجود ندارد، یعنی آیۀ گزینۀ )1(، به »ضرورت اجرای 
احکام اجتماعی اسالم« و آیۀ گزینۀ )4( به »ضرورت پذیرش والیت الهی و نفی 
حاکمیت طاغوت« اشاره دارد. با توجه به موضوع مورد سؤال و توضیح باال، گزینۀ 

)3( نادرست است.

گزینۀ16174
الف ـ با استناد به آیۀ شریفۀ: »لقد أرسلنا رسلنا بالبّینات و أنزلنا معهم الکتاب و 
المیزان لیقوم الّناس بالقسط«، یکی از اهداف فرستادن پیامبران آن بود که مردم، 
جامعه ای بر پایۀ عدل بنا کنند و روابط مردمی   و زندگی اجتماعی خود را براساس 

قوانین عادالنه بنا نهند. )لیقوم الّناس بالقسط( 
ب ـ این آیه، به اولین دلیل ضرورت تشکیل حکومت اسالمی، یعنی »ضرورت 

اجرای احکام اجتماعی اسالم« به منظور تحقق عدالت اجتماعی اشاره دارد.
»ضرورت  به   ،)3( و   )1( گزینه های   دلیل نادرستی سایر گزینه ها آیات 
به   )2( آیۀ گزینۀ  دارند.  اشاره  نفی حاکمیت طاغوت«  و  الهی  پذیرش والیت 

راه های جلوگیری از زیان اتالف عمر اشاره دارد.

گزینۀ16183
اسالمی  ،  غیر  سیاسی  نظام  هر  که  دلیل  این  »به  می فرماید:  خمینی)ره(  امام 
نظامی شرک آمیز است، چون حاکمش »طاغوت« است، ما موظفیم آثار شرک 

را از جامعۀ مسلمانان و از حیات آنان دور کنیم و از بین ببریم.«
پیامبر  مسئولیت  سومین  به  خمینی)ره(،  امام  سخن   نکتۀ طالیی این 
حکومت  تشکیل  ضرورت  دلیل  دومین  و  ظاهری  والیت  یعنی  اسالم)ص( 
اسالمی، یعنی »ضرورت پذیرش والیت الهی و نفی حاکمیت طاغوت« اشاره 

دارد. و تأکیدی بر مفهوم عبارت شریفۀ: »و قد امروا أن یکفروا به« است.

گزینۀ16193
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل

 تناسب معنایی این سخن امام خمینی)ره( و عبارت شریفۀ: »و قد أمروا أن 
یکفروا به«، به دومین دلیل ضرورت تشکیل حکومت اسالمی، یعنی »ضرورت 

پذیرش والیت الهی و نفی حاکمیت طاغوت« اشاره دارند.

گزینۀ16204
این سخن امام خمینی)ره(: »مذهب اسالم هم زمان با این که به انسان می گوید 
که خدا را عبادت کن و چگونه عبادت کن به او می گوید چگونه زندگی کن و 
روابط خود را با سایر انسان ها چگونه باید تنظیم کنی«، به سومین مسئولیت 
پیامبر اسالم)ص( یعنی والیت ظاهری و به اولین دلیل ضرورت تشکیل حکومت 

اسالمی، یعنی »ضرورت اجرای احکام اجتماعی اسالم« اشاره دارد.
 تناسب معنایی این سخن امام خمینی)ره( و آیۀ شریفۀ: »لقد أرسلنا رسلنا 
الّناس بالقسط«، به »ضرورت  بالبّینات و أنزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم 

اجرای احکام اجتماعی اسالم« به منظور تحقق عدالت اجتماعی اشاره دارند.

گزینۀ16213
الف ـ با توجه به این سخن امام خمینی)ره(: »به این دلیل که هر نظام سیاسی غیر 
اسالمی  ، نظامی شرک آمیز است، چون حاکمش »طاغوت« است، ما موظفیم آثار 
شرک را از جامعۀ مسلمانان و از حیات آنان دور کنیم و از بین ببریم.«، وظیفۀ 
مسلمانان در مقابل هر نظام سیاسی غیراسالمی، اقدام به زدودن آثار شرک از 

جامعه است. 
ب ـ این سخن امام خمینی)ره( و عبارت قرآنی: »و قد أمروا أن یکفروا به«، به 
دومین دلیل ضرورت تشکیل حکومت اسالمی، یعنی »ضرورت پذیرش والیت 

الهی و نفی حاکمیت طاغوت« اشاره دارند.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها با توجه به سخن امام خمینی)ره( قسمت اول 
گزینه های )1( و )2( نادرست است. قسمت دوم گزینۀ )4(، به »ضرورت اجرای 

احکام اجتماعی اسالم« اشاره دارد.

گزینۀ16221
این سخن امام خمینی)ره(: »هیچ حرکت و عملی از فرد و جامعه نیست، مگر 
این که مذهب اسالم برای آن حکمی مقرر داشته است.«، و آیۀ شریفۀ: »لقد 
أرسلنا رسلنا بالبّینات و أنزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الّناس بالقسط«، به 
اجتماعی  عدالت  تحقق  منظور  به  اسالم«  اجتماعی  احکام  اجرای  »ضرورت 

اشاره دارند.
 نکتۀ طالیی آیۀ شریفۀ: »لقد أرسلنا رسلنا بالبّینات و أنزلنا معهم الکتاب و 
المیزان لیقوم الّناس بالقسط«، با اشاره به »عدالت طلبی«، به دومین جنبه از 
جنبه های اعجاز محتوایی قرآن، یعنی »تأثیرناپذیری از آداب و رسوم جاهلیت« 

اشاره دارد.
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گزینۀ16234
الف ـ آیۀ شریفۀ: »لقد أرسلنا رسلنا بالبّینات و أنزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الّناس 
بالقسط«، به سومین مسئولیت پیامبر)ص( یعنی »والیت ظاهری« و همچنین به اولین 
دلیل ضرورت تشکیل حکومت اسالمی، یعنی »ضرورت اجرای احکام اجتماعی 
اسالم« به منظور تحقق عدالت اجتماعی اشاره دارد. ب ـ آیۀ شریفۀ: »ألم تر إلی 
الّذین یزعمون أنّهم آمنوا بما أنزل إلیک و ما أنزل من قبلک یریدون أن یتحاکموا 
إلی الّطاغوت و قد أمروا أن یکفروا به و یرید الّشیطان أن یضلّهم ضالال بعیدا«، 
بیانگر سومین مسئولیت پیامبر)ص( یعنی »والیت ظاهری« است. این آیه، با توجه 
به نفی پذیرش حکمیت )داوری( طاغوت، به دومین دلیل ضرورت تشکیل حکومت 
اسالمی، یعنی »ضرورت پذیرش والیت الهی و نفی حاکمیت طاغوت« اشاره دارد.

نظر  در  با  قسمتی،  چند  این تست  به  دادن  پاسخ   تمرین تست زنی برای 
گرفتن قسمت های اول، دوم یا سوم آن، به حذف گزینه های نادرست بپردازید. با 

توجه به توضیح باال، قسمت دوم گزینه های )1( و )2( و )3( نادرست است.

گزینۀ16243
الف ـ رسول خدا)ص( از طرف خداوند، مسئول تشکیل حکومت و اجرای قوانین 
این، همان  و  دارد.  بر عهده  را  جامعه  و سرپرستی  یعنی والیت  است؛   اسالم 
والیت ظاهری است. ب ـ اما آن حضرت والیت معنوی را نیز عهده دار است. که 
همان سرپرستی و رهبری معنوی انسان هاست و مرتبه ای برتر و باالتر از والیت 

ظاهری شمرده می شود.
است،  جهان  بر  والیت  معنوی،   دلیل نادرستی سایر گزینه ها والیت 
بنابراین قسمت دوم گزینه های )1( و )2(، به والیت معنوی اشاره ندارد. با توجه 

به توضیح باال، قسمت سوم گزینۀ )4( نادرست است.

گزینۀ16252
الف ـ رسول خدا)ص( از طرف خداوند، مسئول تشکیل حکومت و اجرای قوانین 
این، همان  و  دارد.  بر عهده  را  جامعه  و سرپرستی  یعنی والیت  است؛   اسالم 
والیت ظاهری است، ب ـ اما آن حضرت والیت معنوی را نیز عهده دار است. که 
همان سرپرستی و رهبری معنوی انسان هاست و مرتبه ای برتر و باالتر از والیت 
ظاهری شمرده می شود. ج ـ ایشان با انجام وظایف عبودیت و بندگی و در مسیر 
قرب الهی به مرتبه ای از کمال نائل شد که می توانست عالم غیب و ماورای 

طبیعت را مشاهده کند و به اذن الهی در عالم خلقت تصرف نماید.
 تمرین تست زنی برای پاسخ دادن سریع و بدون خطا به این تست، از روش 
حذف گزینه های نادرست کمک می گیریم. قسمت اول گزینه های )1( و )4(، 
نمی باشد.  این والیت  از  باالتر  و  برتر  مرتبه ای  و  است  همان والیت ظاهری 
قسمت دوم گزینۀ )3(، از چگونگی تحقق والیت ظاهری پیامبر اسالم)ص( سخن 

می گوید نه از والیت معنوی.

گزینۀ16263
 مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

 نکتۀ طالیی والیت معنوی، همان »سرپرستی و رهبری معنوی انسان ها« 
و »والیت بر جهان« یا »تصرف در عالم خلقت به اذن الهی« است که از طریق 

انجام وظایف عبودیت و بندگی و در مسیر قرب الهی حاصل شده است.

گزینۀ16271
الف ـ والیت معنوی همان سرپرستی و رهبری معنوی انسان هاست و مرتبه ای 
انجام  با  خدا)ص(  رسول  ب ـ  می شود.  شمرده  ظاهری  والیت  از  باالتر  و  برتر 
وظایف عبودیت و بندگی و در مسیر قرب الهی به مرتبه ای از کمال نائل شد که 
می توانست عالم غیب و ماورای طبیعت را مشاهده کند و به اذن الهی در عالم 
خلقت تصرف نماید. ج ـ به طور مثال، به اذن الهی قادر بود بیمار را شفا بخشد، 
بالیی را از شخص یا جامعه دور نماید و حاجات مردم را در صورتی که صالح 

آنها در آن باشد، برآورده سازد.

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها با توجه به توضیح باال، قسمت اول گزینه های 
)2( و )4( نادرست است. قسمت دوم گزینۀ )3(، بیانگر والیت ظاهری است نه 

والیت معنوی.

گزینۀ16284
رسول خدا)ص( با استفاده از والیت معنوی، دل های آماده را نیز هدایت می کند.البته 
این هدایت، یک کار ظاهری، یعنی از طریق آموزش معمولی و عمومی نیست؛ 

بلکه از طریق امداد غیبی و الهامات و مانند آن، صورت می گیرد.
نادرست   )3( و   )2( گزینه های  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
است، زیرا هدایت دل های آماده توسط پیامبر اسالم)ص( از طریق والیت معنوی 
دومین  به  مربوط   ،)1( گزینۀ  دوم  قسمت  ظاهری.  والیت  نه  می شود  انجام 

مسئولیت پیامبر اسالم)ص( یعنی مرجعیت دینی است نه والیت معنوی.

گزینۀ16292
ایمان  درجۀ  به  اکرم)ص(  رسول  معنوی  هدایت  از  انسان ها  بهره مندی  میزان 
 ، باشد  انسان ها باالتر  ایمان و عمل  آنان بستگی دارد. هرقدر درجۀ  و عمل 

استعداد و لیاقت دریافت هدایت های معنوی را بیشتر کسب می کنند.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )3( و )4(، مربوط به 
دومین مسئولیت پیامبر اسالم)ص( یعنی مرجعیت دینی است نه والیت معنوی. با 

توجه به توضیح باال، قسمت دوم گزینۀ )1( نادرست است.

گزینۀ16301
الف ـ میزان بهره مندی انسان ها از هدایت معنوی به درجۀ ایمان و عمل آنان 
بستگی دارد. هرقدر درجۀ ایمان و عمل انسان ها باالتر باشد ، استعداد و لیاقت 
از  کامل  نمونه ای  ب ـ  می کنند.  کسب  بیشتر  را  معنوی  هدایت های  دریافت 
این نوع هدایت )معنوی( را می توانیم در رفتار رسول خدا)ص( با حضرت علی)ع( 
ببینیم. آن حضرت از همان دوران کودکی که تحت تربیت رسول خدا)ص( قرار 
ایمان و عمل به سرعت  با استعداد بی نظیر خود، مراتب کمال را در  گرفت، 
می پیمود به همین جهت، عالوه بر تربیت از روش های معمولی، از هدایت های 

معنوی رسول خدا)ص( نیز بهره می برد.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها با توجه به توضیح باال، قسمت اول گزینه های 
)3( و )4( نادرست است. قسمت دوم گزینۀ )2(، مربوط به اولین مسئولیت پیامبر 

اسالم)ص( یعنی دریافت و ابالغ وحی است نه والیت معنوی.

گزینۀ16314
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

اول  قسمت  شده،  داده  توضیح  به  توجه    دلیل نادرستی سایر گزینه ها با 
گزینه های )2( و )3( نادرست است. قسمت دوم گزینۀ )1( نادرست است، زیرا 
آن حضرت با استعداد بی نظیر خود، مراتب کمال را در ایمان و عمل )نه ایمان 

و معرفت( به سرعت می پیمود.

گزینۀ16323
»مبارزه با ظلم«، مربوط به سومین مسئولیت پیامبر اسالم)ص( یعنی »والیت 
و سرپرستی جامعه« است. »تصرف در عالم خلقت«، مربوط به مقام »والیت 
معنوی« است.  »فهم عمیق آیات الهی«، مربوط به دومین مسئولیت پیامبر 

اسالم)ص( یعنی »مرجعیت دینی« است.
 نکتۀ طالیی رهبری و سرپرستی اجتماعی مردم، مربوط به والیت ظاهری 

و رهبری و سرپرستی معنوی انسان، مربوط به والیت معنوی است.
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گزینۀ16332
این سخن امام علی)ع(: »روزی رسول خدا)ص( هزار باب از علم را به رویم گشود که 
از هر کدام، هزار باب دیگر گشوده می شد.«، نمونه ای کامل از هدایت معنوی را 
در رفتار رسول خدا)ص( با حضرت علی)ع( به ما نشان می دهد. آن حضرت به دلیل 
سریع مراتب کمال، عالوه بر تربیت از روش های معمولی، از هدایت های معنوی 

رسول خدا)ص( نیز بهره می برد.
زیرا  است،  نادرست   )3( و   )1(  دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینه های 
والیت معنوی الهام بر روح انسان است نه جسم و روح. گزینۀ )4( نادرست است، 

زیرا برخورداری از هدایت معنوی صحیح است نه هدایت های عمومی.

گزینۀ16343
میزان بهره مندی انسان ها از هدایت معنوی به درجۀ ایمان و عمل آنان بستگی 
دارد. هرقدر درجۀ ایمان و عمل انسان ها باالتر باشد ، استعداد و لیاقت دریافت 

هدایت های معنوی را بیشتر کسب می کنند.
 نکتۀ طالیی برخورداری از هدایت معنوی، بیانگر سنت امداد خاص خداوند 

یا سنت توقیق الهی است.

گزینۀ16354
الف ـ گشودن هزار باب از علم به روی امام علی)ع( توسط پیامبر اسالم)ص( که از هر 
کدام، هزار باب دیگر گشوده می شد، مؤید والیت معنوی یا مقام والیت برجهان 
رسول اکرم)ص( می باشد. ب ـ میزان بهره مندی انسان ها از هدایت معنوی به درجۀ 
ایمان و عمل آنان بستگی دارد. هرقدر درجۀ ایمان و عمل انسان ها باالتر باشد، 

استعداد و لیاقت دریافت هدایت های معنوی را بیشتر کسب می کنند.
 نکتۀ طالیی هدایت مؤمنان از طریق امداد غیبی و الهامات روحی، بیانگر 

»هدایت معنوی«، »سنت توفیق الهی« و »توحید در ربوبیت« است.

گزینۀ16362
الف ـ آیات شریفۀ: »ألم تر إلی الّذین یزعمون أنّهم آمنوا بما أنزل إلیک و ما 
به  یکفروا  أن  أمروا  قد  و  الّطاغوت  إلی  یتحاکموا  أن  یریدون  قبلک  أنزل من 
و یرید الّشیطان أن یضلّهم ضالال بعیدا« و »لقد أرسلنا رسلنا بالبّینات و أنزلنا 
معهم الکتاب و المیزان لیقوم الّناس بالقسط«، هر دو به سومین مسئولیت پیامبر 
اسالم)ص( یعنی »والیت ظاهری« اشاره دارند. ب ـ این سخن امام علی)ع(: »روزی 
رسول خدا)ص( هزار باب از علم را به رویم گشود که از هر کدام، هزار باب دیگر 
گشوده می شد.«، نمونه ای کامل از هدایت معنوی را در رفتار رسول خدا)ص( با 
حضرت علی)ع( به ما نشان می دهد. ج ـ این سخن عبداهلل بن مسعود: »ما ده آیه 
از قرآن را از پیامبر فرا می گرفتیم و بعد از اینکه در معنای آن تفکر می کردیم و به 
آن عمل می نمودیم ، بار دیگر برای یاد گرفتن آیات بعدی، نزد پیامبر می رفتیم«، 

به اولین مسئولیت پیامبر اسالم یعنی »دریافت و ابالغ وحی« اشاره دارد.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت دوم گزینه های )1( و )3(، به »تصرف 
در جهان یا والیت معنوی« اشاره ندارد و بیانگر »علم الهی به عصمت پیامبران« 
است. قسمت سوم گزینۀ )4(، به »ضرورت پذیرش والیت الهی و نفی حاکمیت 

طاغوت«، از دالیل ضرورت »والیت ظاهری« اشاره دارد.

گزینۀ16374
الف ـ پیامبر زمانی می تواند مسئولیت خود را به درستی انجام دهد که تحت تأثیر 
هواهای نفسانی قرار نگیرد و مرتکب گناه و خطا نگردد. )عصمت داشته باشد.( 
ب ـ مردم نیز زمانی گفته ها و هدایت های وی را می پذیرند که مطمئن باشند که 
او هیچ گاه مرتکب گناه و اشتباه نمی شود. اگر آنان احتمال دهند که پیامبرشان 
گناه می کند و دچار خطا می شود، به او اعتماد نمی کنند و از وی پیروی نخواهند 

کرد.
 نکتۀ طالیی »الزمۀ به درستی انجام گرفتن مسئولیت نبوت« و همچنین 

»الزمۀ پذیرفتن گفته ها و هدایت های انبیا از سوی مردم«، عصمت است.

گزینۀ16381
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )2( و )4( و قسمت 
دوم گزینۀ )3(، در مورد معجزه است نه عصمت انبیا.

گزینۀ16392
پیامبران باید در اجرای مأموریت پیامبری و همچنین مجموعۀ رفتارهای خود 

عصمت داشته باشند.
نتیجه  به  پیامبری  مسئولیت  عصمت،  وجود   نکتۀ طالیی بدون 

نخواهدرسید.

گزینۀ16403
بدون وجود عصمت، مسئولیت پیامبری به نتیجه نخواهدرسید؛ زیرا اگر پیامبری 
در »دریافت وحی و ابالغ آن به مردم« معصوم نباشد، دین الهی به درستی به 

مردم نمی رسد و امکان هدایت از مردم سلب می شود.
اول  قسمت  باال،  توضیح  به  توجه   دلیل نادرستی سایر گزینه ها با 
گزینه های )2( و )4( نادرست است. گزینۀ )1( نادرست است، زیرا از دست رفتن 
اعتماد مردم به دین، نتیجۀ عدم عصمت در »تعلیم و تبیین دین و وحی الهی« 

است، نه عدم عصمت در »دریافت ابالغ وحی«.

گزینۀ16412
الف ـ اگر پیامبری در »دریافت وحی و ابالغ آن به مردم« معصوم نباشد، دین 
می شود. سلب  مردم  از  هدایت  امکان  و  نمی رسد  مردم  به  درستی  به  الهی 

ب ـ اگر پیامبری در »تعلیم و تبیین دین و وحی الهی« معصوم نباشد، امکان 
انحراف در تعالیم الهی پیدا می شود و اعتماد مردم به دین از دست می رود.

ج ـ اگر پیامبری در »اجرای احکام الهی« معصوم نباشد، امکان دارد کارهایی 
که مخالف دستورهای خداست، انجام دهد و مردم نیز از او سرمشق بگیرند و 

مانند او عمل کنند و به گمراهی دچار شوند.
 روش تست زدن برای پاسخ دادن به این تست، باید با مطابقت دادن قسمت 
اول و دوم هر گزینه، به حذف گزینه هایی که بین آنها مطابقت نیست، اقدام کرد. 
به  ابالغ آن  نتیجۀ عدم عصمت در »دریافت وحی و  قسمت دوم گزینۀ )1(، 
مردم« است. قسمت دوم گزینۀ )3(، نتیجۀ عدم عصمت در »تعلیم و تبیین دین 
و وحی الهی« است. قسمت دوم گزینۀ )4(، نتیجۀ عدم عصمت در »اجرای احکام 

الهی« است.

گزینۀ16424
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل

 مقایسه »نرسیدن دین الهی به مردم و امکان سلب هدایت«، نتیجۀ عدم 
و  الهی  تعالیم  در  انحراف  »امکان  است.  رسالت  مسئولیت  اولین  در  عصمت 
سلب اعتماد مردم به دین«، نتیجۀ عدم عصمت در دومین مسئولیت رسالت 

است.

گزینۀ16433
اگر پیامبری در »اجرای احکام الهی« معصوم نباشد، امکان دارد کارهایی که 
مخالف دستورهای خداست، انجام دهد و مردم نیز از او سرمشق بگیرند و مانند 

او عمل کنند و به گمراهی دچار شوند.
 نکتۀ طالیی گمراهی مردم در اثر اشتباه کردن سرمشق آنان، نتیجۀ عدم 

عصمت در سومین قلمرو رسالت است.
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گزینۀ16442
تشخیص عصمت  رسالته«،  یجعل  حیث  أعلم  »اهلل  شریفۀ:  آیۀ  به  استناد  با 
انسان ها ساخته نیست و فقط خداوند  از  پیامبری هستند  افرادی که شایستۀ 
است که از آشکار و نهان افراد اطالع دارد و می تواند توانایی فرد در دوری از 
گناه را تشخیص دهد. بنابراین، وقتی خداوند کسی را به پیامبری برمی گزیند، 

معلوم می شود که وی می تواند مسئولیت خود را به درستی انجام دهد.
انتخاب آنان به مقام نبوت  انبیا، علت   نکتۀ طالیی علم الهی به عصمت 

است.

گزینۀ16453
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل

 نکتۀ طالیی علم الهی، علت »تعیین زمان ختم نبوت«، »انتخاب پیامبران 
به مقام نبوت« و »انتخاب امامان)ع(« می باشد.

گزینۀ16464
مراجعه شود به پاسخ دو پرسش قبل.

 توضیح خداوند با علم خود )اهلل أعلم( به وجود ویژگی »عصمت یا محفوظ 
بودن از گناه« در پیامبران، آنها را به مقام رسالت مبعوث فرموده است.

گزینۀ16471
به  عمل  مقام  در  دارند،  اختیار  و  غریزه  انسان ها  ما  مانند  اینکه  با  پیامبران 
دستورات الهی دچار گناه نمی شوند؛ زیرا کسی گناه می کند که هوی و هوس 
بر او غلبه کند، اما کسی که حقیقت گناه و معصیت را مشاهده می کند و می داند 
که با انجام آن )گناه( از لطف و رحمت خداوند دور می شود، محبت به خدا را 

با هیچ چیز عوض نمی کند.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینه های )2( و )3(، از نظر علمی نادرست 
است. گزینۀ )4( نادرست است، زیرا کسی گناه می کند که هوی و هوس بر او 

غلبه کند.

گزینۀ16483
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل

نادرست   )4( و   )2( گزینه های  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
است، زیرا منظور سؤال این است که با وجود داشتن کدام ویژگی که امکان 
گناه هست، انبیای الهی گناه نمی کنند. گزینۀ )1( نادرست است، زیرا کسی که 
گناه  ارتکاب  از  بعد  و  می شود  گناه  مرتکب  کند،  غلبه  او  بر  هوس  و  هوی 

عصمت فایده ندارد.

گزینۀ16492
کسی که حقیقت گناه و معصیت را مشاهده می کند و می داند که با انجام از لطف 

و رحمت او دور می شود محبت به خدا را با هیچ چیز عوض نمی کند.
 روش تست زدن برای پاسخ دادن به این نوع تست، پس از مطالعۀ دقیق 
صورت سؤال و فهمیدن منظور آن، باید با توجه به گزینه ها، بهترین پاسخ را 

انتخاب نمود.

گزینۀ16504
ما انسان ها در مورد بعضی از گناهان معصوم هستیم و حتی تصّور آنها نیز برای ما 
ناراحت کننده و آزاردهنده است، اما پیامبران در مورد همۀ گناهان عصمت دارند.

 توضیح عصمت پیامبران الهی، معلول و نتیجۀ یک عامل درونی است نه 
بیرونی.

گزینۀ16511
الف ـ رسول خدا)ص( در مدت 23 سال تالش و با تحمل رنج های فراوان که نظیر 
آن در تاریخ یافت نمی شود، توانست بزرگ ترین و ماندگارترین پیام الهی را به 
مردم برساند و جامعه ای با ایمان به خدا و به دور از شرک بنا کند. بنای چنین 
جامعه ای در سرزمینی بیگانه از ارزش های انسانی، خود معجزه ای بزرگ بود که 
فقط با مجاهدت پیامبر اکرم)ص( میسر بود. ب ـ اکنون جا دارد که ما مسلمانان 
قدردان تالش ها و مجاهدت های پیامبر باشیم و با اتحاد و همدلی با یکدیگر 

نگذاریم دشمنان اسالم زحمات و تالش های آن حضرت را بی اثر کنند.
 روش مطالعه برای پاسخ دادن به تست های کامال حفظی، فقط باید با در 

نظر گرفتن متن درس به انتخاب گزینۀ صحیح اقدام کرد. 
با توجه به توضیح باال، سایر گزینه ها نادرست است.

گزینۀ16523
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها ...

گزینۀ16531
الف ـ با کمال تأسف مشاهده می کنیم که در یکی دو قرن اخیر دشمنان اسالم با 
یک نقشۀ دقیق و برنامه ریزی شده، همبستگی مسلمانان را به دشمنی با یکدیگر 

تبدیل کرده و اختالفات معمولی اقوام و مذاهب اسالمی را بزرگ جلوه دادند. 
ب ـ یکی از نتایج زیان بار این اختالف ها، تجزیۀ کشورهای بزرگ اسالمی به 
کشورهای کوچک در سدۀ اخیر بود تا قدرت های استعمارگر به راحتی بتوانند بر 

آنها سلطه پیدا کنند و ذخایر آنان را به تاراج ببرند.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت دوم گزینۀ )3(، در مورد سومین اقدام 

برای وحدت مسلمانان می باشد.

گزینۀ16542
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

  دلیل نادرستی سایر گزینه ها ...

گزینۀ16554
با کمال تأسف مشاهده می کنیم که در یکی دو قرن اخیر دشمنان اسالم با یک 
نقشۀ دقیق و برنامه ریزی شده، همبستگی مسلمانان را به دشمنی با یکدیگر 

تبدیل کرده و اختالفات معمولی اقوام و مذاهب اسالمی را بزرگ جلوه دادند.
   دلیل نادرستی سایر گزینه ها ...

گزینۀ16564
سال هاست که علما و دانشمندان دلسوز در جهان اسالم، به خصوص در ایران، 
روشنگری های فراوانی کردند تا بار دیگر، مسلمانان را علیه دشمنان اسالم متحد 

کنند و مانع درگیری های میان آنان شوند.

گزینۀ16573
از  و  می کرد  دعوت  »وحدت«  به  را  فرصتی،  مسلمانان  هر  در  خمینی)ره(  امام 
اختالفات باز می داشت. ایشان در یکی از پیام های خود به مسلمانان، می فرماید: 
»ای مسلمانان جهان که به حقیقت اسالم ایمان دارید، به پا خیزید و در زیر پرچم 
توحید و در سایۀ تعلیمات اسالم مجتمع شوید و دست خیانت ابر قدرت ها را از 
ممالک خود و خزائن سرشار آن کوتاه کنید. دست از اختالفات و هواهای نفسانی 
بردارید که شما دارای همه چیز هستید. بر فرهنگ اسالمی تکیه کنید و با غرب 

و غرب زدگی مبارزه نمایید و روی پای خودتان بایستید.«
 مقایسه امامان بزرگوار در هر فرصتی که به دست می آوردند، معارف این کتاب 
آسمانی را بیان می کردند و رهنمودهای آن را آشکار می ساختند. امام خمینی)ره( در 

هر فرصتی،  مسلمانان را به »وحدت« دعوت می کرد و از اختالفات باز می داشت.
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گزینۀ16581
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

 نکتۀ طالیی از دیدگاه امام خمینی)ره( اعتقاد به توحید و عمل به تعلیمات 
اسالمی، زمینه ساز وحدت بین مسلمانان است.

گزینۀ16594
مراجعه شود به پاسخ دو پرسش قبل

را  آنان  وحدت،  حفظ  به  مسلمانان  دعوت  از  پس  خمینی)ره(   توضیح امام 
از ممالک خود و خزائن  ابر قدرت ها  به »کوتاه کردن دست خیانت  به ترتیب، 
سرشار آن«، »دست برداشتن از دست از اختالفات و هواهای نفسانی«، »تکیه بر 
فرهنگ اسالمی«، »مبارزه با غرب و غرب زدگی« و »ایستادن روی پای خود و 

استقالل« توصیه می کند.

گزینۀ16602
ما مسلمانان برای اینکه بتوانیم وحدت میان خود را تقویت کنیم و از قدرت حدود 
دو میلیارد مسلمان و امکانات بی نظیر سرزمین های اسالمی برای پیشرفت خود 
استفاده کنیم، نیازمند اجرای برنامه های دقیقی هستیم که نقشه های تفرقه افکن 
و دل های  اسالمی خنثی کند  در سرزمین های  را  آنان  و عوامل  استعمارگران 

مسلمانان را به یکدیگر نزدیک کند.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها با توجه به توضیح باال، سایر گزینه ها نادرست 

است.

گزینۀ16613
اولین برنامه  برای حفظ وحدت و نزدیک کردن دل های مسلمانان به یکدیگر 
آنان در  و همچنین خنثی کردن نقشه های تفرقه افکن استعمارگران و عوامل 
سایر  مقدسات  به  توهین  و  اهانت  از  کردن  خودداری  اسالمی،  سرزمین های 
و  دانش  با  را  خود  اعتقادات  است  شایسته  منظور  این  برای  است.  مسلمانان 
استدالل، ارتقا ببخشیم تا بتوانیم با دیگر مسلمانان براساس معرفت و استدالل 
سخن بگوییم و اعتقادات خود را به نحو صحیح و بدون دعوا و ناسزاگویی بیان 

کنیم.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها ...

گزینۀ16621
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها ...

گزینۀ16634
دومین برنامه  برای حفظ وحدت و نزدیک کردن دل های مسلمانان به یکدیگر 
آنان در  و همچنین خنثی کردن نقشه های تفرقه افکن استعمارگران و عوامل 
سرزمین های اسالمی، »دفاع از مظلومین مسلمان با روش های درست و تالش 

برای رهایی آنان از ظلم« است.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها ...

گزینۀ16643
از  که  را  مظلومی  دادخواهی  فریاد  کس  »هر  فرموده اند:  پیامبراکرم)ص(  ف ـ 
مسلمانان یاری می طلبد بشنود، اما به یاری آن مظلوم برنخیزد، مسلمان نیست« 
ب ـ ما باید از اهانت و توهین به مقدسات سایر مسلمانان خودداری کنیم. برای 
این منظور شایسته است اعتقادات خود را با دانش و استدالل، ارتقا ببخشیم تا 
بتوانیم با دیگر مسلمانان براساس معرفت و استدالل سخن بگوییم و اعتقادات 

خود را به نحو صحیح و بدون دعوا و ناسزاگویی بیان کنیم.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها ...

گزینۀ16652
سومین برنامه  برای حفظ وحدت و نزدیک کردن دل های مسلمانان به یکدیگر 
آنان  عوامل  و  استعمارگران  تفرقه افکن  نقشه های  کردن  خنثی  همچنین  و 
در سرزمین های اسالمی، این است که ما باید کسانی را که به ظاهر خود را 
با دشمنان اسالم دوستی می ورزند، بشناسیم و فریب  مسلمان می نامند ولی 
برنامه های آنان را نخوریم. روش این گروه ها چنین است که دشمنان اسالم مانند 
صهیونیست ها را دوست و برخی مسلمانان را دشمن معرفی می کنند، به طوری 
که مردم عادی به تدریج با دشمنان واقعی اسالم دوستی کنند و با گروهی از 

مسلمانان، دشمنی بورزند.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها ...

گزینۀ16663
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها ...

گزینۀ16674
الف ـ این سخن امام خمینی)ره(: »هیچ حرکت و عملی از فرد و جامعه نیست، مگر 
این که مذهب اسالم برای آن حکمی مقرر داشته است.«، به »ضرورت اجرای 

احکام اجتماعی اسالم« به منظور تحقق عدالت اجتماعی اشاره دارند.
فرا  پیامبر  از  را  قرآن  از  آیه  ده  »ما  مسعود:  بن  عبداهلل  اساس سخن  بر  ب ـ 
می گرفتیم و بعد از اینکه در معنای آن تفکر می کردیم و به آن عمل می نمودیم، 
بار دیگر برای یاد گرفتن آیات بعدی، نزد پیامبر می رفتیم«، تفکر در معانی آیات، 
و عمل به دستور آنها، مربوط به اولین مسئولیت پیامبر اسالم)ص(، یعنی »دریافت 

و ابالغ وحی« است.
ج ـ در پاسخ به این سؤال: »آیا می شود که خداوند هدفی را برای ارسال پیامبر 
خود تعیین کند، ولی ابزار و شیوۀ رسیدن به آن را نادیده بگیرد؟«، باید بگوییم 
که ابزار و شیوۀ تحقق عدالت اجتماعی با نیروی مردم که یکی از اهداف ارسال 
انبیای الهی است، تشکیل حکومت اسالمی است. این عبارت بیانگر ضرورت 
اجرای احکام اجتماعی اسالم از دالیل ضرورت تشکیل حکومت اسالمی است.

روش  از  باید  حتما  تست،  نوع  این  به  دادن  پاسخ   تمرین تست زنی برای 
حذف گزینه استفاده کرد. با توجه به توضیح باال، قسمت سوم گزینه های )1( و 

)3( و قسمت دوم گزینۀ )2(، نادرست است.

گزینۀ16682
از بین پنج عبارت مذکور، سه عبارت قسمت های »الف«، »ب« و »ه«، پیام آیۀ 

شریفۀ مورد سؤال می باشند.
مورد  آیۀ  زیرا  است،  نادرست  »ج«   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
سؤال به هدایت معنوی اشاره ندارد. قسمت »د«، پیام این آیه: »ألم تر إلی الّذین 

یزعمون أنّهم آمنوا بما أنزل إلیک و ما أنزل من قبلک...« است.

گزینۀ16693
الف ـ با توجه به آیۀ شریفۀ: »ألم تر إلی الّذین یزعمون أنّهم آمنوا بما أنزل إلیک 
و...«، کسانی که می پندارند به پیامبر و آنچه پیش از او نازل شده ایمان دارند 
قرار  و  فریفته شدگان شیطان  از  ببرند  نزد طاغوت  به  را  و می خواهند قضاوت 

گرفتگان در گمراهی دور می باشند. )و یرید الّشیطان أن یضلّهم ضالاًل بعیداً(
ب ـ الف ـ پیامبر زمانی می تواند مسئولیت خود را به درستی انجام دهد که تحت 
تأثیر هواهای نفسانی قرار نگیرد و مرتکب گناه و خطا نگردد. )عصمت داشته 
باشد.( ج ـ قرآن کریم با بیان کرامت زن و تساوی وی با مرد در انسانیت اعالم 
کرد: »هر کس، از مرد و زن، عمل صالح انجام دهد و اهل ایمان باشد، خداوند 

به او حیات پاک و پاکیزه می بخشد.«.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها با توجه به توضیح باال، قسمت اول گزینه های 

)2( و )4( و قسمت دوم گزینۀ )1( نادرست است.
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گزینۀ16703
الف ـ والیت معنوی همان سرپرستی و رهبری معنوی انسان هاست و مرتبه ای برتر 
و باالتر از والیت ظاهری شمرده می شود. رسول خدا)ص( با انجام وظایف عبودیت 
و بندگی و در مسیر قرب الهی به مرتبه ای از کمال نائل شد که می توانست عالم 
غیب و ماورای طبیعت را مشاهده کند و به اذن الهی در عالم خلقت تصرف نماید. 
ج ـ به طور مثال، به اذن الهی قادر بود بیمار را شفا بخشد، بالیی را از شخص یا 
جامعه دور نماید و حاجات مردم را در صورتی که صالح آنها در آن باشد، برآورده 
سازد. ب ـ در آیۀ شریفۀ: »ام یقولون افتراه قل فأتوا بسورهًْ مثله«، عبارت »قل 
فأتوا بسورهًْ مثله«، به اولین مسئولیت پیامبر اسالم)ص(، یعنی دریافت و ابالغ وحی« 
اشاره دارد. ج ـ قرآن کریم احکام اجتماعی متعددی دارد؛ مانند خمس، زکات، 
حقوق و مسئولیت های خانواده و جامعه، امر به معروف،  نهی از منکر، مبارزه با 
ظلم و جهاد با تجاوزگران و ستمکاران. تمام این احکام، بیانگر اولین دلیل ضرورت 
تشکیل حکومت اسالمی، یعنی ضرورت اجرای احکام اجتماعی اسالم می باشند. 
امکان پذیر نیست. این قوانین، بدون تشکیل حکومت  اجرای  روشن است که 

اولین  به   ،)4( و   )1( گزینه های  دوم   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
مسئولیت پیامبر اسالم)ص(، یعنی دریافت و ابالغ وحی« اشاره ندارد. قسمت سوم 
گزینۀ )2( به دومین مسئولیت پیامبر اسالم)ص(، یعنی »مرجعیت دینی« اشاره ندارد.

گزینۀ16714
از بین عبارت های مذکور، تنها دو قسمت »الف« و »ج«، به دومین مسئولیت 

پیامبر اسالم)ص(، یعنی »مرجعیت دینی« اشاره دارند.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت »ب« و »د«، مربوط به اولین مسئولیت 
به سومین  است. قسمت »ه«،  ابالغ وحی«  و  یعنی »دریافت  اسالم)ص(،  پیامبر 

مسئولیت پیامبر اسالم)ص(، یعنی »والیت ظاهری« اشاره دارد.

گزینۀ16723
الف ـ از دیدگاه امام خمینی)ره(: »ای مسلمانان جهان که به حقیقت اسالم ایمان دارید، 
به پا خیزید و در زیر پرچم توحید و در سایۀ تعلیمات اسالم مجتمع شوید ...«، اعتقاد 
به توحید و عمل به تعلیمات اسالمی، زمینه ساز وحدت بین مسلمانان است. ب ـ اگر 
پیامبری در اجرای احکام الهی معصوم نباشد، امکان دارد کارهایی که مخالف دستورهای 
خداست، انجام دهد و مردم نیز از او سرمشق بگیرند و مانند او عمل کنند و به گمراهی 
دچار شوند. ج ـ در راستای ایجاد وحدت بین مسلمانان، از اهانت و توهین به مقدسات 
سایر مسلمانان خودداری کنیم. برای این منظور شایسته است اعتقادات خود را با 
دانش و استدالل، ارتقا ببخشیم تا بتوانیم با دیگر مسلمانان براساس معرفت و استدالل 
سخن بگوییم و اعتقادات خود را به نحو صحیح و بدون دعوا و ناسزاگویی بیان کنیم.

یا  احادیث  متن  از  به سؤاالت حفظی  دادن  پاسخ   روش تست زدن برای 
سخنان بزرگان، فقط با بیاد آوردن عین متن آنها باید به انتخاب گزینۀ صحیح 
اقدام نماییم. با توجه به توضیح باال، قسمت اول گزینه های )2( و )4( نادرست 
است. قسمت سوم گزینۀ )1( نادرست است، زیرا مطابق متن کتاب، شایسته است 

اعتقادات خود را با دانش و استدالل، ارتقا ببخشیم نه با ایمان و عمل.

گزینۀ16732
الف ـ این عبارت: »ما هم اکنون، نماز، روزه، حج و بسیاری دیگر از وظایف خود 
را که کلیات آن ها در قرآن کریم آمده است، مطابق گفتار و رفتار رسول خدا)ص( 
« که مصداق عملی آن است، بیانگر  انجام می دهیم.« و آیۀ شریفۀ: »و أقم الّصالهًْ
دومین مسئولیت پیامبر اسالم)ص(، یعنی »مرجعیت دینی« است. ب ـ آیۀ شریفۀ: 
»لقد أرسلنا رسلنا بالبّینات و أنزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الّناس بالقسط«، 
به ضرورت تشکیل حکومت اسالمی )والیت ظاهری( به منظور تحقق عدالت 
اجتماعی  احکام  کریم  قرآن  ج ـ  دارد.  اشاره  اسالمی(  احکام  )اجرای  اجتماعی 
متعددی دارد؛ مانند خمس، زکات، حقوق و مسئولیت های خانواده و جامعه، امر به 
معروف،  نهی از منکر )و تواصوا بالحّق و تواصوا بالّصبر(، مبارزه با ظلم و جهاد با 
تجاوزگران و ستمکاران. تمام این احکام، بیانگر اولین دلیل ضرورت تشکیل حکومت 
اسالمی )والیت ظاهری(، یعنی ضرورت اجرای احکام اجتماعی اسالم می باشند.

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )3( و )4( زمانی صحیح 
است که سخن از ابالغ نماز باشد نه اجرای آن. قسمت سوم گزینۀ )1( نادرست 
است، زیرا اجرای احکام اجتماعی اسالم مانند احکام باال، نیاز به تشکیل حکومت 
است.( دوم  مسئولیت  به  مربوط  نماز  مانند  فردی  احکام  )اجرای  دارد.  اسالمی 

گزینۀ16741
از بین عبارت های مذکود، تنها دو عبارت قسمت های »د« و »ه« با هم تناسب دارند.

به  امام خمینی)ره( در قسمت »الف«،   دلیل نادرستی سایر گزینه ها سخن 
»ضرورت اجرای احکام اجتماعی اسالم« به منظور تحقق عدالت اجتماعی اشاره 
دارند. عبارت قسمت »ب«، به مقام »والیت معنوی« پیامبر اسالم)ص( که تصرف 
در جهان است، اشاره دارد. قسمت »ج«، به اولین مسئولیت پیامبر اسالم)ص(، یعنی 

»دریافت و ابالغ وحی« اشاره دارد.

گزینۀ16751
الف ـ مطابق حدیث: »نحن معاشر االنبیاء امرنا ان نکلّم الّناس علی قدر عقولهم«، 
بیان و تفسیر کالم وحی بر اساس سطح فکر مردم، به دومین مسئولیت پیامبر 
أن  یریدون   ...« آیۀ شریفۀ:  دارد.ب ـ  اشاره  دینی«  یعنی »مرجعیت  اسالم)ص(، 
أن یضلّهم  الّشیطان  یرید  و  به  یکفروا  أن  أمروا  قد  و  الّطاغوت  إلی  یتحاکموا 
ضالال بعیدا«، به دومین دلیل ضرورت تشکیل حکومت اسالمی، یعنی »ضرورت 
پذیرش والیت الهی و نفی حاکمیت طاغوت« اشاره دارد. ج ـ آیۀ شریفۀ: »قل 
إّن صالتی و نسکی و محیای و مماتی هلل رّب العالمین«،  به خاطر کلمۀ »قل : 
بگو«، بیانگر اولین مسئولیت پیامبر اسالم)ص(، یعنی »دریافت و ابالغ وحی« است.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها با توجه به توضیح باال، قسمت اول گزینه های 

)2( و )3( و قسمت دوم و سوم گزینۀ )4( نادرست است.

گزینۀ16761
از بین عبارت های مذکور، عبارت های سه قسمت »الف«، »ج« و »د« با هم 

تناسب دارند.
میزان  زیرا  است،  نادرست  »ب«   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
بهره مندی انسان ها از هدایت معنوی به درجۀ ایمان و عمل آنان بستگی دارد. 
قسمت »ه« نادرست است، زیرا پیامبران از چنان بینش عمیقی برخوردارند که در 

انجام اوامر خداوند گرفتار خطا و اشتباه نمی شوند.

گزینۀ16772
و  اجتماعی  برپایی عدالت  ارسال رسوالن،  اهداف  از  این عبارت: »یکی  الف ـ 
برقراری روابط عادالنه میان مردم است و نمی شود خداوند چنین هدفی را برای 
ارسال پیامبر خود تعیین کند، اما ابزار و شیوۀ رسیده به آن که همان حکومت 
سالم است را نادیده بگیرد.«، بیانگر اولین دلیل ضرورت تشکیل حکومت اسالمی 

یعنی »ضرورت احکام اجتماعی اسالم« است. 
ب ـ این عبارت: »الزم است در جامعه، حکومتی وجود داشته باشد که طاغوتی« 
نباشد؛  یعنی مورد پذیرش خداوند باشد و دستورات الهی را که در قرآن و روایات 
حکومت  تشکیل  ضرورت  دلیل  دومین  بیانگر  درآورد.«،  اجرا  به  است،  آمده 

اسالمی، یعنی »ضرورت پذیرش والیت الهی و نفی حاکمیت طاغوت« است.
ج ـ این عبارت: »اسالم یک دین کاماًل اجتماعی است؛ یعنی، عالوه بر توجه به 
فرد، به زندگی اجتماعی نیز توجه کامل دارد و تا آنجا که مقدور بوده، به برخی 
احکام فردی، همچون عبادت نیز جنبۀ اجتماعی داده است.«، بیانگر اولین دلیل 
ضرورت تشکیل حکومت اسالمی یعنی »ضرورت احکام اجتماعی اسالم« است.

امام  این سخن  و  بالقسط«   ... بالبینات  رسلنا  ارسلنا  »لقد  آیۀ:  جمع بندی
خمینی)ره(: »مذهب اسالم همزمان با اینکه به انسان می گوید .... هیچ حرکت و 
عملی از فرد و جامعه نیست، مگر اینکه مذهب اسالم بران آن حکمی مقرر داشته 
اولین دلیل ضرورت تشکیل حکومت اسالمی یعنی »ضرورت  بیانگر  است.«، 

احکام اجتماعی اسالم« است.
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49 درس چهارم: مسئولیتهای پیامبر)ص(

گزینۀ16784
در آیۀ شریفۀ: »لََقد أَرَسلنا ُرُسلَنا بِالَبیِّناِت َو أَنَزلنا َمَعُهُم الِکتاَب َو المیزاَن لَِیقوَم 
الّناُس بِالِقسِط«، ارسال انبیای الهی با »بینات« و »کتاب و میزان« )لقد أرسلنا 
رسلنا بالبّینات و أنزلنا معهم الکتاب و المیزان(، به منظور برپایی عدالت اجتماعی 

با نیروی مردم )لیقوم الّناس بالقسط( معرفی شده است.
آیۀ شریفۀ: »الم تر الی الّذین یزعمون انّهم آمنوا بما انزل الیک و  جمع بندی
ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت ...«، سخن امام خمینی )ره(: 
است، چون  آمیز  نظام شرک  نظام سیاسی غیراسالمی،  دلیل که هر  ای  »به 
حاکمش طاغوت است...«، بیانگر دومین دلیل ضرورت تشکیل حکومت اسالمی، 

یعنی »ضرورت پذیرش والیت الهی و نفی حاکمیت طاغوت« است.

گزینۀ16793
الف ـ با توجه به آیۀ شریفۀ: »اهلل أعلم حیث یجعل رسالته«، خداوند با علم خود 
)اهلل أعلم( به وجود ویژگی »عصمت یا محفوظ بودن از گناه« در پیامبران، آنها 
را به مقام رسالت مبعوث فرموده است. ب ـ این کار )تشخیص عصمت افرادی 
که شایستۀ پیامبری هستند.( از انسان ها ساخته نیست و فقط خداوند است که از 
آشکار و نهان افراد اطالع دارد و می تواند توانایی فرد در دوری از گناه را تشخیص 
دهد. بنابراین، وقتی خداوند کسی را به پیامبری برمی گزیند، معلوم می شود که 

وی می تواند مسئولیت خود را به درستی انجام دهد.
زمان ختم  این سه مورد است: 1ـ »تعیین  الهی، علت  علم  نکتۀ طالیی

نبوت« 2ـ »انتخاب پیامبران به مقام نبوت« 3ـ »انتخاب امامان)ع(«

گزینۀ16801
 امام خمینی)ره( در یکی از پیام های خود به مسلمانان، می فرماید: »ای مسلمانان 
جهان که به حقیقت اسالم ایمان دارید، 1ـ به پا خیزید و در زیر پرچم توحید و 
در سایۀ تعلیمات اسالم مجتمع شوید 2ـ و دست خیانت ابر قدرت ها را از ممالک 
خود و خزائن سرشار آن کوتاه کنید. 3ـ دست از اختالفات و هواهای نفسانی 
بردارید که شما دارای همه چیز هستید. 4ـ بر فرهنگ اسالمی تکیه کنید 5ـ و با 

غرب و غرب زدگی مبارزه نمایید 6ـ و روی پای خودتان بایستید.« 
اتحاد و  به  را  در هر فرصت مسلمانان  و  امام خمینی)ره(، همواره  توضیح 

همبستگی دعوت می کند.

گزینۀ16813
الف ـ پیامبر اسالم)ص( ایشان با استفاده از این قدرت و والیت معنوی، دل های 
آماده را نیز هدایت می کند. البته این هدایت، یک کار ظاهری، یعنی از طریق 
آموزش معمولی و عمومی نیست؛ بلکه از طریق امداد غیبی و الهامات و مانند 
آن، صورت می گیرد. میزان بهره مندی انسان ها از این هدایت )معنوی( به درجۀ 
ایمان و عمل آنان بستگی دارد. ب ـ آیۀ شریفۀ: »و لو أّن أهل القری آمنوا و 
اتّقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء و األرض«، از مصادیق هدایت معنوی 

اهل ایمان است.
هر آیه ای که بیانگر کمک و یاری مؤمنان در این دنیا باشد، از  نکتۀ طالیی

مصادیق هدایت معنوی است.
آیۀ گزینۀ )1(، به علت و فلسفۀ ارسال انبیای الهی با بشارت و انذار اشاره دارد. 
آیۀ گزینۀ )2(، به اسوه و الگو بودن پیامبر اسالم)ص( اشاره دارد. آیۀ گزینۀ )4(، به 

حیات روحی و معنوی انسان از طریق دینداری اشاره دارد.

گزینۀ16824
در آیۀ شریفۀ: »اَلَم تََر اِلَی الَّذیَن َیزُعموَن اَنَُّهم آَمنوا بِما اُنِزَل الَیَک َو ما اُنِزَل 
ِمن َقبلَِک ُیریدوَن اَن َیَتحاَکموا الَی الّطاغوِت َو َقد اُِمروا اَن َیکُفروا بِِه َو ُیریُد 
یطاُن اَن ُیِضلَُّهم َضالاًل بَعیداً«، عبارت: »َو َقد اُِمروا اَن َیکُفروا بِِه«، بیانگر  الشَّ
دومین دلیل ضرورت تشکیل حکومت اسالمی، یعنی »ضرورت پذیرش والیت 

الهی و نفی حاکمیت طاغوت« است.

عبارت قرآنی گزینۀ )1(، به مراجعه به طاغوت   دلیل نادرستی سایر گزینه ها
برای قضاوت و داوری اشاره دارد. آیۀ گزینۀ )2(، بیانگر این حقیقت است که خداوند 
از گناه« در  یا محفوظ بودن  با علم خود )اهلل أعلم( به وجود ویژگی »عصمت 
پیامبران، آنها را به مقام رسالت مبعوث فرموده است. آیۀ گزینۀ )3(، آیۀ انذار است.

گزینۀ16832
مردم زمانی گفته ها و هدایت های پیامبر را می پذیرند که مطمئن باشند که او 
هیچ گاه مرتکب گناه و اشتباه نمی شود. اگر آنان احتمال دهد که پیامبرشان گناه 
می کند و دچار خطا می شود، به او اعتماد نمی کنند و از وی پیروی نخواهند کرد.

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها دستیابی به قسمت اول گزینه های )3( و )4(، 
نتیجۀ اعمال اختیاری رسول گرامی اسالم)ص( است، یعنی ایشان با انجام وظایف 
که  شد  نائل  کمال  از  مرتبه ای  به  الهی  قرب  مسیر  در  و  بندگی  و  عبودیت 
می توانست عالم غیب و ماورای طبیعت را مشاهده کند و به اذن الهی در عالم 
خلقت تصرف نماید. قسمت دوم گزینۀ )2(، نتیجۀ عدم عصمت در تعلیم و تبیین 

دین و وحی الهی است.

گزینۀ16842
الف ـ مصراع »دل رمیدۀ ما را انیس و مونس شد«، با اشاره به تصرف قلب ها، به 
والیت معنوی پیامبر)ص( اشاره دارد. ب ـ مصراع »نگار من که به مکتب نرفت و 

خط ننوشت«، به درس نخوانده بودن پیامبر)ص( اشاره دارد.
یکی از مصادیق والیت معنوی پیامبر)ص(، تصرف قلب هاست که در  توضیح
ابیات زیر مورد اشاره قرار گرفته است: 1ـ ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد / 
دل رمیدۀ ما را انیس و مونس شد 2ـ شده او پیش و دل ها جمله در پی / گرفته 

دست جان ها دامن وی

گزینۀ16853
الف ـ عدۀ زیادی با اشتیاق،  آیات قرآن را فرا می گرفتند و در سینۀ خود حفظ و 
به آن عمل می کردند. )حافظان وحی( ب ـ پیامبر اکرم)ص( نویسندگانی را مأمور 

نوشتن قرآن نمود. )کاتبان وحی(
1ـ امام علی)ع(، اولین و برترین کاتب و حافظ قرآن = دریافت و ابالغ  مقایسه

وحی 2ـ پیامبر اسالم)ص(، اولین و بزرگ ترین معلم قرآن = مرجعیت دینی

گزینۀ16862
دقت کنید که بیان »کلیات احکام«، مربوط به مسئولیت »دریافت و ابالغ وحی« 
است و تعلیم و تبیین »جزئیات آن« مربوط به مسئولیت »تعلیم و تبیین تعالیم 

قرآن« )مرجعیت دینی( رسول خدا)ص( می باشد.
1ـ کلیات احکام، مربوط به اولین مسئولیت پیامبر)ص( = دریافت و  مقایسه
ابالغ وحی 2ـ انجام احکام، بیانگر مرجعیت دینی مربوط به دومین مسئولیت 

پیامبر)ص( = مرجعیت دینی

گزینۀ16874
کسانی که به مردم فرمان می  دهند و قانون گذاری می کنند ولی فرمان و قانون 
شان نشأت گرفته از فرمان الهی نیست، »طاغوت« نامیده می شوند. طبق آیۀ 
»اَلَم تََر اِلَی الَّذیَن َیزُعموَن اَنَُّهم آَمنوا بِما اُنِزَل الَیَک َو ما اُنِزَل ِمن َقبلَِک ُیریدوَن 
یطاُن اَن ُیِضلَُّهم  اَن َیَتحاَکموا الَی الّطاغوِت َو َقد اُِمروا اَن َیکُفروا بِِه َو ُیریُد الشَّ
ناحیۀ  از  دراز  و  دور  گمراهی  طاغوت،  نزد  بردن  داوری  فرجام  بَعیداً«،  َضالاًل 

شیطان است.
آمیز: حکومتی که  الهی = حکومت شرک  طاغوت = حکومت غیر  توضیح
از اسالم و قرآن نیست = گمراهی دور و دراز  فرمان و قانون آن نشأت گرفته 

)َضالاًل بَعیداً(
گزینۀ )1(، نتیجۀ بندگی خداوند از روی تردید است. )درس 3 دوازدهم( گزینۀ 
)2(، ویژگی است که در قرآن کریم وجود ندارد. گزینۀ )3(، حکم الهی در مورد 

مراجعه با طاغوت است نه نتیجۀ مراجعه با طاغوت است.
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گزینۀ16884
بر اساس آیۀ شریفۀ: »ألم تر إلی الّذین یزعمون أنّهم آمنوا بما أنزل إلیک و ما 
أنزل من قبلک یریدون أن یتحاکموا إلی الّطاغوت و قد أمروا أن یکفروا به و 
یرید الّشیطان أن یضلّهم ضالال بعیدا«، کسانی که حل مشکالت اجتماعی را از 
طاغوت می خواهند )یریدون أن یتحاکموا إلی الّطاغوت(، از فریفته شدگان شیطان 

و قرار گرفتگان در گمراهی دور )ضالاًل بعیداً( می باشند.
این تست، یک تست حفظی از متن آیه می باشد. با  تحلیل تست 1400
توجه به اینکه، گمراهی دور که نتیجۀ مراجعه به طاغوت است، گزینۀ )1( و )3( 
پاسخ این تست نمی باشد. گزینۀ )2(، ویژگی اعراب  در دوران جاهلیت است و در 

کتاب یازدهم انسانی آمده است.

گزینۀ16892
الف ـ رسول خدا)ص( در مدت 23 سال تالش و با تحمل رنج های فراوان که نظیر 
آن در تاریخ یافت نمی شود، توانست بزرگ ترین و ماندگارترین پیام الهی را به 
مردم برساند و جامعه ای با ایمان به خدا و به دور از شرک بنا کند. ب ـ بنای چنین 
جامعه ای )توحید محور( در سرزمینی بیگانه از ارزش های انسانی، خود معجزه ای 

بزرگ بود که فقط با مجاهدت پیامبر اکرم)ص( میسر بود.
کسانی  برای  تست،  این  به  دادن  صحیح  پاسخ  تحلیل تست 1400

امکان پذیر است که عین عبارت های کتاب را حفظ باشند. 
با در نظر گرفتن توضیح باال، سایر گزینه ها نادرست است. 

گزینۀ16902
در آیۀ شریفۀ: »لقد أرسلنا رسلنا بالبّینات و أنزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم 
الّناس بالقسط«، ارسال انبیای الهی با »بینات« و »کتاب و میزان« )لقد أرسلنا 
رسلنا بالبّینات و أنزلنا معهم الکتاب و المیزان(، به منظور برپایی عدالت اجتماعی 

با نیروی مردم )لیقوم الّناس بالقسط( معرفی شده است.
آیه  متن  از  متوسط  و  حفظی  تست  یک  تست،  این  تحلیل تست 1400
است. و به ما می آموزد که باید متن آیات را حفظ نمود. با توجه به توضیح باال، 
گزینۀ )1(، از مقدمات برقراری عدالت است. و گزینۀ های )3( و )4(، در آیۀ مورد 

سؤال نیامده است.

گزینۀ16911
پیامبر اکرم)ص(، به محض این که مردم مدینه )انصار( اسالم را پذیرفتند به این 
شهر هجرت کرد و به کمک مردم آن شهر )انصار( و کسانی که از مکه آمده 
بودند )مهاجران(، حکومتی را که بر مبنای قوانین اسالم اداره می شد، پی ریزی 

نمود. )والیت ظاهری(
این تست، یک تست حفظی و تاریخی از متن درس  تحلیل تست 1400
است. برای پاسخ دادن به آن، عالوه بر حفظ بودن متن درس، اطالعات کمی 
را  پاسخ صحیح  بتوان  زمان کمی  در  تا  داشت  اسالم  تاریخ  وقایع  از  باید  هم 
از پذیرش اسالم توسط  اول گزینه های )2( و )4(، پس  نمود. قسمت  انتخاب 
مردم مدینه در مکه صورت گرفت. قسمت دوم گزینۀ )3( نادرست است، زیرا 
انتخاب مسجد مدینه، به عنوان مرکز حکومت و والیت ظاهری بود نه والیت 
معنوی. در ضمن انجام والیت معنوی، یک کار غیبی است و نیازی به داشتن 

یک مرکز مادی ندارد.

گزینۀ16922
الف ـ با توجه به روایت: »بنی االسالم علی خمس علی الّصالْهً و الّزکاْهً و الّصوم 
«، شیوۀ عمل به احکام فرعی  و الحّج و الوالیْهً و لم یناد بشیء کما نودی بالوالیْهً
اسالم از طریق تشکیل حکومت که با والیت ظاهری و انجام سومین وظیفۀ 
پیامبری است قابل اجرا می باشد. ب ـ به عبارتی رهبری و والیت رهبران الهی 

تضمین کنندۀ اقامۀ نماز و پرداخت زکات و برگزاری بهتر حج و روزه است.

این تست، یک تست مفهومی است و باید با در نظر  تحلیل تست 1400
گرفتن صورت سؤال و پس از حذف گزینه های نادرست، به انتخاب گزینۀ صحیح 
اقدام نمود. گزینۀ )1( نادرست است، زیرا عمل به احکام فرعی، مربوط به والیت 
ظاهری است نه دریافت و ابالغ وحی. گزینه های )3( و )4( نادرست است، زیرا 

عمل به احکام فرعی، مربوط به والیت ظاهری است نه مرجعیت دینی.

گزینۀ16932
آیۀ شریفۀ: »ألم تر إلی الّذین یزعمون أنّهم آمنوا بما أنزل إلیک و ما أنزل من 
قبلک یریدون أن یتحاکموا إلی الّطاغوت و قد أمروا أن یکفروا به...«، به دومین 
دلیل ضرورت تشکیل حکومت اسالمی، یعنی »ضرورت پذیرش والیت الهی 
و نفی حاکمیت طاغوت« اشاره دارد. بر این اساس، اجرای هر قانون و پیروی 
از هر کس، هنگامی صحیح است که به گونه ای به قانون الهی و فرمان او باز 
گردد. کسانی که به مردم فرمان می دهند و قانون گذاری می کنند، اگر فرمان و 
قانونشان نشأت گرفته از فرمان الهی نباشد طاغوت اند و پذیرش حکومت آن ها 

بر مسلمان حرام است.
 تحلیل تست 99 این تست، یک تست مفهومی است. برای پاسخ دادن به 
آن، ابتدا باید موضوع آیه که دربارۀ ضرورت تشکیل حکومت اسالمی و »ضرورت 
الهی و نفی حاکمیت طاغوت« است، را تشخیص داد. سپس  پذیرش والیت 
مفهوم »پذیرش والیت الهی و نفی حاکمیت طاغوت« را از بین گزینه ها انتخاب 

نمود. 
گزینۀ )1(، بیانگر اولین دلیل ضرورت تشکیل حکومت اسالمی، یعنی »ضرورت 
اجرای احکام  اجتماعی اسالم« است. شکل صحیح گزینۀ )3( این است: اجرای 
هر قانون و پیروی از هر کس، هنگامی صحیح است که به گونه ای به قانون الهی 

و فرمان او باز گردد. گزینۀ )4(، با ترجمۀ آیه تفاوت دارد.

گزینۀ16943
َراَط الُْمْسَتِقیَم« از خداوند متعال، رهایی از   ثمرۀ درخواست صادقانۀ »اْهِدنَا الصِّ
انحراف مراجعه به طاغوت برای رفع اختالف است که در آیۀ شریفۀ: »ألم تر إلی 
الّذین یزعمون أنّهم آمنوا بما أنزل إلیک و ما أنزل من قبلک یریدون أن یتحاکموا 
إلی الّطاغوت و قد أمروا أن یکفروا به و یرید الّشیطان أن یضلّهم ضالال بعیدا«  

از آن سخن به میان است.
 تحلیل تست 99 این تست، یک تست مفهومی و گنگ است. برای پاسخ 
دادن به آن، پس از مطالعۀ صورت سؤال، ابتدا باید گزینه ها را خیلی سریع مرور 
کرد و با توجه به آنها، پاسخ صحیح را انتخاب نمود. آیۀ گزینۀ )1(، بیانگر سنت 
»أمالء و استدراج« است که شامل گناه کاران می شود و نمی تواند پاسخ صحیح 

باشد. 
گزینۀ )2(، به علت غیبت امام زمان)عج( که از ناحیۀ مردم است، اشاره دارد. گزینۀ 

)4(، به ناتوانی ابدی بشر در برابر تحّدی قرآن اشاره دارد.

گزینۀ16952
الف ـ قرآن کریم احکام اجتماعی متعددی دارد؛ مانند خمس، زکات، حقوق و 
مسئولیت های خانواده و جامعه، امر به معروف،  نهی از منکر )و تواصوا بالحّق و 
تواصوا بالّصبر(، مبارزه با ظلم و جهاد با تجاوزگران و ستمکاران. ب ـ یکی از این 
احکام اجتماعی، »برقراری عدالت اجتماعی« است که آیۀ شریفۀ: »لقد أرسلنا 
رسلنا بالبّینات و أنزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الّناس بالقسط« به این مورد 

اشاره دارد.
 تحلیل تست 99 برای دانش آموزانی که با مفهوم این درس آشنا هستند، 
این تست، یک تست متوسط است. البته، نباید فریب گزینه های دیگر را بخورند. 
آیۀ گزینۀ )1( در درس 10 سال یازدهم، وظیفۀ مؤمنان را در زمانی  که به امام 
معصوم)ع( دسترسی ندارند برای مرجعیت دینی بیان می کند. آیۀ گزینۀ )3(، به 
دومین دلیل ضرورت تشکیل حکومت اسالمی، یعنی »ضرورت پذیرش والیت 
الهی و نفی حاکمیت طاغوت« اشاره دارد. آیۀ گزینۀ )4(، به علت غیبت امام 

زمان)عج( که از ناحیۀ مردم است، اشاره دارد.
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گزینۀ16964
آیۀ شریفۀ: »ألم تر إلی الّذین یزعمون أنّهم آمنوا بما أنزل إلیک و ما أنزل من 
قبلک یریدون أن یتحاکموا إلی الّطاغوت و قد أمروا أن یکفروا به و یرید الّشیطان 
أن یضلّهم ضالال بعیدا« و این سخن امام خمینی: » این دلیل که هر نظام 
سیاسی غیر اسالمی  ، نظامی شرک آمیز است، چون حاکمش »طاغوت« است، 
ما موظفیم آثار شرک را از جامعه ی مسلمانان و از حیات آنان دور کنیم و از 
بین ببریم.«، به دومین دلیل ضرورت تشکیل حکومت اسالمی، یعنی »ضرورت 

پذیرش والیت الهی و نفی حاکمیت طاغوت« اشاره دارند.
 تحلیل تست 99 این تست، یک تست مفهومی از قسمت تناسب مفهومی 
بین آیات این درس با سخنان امام خمینی)ره( است. برای دانش آموزانی که این 

موارد را مطالعه کرده باشند، تشخیص گزینۀ صحیح کار دشواری نخواهد بود. 
آیۀ گزینۀ )1(، به شرک عملی فردی و نتیجۀ آن اشاره دارد. )درس 3 دوازدهم(

آیۀ گزینۀ )2(، به توحید در والیت اشاره دارد. )درس 2 دوازدهم(
آیۀ گزینۀ )3(، اولین دلیل ضرورت تشکیل حکومت اسالمی، یعنی »ضرورت 

اجرای احکام  اجتماعی اسالم« اشاره دارد.

گزینۀ16974
قرآن کریم در آیۀ شریفۀ: »ألم تر إلی الّذین یزعمون أنّهم آمنوا بما أنزل إلیک 
و ما أنزل من قبلک یریدون أن یتحاکموا إلی الّطاغوت و قد أمروا أن یکفروا 
به و یرید الّشیطان أن یضلّهم ضالال بعیدا«، در مورد کسانی که حل مشکالت 
اجتماعی را از طاغوت می خواهند )یریدون أن یتحاکموا إلی الّطاغوت(، تعبیر: 
»از فریفته شدگان شیطان و قرار گرفتگان در گمراهی دور )و یرید الّشیطان أن 

یضلّهم ضالاًل بعیداً(«، را به کار برده است.
 تحلیل تست 98 این تست، یک تست نسبتا دشوار است. برای پاسخ دادن 
به این نوع تست، باید آیات کتاب را حفظ باشید و به پیام هر قسمت آیه را هم 
تسلط داشته باشید تا در انتخاب گزینۀ صحیح دچار اشتباه نشوید. گزینۀ )1(، 
تکلیف مؤمنان در برابر طاغوت است. گزینۀ )2(، مفهوم صورت سؤال و نتیجۀ 
مراجعه به طاغوت است. گزینۀ )3(، ویژگی عام تر کسانی است که به طاغوت 

مراجعه می کنند.

گزینۀ16981
در حدیث: »بنی االسالم علی خمس علی الّصالهًْ و الّزکاهًْ و الّصوم و الحّج و 
الوالیهًْ و لم یناد بشیء کما نودی بالوالیهًْ«، امام باقر)ع( اسالم را بر »پنج پایه« 
استوار دانسته که از بین آن ها »والیت« مهم ترین پایه است چراکه والیت؛ 
کلید نماز؛ زکات؛ حج؛ و روزه می باشد و صاحب والیت که امام یا رهبران الهی 
هستند؛ قطعا مردم را به سوی این اصول چهارگانه رهبری می کنند. به عبارتی 
و  زکات  پرداخت  و  نماز  اقامۀ  تضمین کنندۀ  الهی  رهبران  والیت  و  رهبری 

برگزاری بهتر حج و روزه هستند.
 تحلیل تست 98 این تست، یک تست کامال مفهومی و دشوار است. برای 
پاسخ دادن به آن، ابتدا باید به مفهوم حدیث تساط کامل داشت و سپس با 

حذف هوشمندانۀ گزینه های نادرست، بتوان گزینۀ صحیح را تشخیص داد.
گزینۀ )2( نادرست است، زیرا حدیث مورد سؤال، به اهمیت والیت ظاهری 
تشکیل  ضرورت  دلیل  اولین  بیانگر  گزینه،  این  صورتی که  در  دارد،  اشاره 
حکومت اسالمی، یعنی »ضرورت اجرای احکام اجتماعی است. گزینۀ )3( هم 
مانند گزینۀ )2( است، با این توضیح که این گزینه، از نظر علمی هم نادرست 
است، زیرا برای رسیدن به جامعۀ عادالنه، اجرای احکام اجتماعی الزم است نه 
احکام فردی مانند نماز و روزه. گزینۀ )4(، مفهوم حدیث را بیان نمی کند، زیرا 

این حدیث، اهمیت والیت را بیان می کند.

گزینۀ16994
الّصوم و  الّزکاهًْ و  الّصالهًْ و  الف ـ در حدیث: »بنی االسالم علی خمس علی 
«، امام باقر)ع( اسالم را بر  الحّج و الوالیهًْ و لم یناد بشیء کما نودی بالوالیهًْ

»پنج پایه« استوار دانسته که از بین آن ها »والیت« مهم ترین پایه است.
المیزان  و  الکتاب  معهم  أنزلنا  و  بالبّینات  رسلنا  أرسلنا  »لقد  مبارکۀ:  آیۀ  ب ـ 
لیقوم الّناس بالقسط«، به اولین دلیل ضرورت تشکیل حکومت اسالمی، یعنی 
»ضرورت اجرای احکام اجتماعی اسالم« اشاره دارد. به عبارت دیگر، این آیه، 
به ضرورت تشکیل حکومت اسالمی )والیت ظاهری( به منظور تحقق عدالت 

اجتماعی )اجرای احکام اسالمی( اشاره دارد.
 تحلیل تست 98 این تست، یک تست دو قسمتی و متوسط است. برای 
پاسخ سریع و بدون خطا به آن، بهتر است از روش حذف گزینه استفاده کنید. 
مطابق توضیح باال، قسمت اول گزینه های )1( و )3( نادرست است. آیۀ گزینۀ 
)2(، به الگو بودن رسول اکرم)ص( در زندگی و حکومت برای مسلمانان اشاره 

دارد.

گزینۀ17003
کسانی که به مردم فرمان می دهند و قانون گذاری می کنند، در حالی که فرمان و 
قانونشان نشئت گرفته از فرمان الهی نیست، »طاغوت« نامید ه می شوند. پذیرش 

حکومت »طاغوت« و انجام دستورهای وی بر مسلمانان حرام است.
 تحلیل تست 98 این تست، یک تست متوسط و از متن درس است. با یک 
روخوانی ساده هم می توان به آن پاسخ داد. با توجه به توضیح باال، سایر گزینه ها 

نادرست است.

گزینۀ17012
پیامبراکرم)ص(: »هر کس فریاد دادخواهی مظلومی را  این فرمایش  با توجه به 
که از مسلمانان یاری می طلبد بشنود، اما به یاری آن مظلوم برنخیزد، مسلمان 
نیست«، دومین برنامه  برای حفظ وحدت و نزدیک کردن دل های مسلمانان به 
عوامل  و  استعمارگران  تفرقه افکن  نقشه های  و همچنین خنثی کردن  یکدیگر 
آنان در سرزمین های اسالمی، »دفاع از مظلومین مسلمان با روش های درست 

و تالش برای رهایی آنان از ظلم« است.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها با توجه به متن حدیث که پیامبر اسالم)ص(، 
تعبیر مسلمان نیست را به کار برده اند، قسمت اول گزینه های )1( و )3( نادرست 
است. موضوع این حدیث در کتاب درسی، برنامه ای برای وحدت مسلمانان است، 

بر این اساس، قسمت دوم گزینۀ )4( نادرست است.

گزینۀ17023
و  الّزکاهًْ  و  الّصالهًْ  علی  علی خمس  االسالم  »بنی  باقر)ع(:  امام  این سخن  در 
لم  عبارت »و   ،» بالوالیهًْ نودی  کما  بشیء  یناد  لم  و  الوالیهًْ  و  الحّج  و  الّصوم 
«، اهمیت والیت ظاهری را از دیدگاه اسالم بیان  یناد بشیء کما نودی بالوالیهًْ
می کند. ب ـ آیۀ مبارکۀ: »لقد أرسلنا رسلنا بالبّینات و أنزلنا معهم الکتاب و المیزان 
لیقوم الّناس بالقسط«، به اولین دلیل ضرورت تشکیل حکومت اسالمی، یعنی 
»ضرورت اجرای احکام اجتماعی اسالم« اشاره دارد. به عبارت دیگر، این آیه، 
به ضرورت تشکیل حکومت اسالمی )والیت ظاهری( به منظور تحقق عدالت 

اجتماعی )اجرای احکام اسالمی( اشاره دارد.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها آیۀ گزینۀ )1(، راه رسیدن به حیات روحی را 
دینداری معرفی می کند. آیۀ گزینۀ )2(، علت انتخاب انبیای الهی را به مقام 
آیۀ اطاعت  آیۀ گزینۀ )4(،  آنان معرفی می کند.  الهی به عصمت  نبوت، علم 
است که تکلیف مسلمانان را در مورد حکومت پس از پیامبر اسالم)ص( مشخص 

کرده است.
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گزینۀ17031
الف ـ این سه ویژگی: »وحی، اعجاز و عصمت«، اختصاص به پیامبران دارد. 

ب ـ پیامبر زمانی می تواند مسئولیت خود را به درستی انجام دهد که تحت تأثیر 
هواهای نفسانی قرار نگیرد و مرتکب گناه و خطا نگردد. )عصمت داشته باشد.(

شامل   ،)4( و   )2( گزینه های  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
بسیاری از انسان ها می شود و اختصاص به انبیای الهی ندارد. قسمت دوم گزینۀ 

)3(، ویژگی معجزه است نه عصمت.

گزینۀ17044
الف ـ همچنین قرآن کریم احکام اجتماعی متعددی دارد؛ مانند خمس، زکات، 
حقوق و مسئولیت های خانواده و جامعه، امر به معروف،  نهی از منکر، مبارزه با 
ظلم و جهاد با تجاوزگران و ستمکاران. روشن است که اجرای این قوانین، بدون 

تشکیل حکومت امکان پذیر نیست. 
ب ـ پیامبر اسالم)ص( پس از هجرت به مدینه، و به کمک مردم آن شهر )انصار( و 
کسانی که از مکه آمده بودند )مهاجران(، حکومتی را که بر مبنای قوانین اسالم 

اداره می شد، پی ریزی نمود.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها با توجه به توضیح باال، قسمت اول گزینه های 

)1( و )3( و قسمت دوم گزینۀ )2( نادرست است.

گزینۀ17053
با توجه به آیۀ شریفۀ: »ألم تر إلی الّذین یزعمون أنّهم آمنوا بما أنزل إلیک 
و ما أنزل من قبلک یریدون أن یتحاکموا إلی الّطاغوت و قد أمروا أن یکفروا 
به و یرید الّشیطان أن یضلّهم ضالال بعیدا«، کسانی که می پندارند به پیامبر و 
آنچه پیش از او نازل شده ایمان دارند و می خواهند قضاوت را به نزد طاغوت 
از فریفته شدگان شیطان و قرار گرفتگان در گمراهی دور می باشند. )و  ببرند 

یرید الّشیطان أن یضلّهم ضالاًل بعیداً(
از  پس  را  مسلمانان  تکلیف   ،)1( گزینۀ   دلیل نادرستی سایر گزینه ها آیۀ 
رحلت پیامبر اسالم)ص(، باقی ماندن در مسیری که آن حضرت مشخص کره است.   
آیۀ گزینۀ )1(، نتیجۀ ذلت و خواری نفس و آیۀ گزینۀ )4(، نتیجۀ عزت نفس را 

بیان کرده است.

گزینۀ17063
آیۀ مبارکۀ: »لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان ...«، به 
اولین دلیل ضرورت تشکیل حکومت اسالمی، یعنی »ضرورت اجرای احکام 
تشکیل  ضرورت  به  آیه،  این  دیگر،  زبانی  به  دارد.  اشاره  اسالم«  اجتماعی 
حکومت اسالمی )والیت ظاهری( به منظور تحقق عدالت اجتماعی )اجرای 

احکام اسالمی( اشاره دارد.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها آیۀ گزینۀ )1(، به امی بودن پیامبر اسالم)ص( 
اشاره دارد. آیۀ گزینۀ )2(، علت انتخاب انبیای الهی به مقام نبوت را علم الهی به 
عصمت آنان معرفی می کند. آیۀ گزینۀ )4(، آیۀ تطهیر است که عصمت اهل 

بیت)ع( را بیان می کند.

گزینۀ17072
با توجه به شمارۀ آیۀ اطاعت: »یا أّیها الّذین آمنوا أطیعوا اهلل و أطیعوا الّرسول و 
أولي االمر منکم«، که آیۀ 59 سورۀ نساء است و آیۀ شریفۀ»ألم تر إلی الّذین 
یزعمون أنّهم آمنوا بما أنزل إلیک و ما أنزل من قبلک یریدون أن یتحاکموا 
إلی الّطاغوت ...«، که آیۀ 60 سورۀ نساء است به تقدم و تأخر این دو آیه پی 

می بریم.
 توضیح در کتاب های قبلی این دو آیه در یک درس و پشت سر هم آورده 

شده بود.

گزینۀ17081
در آیۀ شریفۀ: »لقد أرسلنا رسلنا بالبّینات و أنزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم 
الّناس بالقسط«، ارسال انبیای الهی با »بینات« و »کتاب و میزان«، به عنوان 
لوازم و مقدمات برپایی عدالت اجتماعی با نیروی مردم )لیقوم الّناس بالقسط( 

معرفی شده است.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها آیۀ گزینۀ )2(، علت انتخاب انبیای الهی به 
مقام نبوت را علم الهی به عصمت آنان معرفی می کند. آیۀ گزینۀ )3(، آیۀ اطاعت 
است که تکلیف مسلمانان را در مورد حکومت پس از پیامبر اسالم)ص( مشخص 
کرده است. آیۀ گزینۀ )4(، آیۀ ابالغ است که در غدیر خم بر پیامبر)ص( نازیل شد 

و رسالت پیامبر را ابالغ حدیث غدیر معرفی می نماید.

گزینۀ17091
الف ـ سومین مسئولیت پیامبراکرم)ص( »والیت بر جامعه« یا »اجرای قوانین الهی 
با تشکیل حکومت اسالمی )والیت ظاهری(« است. ایشان، به محض این که 
مردم مدینه اسالم را پذیرفتند، به این شهر هجرت کرد و به کمک مردم آن 
شهر )انصار( و کسانی که از مکه آمده بودند )مهاجران(، حکومتی را که بر مبنای 
قوانین اسالم اداره می شد، پی ریزی نمود. این اقدام پیامبر)ص(، مربوط به سومین 

مسئولیت  ایشان است. 
ب ـ رهبری و والیت رهبران الهی تضمین کنندۀ اقامۀ نماز و پرداخت زکات و 

برگزاری بهتر حج و روزه هستند.
نادرست   )4( و   )2( گزینه های  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
است، زیرا دعوت علنی پیامبر)ص(، ده سال قبل از مهاجرت ایشان به مدینه و 
به  اشاره  به جای   ،)3( گزینۀ  دوم  قسمت  بود.  شهر  این  در  حکومت  تشکیل 
والیت ظاهری، به دومین مسئولیت پیامبر اسالم)ص(، یعنی »مرجعیت دینی« 

اشاره دارد.

گزینۀ17103
با توجه به آیۀ شریفۀ: »ألم تر إلی الّذین یزعمون أنّهم آمنوا بما أنزل إلیک و ما 
أنزل من قبلک یریدون أن یتحاکموا إلی الّطاغوت و قد أمروا أن یکفروا به و 
یرید الّشیطان أن یضلّهم ضالال بعیدا«، کسانی که می پندارند به پیامبر و آنچه 
پیش از او نازل شده ایمان دارند و می خواهند قضاوت را به نزد طاغوت ببرند از 
فریفته شدگان شیطان و قرار گرفتگان در گمراهی دور می باشند. )و یرید الّشیطان 

أن یضلّهم ضالاًل بعیداً(
ضرورت  دلیل  اولین  به   ،)1( گزینۀ   دلیل نادرستی سایر گزینه ها آیۀ 
تشکیل حکومت اسالمی، یعنی »ضرورت اجرای احکام اجتماعی اسالم« اشاره 
دارد. آیۀ گزینۀ )2(، آیۀ اطاعت است که تکلیف مسلمانان را در مورد حکومت 
پس از پیامبر اسالم)ص( مشخص کرده است. آیۀ گزینۀ )4(، آیۀ ابالغ است که 
در غدیر خم بر پیامبر)ص( نازیل شد و رسالت پیامبر را ابالغ حدیث غدیر معرفی 

می نماید.

گزینۀ17112
والیت معنوی همان سرپرستی و رهبری معنوی انسان هاست و مرتبه ای برتر و 
باالتر از والیت ظاهری شمرده می شود. رسول خدا)ص( با انجام وظایف عبودیت 
و بندگی و در مسیر قرب الهی به مرتبه ای از کمال نائل شد که می توانست 
عالم خلقت  در  الهی  اذن  به  و  کند  را مشاهده  ماورای طبیعت  و  عالم غیب 

تصرف نماید.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )1( و )3(، به والیت 
ظاهری اشاره دارد نه به والیت معنوی. قسمت دوم گزینۀ )4( نادرست است، 
زیرا  برخورداری از والیت معنوی باعث تصرف در عالم خلقت است نه تصرف 

در عالم غیب.
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گزینۀ17123
الف ـ رسول خدا)ص( با انجام وظایف عبودیت و بندگی و در مسیر قرب الهی به 
مرتبه ای از کمال نائل شد که می توانست عالم غیب و ماورای طبیعت را مشاهده 
کند و به اذن الهی در عالم خلقت تصرف نماید. ب ـ میزان بهره مندی انسان ها 
از این هدایت )معنوی( به درجۀ ایمان و عمل آنان بستگی دارد. ج  ـ  ایشان با 
استفاده از این قدرت و والیت )معنوی(، دل های آماده را نیز هدایت می کند. و این 

کار، از طریق امداد غیبی و الهامات و مانند آن، صورت می گیرد.
نادرست   )4( و   )2( گزینه های  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
است، زیرا عامل تصرف شدن در عالم خلقت، والیت معنوی است و علت رسیدن 
به والیت معنوی، ایمان و عمل است. با توجه به توضیح باال، قسمت دوم گزینۀ 

)1( نادرست است.

گزینۀ17133
از دّقت در این کالم موالی مّتقیان، علی)ع( که می فرماید: »روزی رسول خدا)ص( 
هزار باب از علم به رویم گشود که از هر کدام، هزار باب گشوده می شد« مفهوم 
می گردد که والیت معنوی امری پایدار است. این هدایت، یک کار ظاهری، یعنی 
از طریق آموزش معمولی و عمومی نیست؛ بلکه از طریق امداد غیبی و الهامات 

بر روح و جان متعلِّم )یادگیرنده(، صورت می گیرد.
نادرست   )4( و   )2( گزینه های  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
است، زیرا این حدیث، به والیت معنوی اشاره دارد نه والیت ظاهری. با توجه به 

توضیح باال، قسمت دوم گزینۀ )1( نادرست است.

گزینۀ17141
الف ـ سومین مسئولیت پیامبراکرم)ص( »والیت بر جامعه« یا »اجرای قوانین الهی 
با تشکیل حکومت اسالمی )والیت ظاهری(« است. ب ـ آیۀ مبارکۀ: »لقد ارسلنا 
رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان ...«، به اولین دلیل ضرورت تشکیل 

حکومت اسالمی، یعنی »ضرورت اجرای احکام اجتماعی اسالم« اشاره دارد.
نادرست   )4( و   )2( گزینه های  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
است، زیرا والیت معنوی والیت بر جهان خلقت است نه والیت بر جامعه. آیۀ 

گزینۀ )3(، آیۀ ابالغ است که به والیت ظاهری اشاره ندارد.

گزینۀ17152
الف ـ رسول خدا)ص( با انجام وظایف عبودیت و بندگی )علت( و در مسیر قرب الهی 
به مرتبه ای از کمال نائل شد  )والیت معنوی( که می توانست عالم غیب و ماورای 
طبیعت را مشاهده کند و به اذن الهی در عالم خلقت تصرف نماید.ب ـ میزان 
بهره مندی انسان ها از این هدایت )معنوی( به درجۀ ایمان و عمل آنان بستگی دارد.

نادرست   )3( و   )1( گزینه های  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
است، زیرا علت برخورداری از والیت معنوی عبودیت و بندگی خداوند است نه 
با توجه به توضیح باال، قسمت دوم و سوم گزینۀ )4(  اراده و مشّیت خداوند. 

نادرست است.

گزینۀ17164
الف ـ آیۀ شریفۀ: »لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان ...«، 
به ضرورت تشکیل حکومت اسالمی به منظور برپاایی عدالت اجتماعی با نیروی 
مردم اشاره دارد. ب ـ آیه شریفه: »ألم تر إلی الّذین یزعمون أنّهم آمنوا بما أنزل 
إلیک و ما أنزل من قبلک یریدون أن یتحاکموا إلی الّطاغوت ...«، مراجعه به 

طاغوت برای قضاوت، رد شده است.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )1( و )2(، آیۀ ابالغ 
برای  قرآنی  بایدهای  از  که  اسالم«  اجتماعی  احکام  »اجرای  به  که  است، 
شکل دادن به »قوانین ثابت« در اجتماع بشری نمی باشد. قسمت دوم گزینۀ )3(، 
از نبایدهای قرآنی برای تشکیل حکومت اسالمی نمی باشد. این آیه، مخالفان 

الهی بودن قرآن کریم را به تحّد ی دعوت نموده است.

گزینۀ17173
الف ـ امام باقر)ع( در این حدیث: »بنی االسالم علی خمس علی الّصالهًْ و الّزکاهًْ 
و  اهمیت   ،» بالوالیهًْ  نودی  کما  بشیء  یناد  لم  و  الوالیهًْ  و  الحّج  و  الّصوم  و 

ضرورت والیت ظاهری را بیان می کند.
ب ـ آیۀ شریفۀ: »لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان ...«، 
به ضرورت تشکیل حکومت اسالمی )والیت ظاهری( به منظور تحقق عدالت 

اجتماعی )اجرای احکام اسالمی( اشاره دارد.
اول  قسمت  حدیث،  مفهوم  به  توجه   دلیل نادرستی سایر گزینه ها با 
گزینه های )2( و )4( نادرست است. قسمت دوم گزینۀ )1(، به والیت ظاهری 
اشاره ندارد و به علت انتخاب برخی انسان ها به مقام نبوت که همان آگاهی 

خداوند به عصمت آنان است، اشاره دارد.

گزینۀ17184
این عبارت: »گفتار و رفتار پیامبر)ص( اولین و معتبرترین مرجع علمی برای فهم 
عمیق آیات الهی است و مسلمانان با مراجعه به گفتار و رفتار آن حضرت، به 
معنای واقعی بسیاری از معارف قرآن پی می برند و شیوۀ انجام دستورات قرآن 
را می آموزند.«، بیانگر دومین مسئولیت پیامبر اسالم)ص(، یعنی »تعلیم و تبیین 

تعالیم دین یا مرجعیت دینی« است.
ب ـ پیامبراکرم)ص(، به محض این که مردم مدینه اسالم را پذیرفتند، به این شهر 
هجرت کرد و به کمک مردم آن شهر )انصار( و کسانی که از مکه آمده بودند 
)مهاجران(، حکومتی را که بر مبنای قوانین اسالم اداره می شد، پی ریزی نمود. 
این اقدام پیامبر)ص(، مربوط به سومین مسئولیت  ایشان، یعنی »اجرای قوانین 

الهی با تشکیل حکومت اسالمی )والیت ظاهری(« است.
ج ـ رسول خدا)ص( با انجام وظایف عبودیت و بندگی و در مسیر قرب الهی به 
مرتبه ای از کمال )والیت معنوی( نائل شد که می توانست عالم غیب و ماورای 

طبیعت را مشاهده کند و به اذن الهی در عالم خلقت تصرف نماید.
 تمرین تست زنی برای انتخاب سریع و بدون اشتباه گزینۀ صحیح، بهتر 
است از روش حذف گزینه های نادرست استفاده نمایید. با توجه به توضیح باال، 

قسمت اول گزینه های )1( و )2( و قسمت دوم گزینۀ )3( نادرست است.

گزینۀ17194
از دقت در آیۀ شریفۀ: »ألم تر إلی الّذین یزعمون أنّهم آمنوا بما أنزل إلیک و 
ما أنزل من قبلک یریدون أن یتحاکموا إلی الّطاغوت و قد أمروا أن یکفروا به 
و یرید الّشیطان أن یضلّهم ضالال بعیدا«، مفهوم می گردد که ایمان به استمرار 
وحی الهی در زمان نبوت انبیاء )ألم تر إلی الّذین یزعمون أنّهم آمنوا بما أنزل 
إلیک و ما أنزل من قبلک( ایجاب می کند )یعنی علت است برای( نفی داوری 

خواستن از نااهالن را.
احکام  اجرای  »ضرورت  یعنی   دلیل نادرستی سایر گزینه ها اسالمی، 
تکلیف  که  است  اطاعت  آیۀ   ،)2( گزینۀ  آیۀ  دارد.  اشاره  اسالم«  اجتماعی 
مسلمانان را در مورد حکومت پس از پیامبر اسالم)ص( مشخص کرده است. آیۀ 
نازیل شد و رسالت  پیامبر)ص(  بر  ابالغ است که در غدیر خم  آیۀ  گزینۀ )3(، 
پیامبر را ابالغ حدیث غدیر معرفی می نماید. با توجه به اینکه در صورت سؤال، 
به  ایمان به استمرار وحی الهی در زمان نبوت انبیاء تأکید شده و این مفهوم از 

قسمت اول آیه برداشت می شود، آیۀ گزینۀ )4( نادرست است.
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گزینۀ17201
الف ـ این بیان امیرمؤمنان، علی)ع(: »رسول خدا)ص( هزار باب از علم را به رویم 
گشود که از هر کدام، هزار باب دیگر گشوده می شد.«، به مقام والیت معنوی 

پیامبر اسالم)ص( اشاره دارد. 
از  انسان ها  بهره مندی  میزان  است.  معنوی  نمونۀ والیت  معنوی،  ب ـ هدایت 

هدایت معنوی به درجۀ ایمان و عمل آنان بستگی دارد.
دشوار،  و  مفهومی  تست  نوع  این  به  دادن  پاسخ   تمرین تست زنی برای 
بهتر است پس از حذف گزینه های نادرست، گزینۀ صحیح را انتخاب نمایید. 
نیست.  ظاهری  والیت  نمونۀ  معنوی،  والیت  زیرا  است،  نادرست   )2( گزینۀ 
گزینۀ )3( نادرست است، زیرا هدایت معنوی نمونۀ والیت معنوی است نه بر 
عکس آن. گزینۀ )4( نادرست است، زیرا هدایت ظاهری نمونۀ هدایت باطنی 

نمی باشد.

گزینۀ17214
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل

 نکتۀ طالیی پیامبر اسالم)ص( با استفاده از این قدرت و والیت معنوی، از 
طریق امداد غیبی و الهامات و مانند آن، دل های آماده را نیز هدایت می کند. و 
آنان  ایمان و عمل  به درجۀ  این هدایت معنوی  از  انسان ها  بهره مندی  میزان 

بستگی دارد.

گزینۀ17222
تصرف در عالم طبیعت به اذن خداوند، نشانۀ وصول به مرتبۀ والیت معنوی 
است. بهره مندی انسان ها از هدایت معنوی، نمونۀ والیت معنوی است. و میزان 

بهره مندی انسان ها از هدایت معنوی، به درجۀ ایمان و عمل آنان بستگی دارد.
ابتدا  است  بهتر  تست،  نوع  این  به  دادن  پاسخ   تمرین تست زنی برای 
گزینه هایی را که بین قسمت های اول و دوم آن تناسب ندارد )مانند گزینه های 
)1( و )4( که نه والیت معنوی و نه والیت ظاهری نمونۀ یکدیگر نمی باشد(  را 
حذف نماییم. سپس گزینه هایی را که از نظر علمی نادرست است را حذف نماییم. 
گزینۀ )3( نادرست است، زیرا تصرف در عالم طبیعت به اذن خداوند، نشانۀ وصول 

به مرتبۀ والیت معنوی است نه ظاهری.

گزینۀ17233
با توجه به آیۀ شریفۀ: »ألم تر إلی الّذین یزعمون أنّهم آمنوا بما أنزل إلیک و ما 
أنزل من قبلک یریدون أن یتحاکموا إلی الّطاغوت و قد أمروا أن یکفروا به و 
یرید الّشیطان أن یضلّهم ضالال بعیدا«، کسانی که می پندارند به پیامبر و آنچه 
پیش از او نازل شده ایمان دارند و می خواهند قضاوت را به نزد طاغوت ببرند از 
فریفته شدگان شیطان و قرار گرفتگان در گمراهی دور می باشند. )و یرید الّشیطان 

أن یضلّهم ضالاًل بعیداً(
 مقایسه حل مشکالت اجتماعی را از طاغوت خواستن، گمراهی دور را به 
همراه دارد. انتخاب هر دینی به جز اسالم را، خسران زدگی در آخرت را در پی 

دارد.

گزینۀ17243
از آیۀ اطاعت: »أّیها الّذین آمنوا أطیعوا اهلل و أطیعوا الّرسول و أولي االمر منکم«، 
مفهوم می گردد که حکومت و والیت ظاهری پس از پیامبر اسالم)ص(، به امامان 

معصوم)ع( می رسد. )درس بعد(
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها آیۀ گزینۀ )1(، آیۀ ابالغ است که در غدیر 
خم بر پیامبر)ص( نازیل شد و رسالت پیامبر را ابالغ حدیث غدیر معرفی می نماید.  
گزینۀ )2(، اجابت دعوت خدا و رسولش یا دینداری را عامل حیات معنوی و 
فرستادن  دلیل  دومین  به   ،)4( گزینۀ  حدیث  می کند.  معرفی  انسان  روحی 

پیامبران متعدد، یعنی »رشد تدریجی سطح فکر مردم« اشاره دارد.

گزینۀ17251
الف ـ امام باقر)ع( در این حدیث: »بنی االسالم علی خمس علی الّصالهًْ و الّزکاهًْ و 
الّصوم و الحّج و الوالیهًْ و لم یناد بشیء کما نودی بالوالیهًْ «، اهمیت و ضرورت 
و  بالبینات  رسلنا  ارسلنا  »لقد  آیۀ شریفۀ:  بیان می کند. ب ـ  را  والیت ظاهری 
انزلنا معهم الکتاب و المیزان ...«، به ضرورت تشکیل حکومت اسالمی )والیت 

ظاهری( به منظور تحقق عدالت اجتماعی )اجرای احکام اسالمی( اشاره دارد.
 تمرین تست زنی برای پاسخ دادن به برخی تست ها که در انتخاب گزینۀ 
صحیح دچار شک و تردید هستیم، بهتر است یک بار برای انتخاب گزینۀ صحیح، 
استفاده از روش حذف گزینه های نادرست را امتحان نماییم. گزینه های )2( و )3( 
و )4( نادرست است، زیرا در این درس، ما آیه  و یا حدیثی با متن عربی که بیانگر 
والیت معنوی باشد را نداریم. یعنی هیچ کدام از عبارت های صورت سؤال که از 

این درس می باشند )فقط در این درس(، نمی تواند بیانگر والیت معنوی باشد.

گزینۀ17264
پیام آیۀ شریفۀ: »الم تَّر الی الذین َیزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من 
قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد آمروا ان َیکفروا به«، این است که 

الزمۀ ایمان راستین به وحی الهی، عدم پذیرش حکمیت طاغوت است.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ )1( نادرست است، زیرا مفهوم اصلی 
این آیه، کافر شدن به طاغوت نمی باشد، بلکه قضاوت بردن به طاغوت نهی شده 
و گمراهی دور معرفی شده است. مفهوم گزینۀ )2( خیلی کلی است و در این آیه، 
به یک مورد خاص از حل مسائل اجتماعی که همان قضاوت نبردن به طاغوت 
است، اشاره شده است. گزینۀ )4( نادرست است، زیرا مفهوم این آیه کافر شدن 
به به حکمیت و قضاوت طاغوت نمی باشد، بلکه مفهوم آن، تأکید بر قضاوت 

نبردن به طاغوت است.
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گزینۀ17273
با ختم نبوت، مسئولیت اّول رسالت  )یعنی دریافت و ابالغ وحی به مردم( پایان 
کتاب  آوردن  به  نیازی  و  است  آسمانی  کتاب  آخرین  قرآن،  کتاب  و  می پذیرد 
جدیدی نیست. ولی تعلیم و تبیین دین و والیت و حکومت در شکل امامت، 

استمرار می یابد.
 روش مطالعۀ این درس این درس یکی از درس های مهم دین و زندگی 

سال یازدهم است و از نظر سطح دشواری یک درس متوسط می باشد. 
محتوای اصلی این درس، آیات و احادیثی است که در اعتقادات ما شیعیان اهمیت 

زیادی دارند و به همین دلیل برای بیشتر دانش آموزان آشنا هستند. 
سؤاالتی که از این درس در کنکورهای سراسری طرح شده، بیشتر متوسط و 

دشوار و کمتر گنگ و نامفهوم  بوده است. 
برای یادگیری عمیق این درس، کافی است ابتدا باید با چند بار روخوانی عمیق، 
متن عربی و ترجمۀ آنها به صورت کامل حفظ شوند و سپس تمام پیام های آنها 

به صورت دقیق بررسی و دوره شوند.

گزینۀ17281
در پاسخ به این سوال که دو مسئولیت دیگر، یعنی »تعلیم و تبیین دین )مرجعیت 
پیدا  پیامبراکرم)ص( چه سرنوشتی  رحلت  از  پس  و »والیت ظاهری«،  دینی(« 
می کنند، سه فرض مطرح است. فرض اول این است که قرآن کریم و پیامبر 

اکرم)ص( در این باره سکوت کرده اند.
 نکتۀ طالیی آیۀ اطاعت پاسخ گوی کیفیت تداوم دو مسئولیت »مرجعیت 
دینی« و »والیت ظاهری«، پس از رحلت پیامبراکرم)ص( به صورت »امامت« 

است.
دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت دوم گزینۀ )4(، بیانگر فرض دوم در 
رحلت  از  پس  ظاهری«،  »والیت  و  دینی«  »مرجعیت  قلمرو  دو  خصوص 

پیامبراکرم)ص(

گزینۀ17292
در خصوص سرنوشت دو مسئولیت »تعلیم و تبیین دین )مرجعیت دینی(« و 

»والیت ظاهری«، پس از رحلت پیامبراکرم)ص(، سه فرض مطرح است:
الف ـ فرض اول این است که »قرآن کریم و پیامبر اکرم)ص( در این باره سکوت 

کرده اند.« 
ب ـ دومین فرض این است که »پیامبراکرم)ص( و قرآن کریم همچون مسئولیت 

اّول، پایان این دو مسئولیت را نیز اعالم نموده اند.« 
ج ـ فرض سوم این است که »پیامبراکرم)ص( و قرآن کریم جانشین را تعیین نموده 
و دو مسئولیت »تعلیم و تبیین دین« و »والیت ظاهری« را بر عهدۀ وی قرار 

داده اند.«
و  مسئولیت«  دو  این  پایان  »اعالم  این باره«،  در   نکتۀ طالیی »سکوت 
»تعیین جانشین برای تداوم این دو مسئولیت«، خالصۀ سه فرض مطرح شده 
دربارۀ سرنوشت دو مسئولیت »تعلیم و تبیین دین« و »والیت ظاهری«، پس از 

رحلت پیامبراکرم)ص( است.
اول گزینه های )1( و )3( و قسمت  دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 

دوم گزینۀ )4(، بیانگر فرض اول است.

گزینۀ17304
در پاسخ به اولین فرض که قرآن کریم و پیامبر اکرم)ص( دربارۀ تعیین سرنوشت 
مسئولیت های پیامبر پس از رحلت ایشان، سکوت کرده اند، با توجه به آیات قرآن 
می توان گفت که: »قرآن کریم، هدایتگر مردم در همۀ امور زندگی است؛ و ممکن 
نیست نسبت به این دو مسئولیت مهم که به شّدت در سرنوشت جامعۀ اسالمی 

تأثیرگذار است بی تفاوت باشد.«
دوم  پاسخ فرض   )3( و   )2(  ،)1(  دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینه های 

می باشند.

گزینۀ17312
در پاسخ به اولین فرض که قرآن کریم و پیامبر اکرم)ص( دربارۀ تعیین سرنوشت 
مسئولیت های پیامبر پس از رحلت ایشان، سکوت کرده اند، با توجه به سیره و 
سنت رسول خدا)ص( می توان گفت که: »پیامبر اکرم)ص( آگاه ترین مردم نسبت به 
اهمیت و جایگاه این مسئولیت هاست و نمی تواند از کنار چنین مسئلۀ مهمی 
که:  است  این  اول  فرض  به  پایانی  پاسخ  و  بگذرد.«  بی توجهی  و  سکوت  با 
»بی توجهی به این مسئلۀ بزرگ در حقیقت، خود دلیلی بر نقص دین اسالم است؛ 

و این در حالی است که دین اسالم کامل ترین دین الهی است.«
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینه های )1( و )3(، در زمینۀ فرض دوم و 
سوم است. گزینۀ )4( نادرست است، چون با ختم نبوت و پایان یافتن مسئولیت 
اول، در اینجا سخن از مشخص شدن سرنوشت مسئولیت های دوم و سوم است، 

نه مسئولیت های سه گانه.

گزینۀ17323
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل

 توضیح برای یادگیری بهتر و عمیق تر، پاسخ به فرض اول را به سه قسمت 
تقسیم کرده ایم که  در پاسخ دو سؤال اخیر آمده است.

گزینۀ17331
نیاز جامعه به حکومت و تعلیم و تبیین دین، پس از رسول خدا)ص( نه تنها از بین 
نرفت، بلکه افزایش هم یافت؛ زیرا گسترش اسالم در نقاط دیگر، ظهور مکاتب و 
فرقه های مختلف،  پیدایش مسائل و مشکالت جدید اجتماعی، اقتصادی، سیاسی 
و فرهنگی را به دنبال داشت و نیاز به امام و رهبری که در میان انبوه افکار و 
عقاید، حقیقت را به مردم نشان دهد و جامعه را آن گونه که پیامبر اداره می کرد، 

اداره نماید، افزون تر می شد.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها در گزینۀ )4( عبارت: »اصواًل حکومت و ادارۀ 
جامعه و تعلیم و تبیین دین، امری تمام شدنی و پایان پذیر نیست«، دلیلی دیگر در 

انکار فرض دوم است.

گزینۀ17342
در پاسخ به این فرض که قرآن کریم و پیامبر اکرم)ص( دربارۀ تعیین سرنوشت 
مسئولیت های پیامبر پس از رحلت ایشان، سکوت کرده اند، می توان گفت که: 
الف ـ قرآن کریم، هدایتگر مردم در همۀ امور زندگی است؛ و ممکن نیست نسبت 
به این دو مسئولیت مهم که به شّدت در سرنوشت جامعۀ اسالمی تأثیرگذار است 

بی تفاوت باشد. 
این  جایگاه  و  اهمیت  به  نسبت  مردم  آگاه ترین  اکرم)ص(  پیامبر  همچنین  ب ـ 
مسئولیت هاست و نمی تواند از کنار چنین مسئلۀ مهمی با سکوت و بی توجهی 

بگذرد. 
ج ـ بی توجهی به این مسئلۀ بزرگ در حقیقت، خود دلیلی بر نقص دین اسالم 

است؛ و این در حالی است که دین اسالم کامل ترین دین الهی است.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ )1(، بیانگر فرض دوم است. با توجه به 

توضیح باال، سایر گزینه ها نادرست است.
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گزینۀ17354
فرض دوم معتقد است که همچون مسئولیت اول رسالت )دریافت و ابالغ وحی(، 
قرآن کریم و پیامبر اکرم)ص( پایان دو مسئولیت مرجعیت دینی و والیت ظاهری را 
اعالم کرده اند. در بطالن این فرض می توان گفت که: 1ـ نیاز جامعه به حکومت 
و تعلیم و تبیین دین، پس از رسول خدا)ص( نه تنها از بین نرفت، بلکه افزایش 
هم یافت؛ زیرا گسترش اسالم در نقاط دیگر، ظهور مکاتب و فرقه های مختلف،  
پیدایش مسائل و مشکالت جدید اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را به 
دنبال داشت و نیاز به امام و رهبری که در میان انبوه افکار و عقاید، حقیقت را به 
مردم نشان دهد و جامعه را آن گونه که پیامبر اداره می کرد، اداره نماید، افزون تر 
می شد. 2ـ اصواًل حکومت و ادارۀ جامعه و تعلیم و تبیین دین، امری تمام شدنی و 
پایان پذیر نیست و همواره جامعه نیازمند حاکم و معلمی است که بتواند راه رسول 

خدا)ص( را ادامه دهد و احکام اسالم را اجرا نماید.
 روش مطالعه برای پاسخ دادن به این تست حفظی، ابتدا باید متن درس را 
به صورت دقیق و کامل حفظ شد و فقط براساس متن درس به سؤال پاسخ داد. 

با توجه به توضیح باال، سایر گزینه ها نادرست و کامال بی ربط است.

گزینۀ17361
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )2( و )4(، پاسخ فرض 
اول است. قسمت دوم گزینۀ )3( از نظر علمی نادرست است، زیرا مسئولیت اول رسالت 
که همان دریافت و ابالغ وحی است، با ختم نبوت برای همیشه پایان یافته است.

گزینۀ17374
مراجعه شود به پاسخ دو پرسش قبل

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ )1( از نظر علمی نادرست است، زیرا 
تنها مسئولیت های دوگانۀ مرجعیت دینی و والیت ظاهری به جانشینان پیامبر)ص( 
می رسد. گزینۀ )2(، یک فرض صحیح است و صورت سؤال دربارۀ فرض باطل 

است. گزینۀ )2(، فرض اول است و پاسخ آن متفاوت است.

گزینۀ17383
الف ـ فرض اول معتقد است که قرآن کریم و پیامبر اکرم)ص( دربارۀ تعیین سرنوشت دو 
مسئولیت مرجعیت دینی و والیت ظاهری پس از رحلت پیامبر اکرم)ص(، سکوت کرده اند. 
ب ـ قسمت های »الف«، »ب« و »د«، سه پاسخ متفاوت در مردود شمردن فرض اول است.

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت »ج«، پاسخ فرض دوم است که پایان 
این دو مسئولیت را اعالم کرده اند.

گزینۀ17393
فرض اول معتقد به سکوت قرآن کریم و پیامبر اسالم)ص( دربارۀ دو مسئولیت 
مرجعیت دینی و والیت ظاهری است و فرض دوم اعتقاد به پایان این دو مسئولیت 
پس از رحلت پیامبر اکرم)ص( دارند. آیۀ شریفۀ اطاعت: »یا أّیها الّذین آمنوا أطیعوا اهلل 
و أطیعوا الّرسول و أولي االمر منکم«، با مردود شمردن این دو فرض، تداوم این دو 
مسئولیت را پس از رحلت رسول اکرم)ص( بر عهدۀ صاحبان امر یا 12 امام نهاده است.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها آیۀ گزینۀ )1(، آیۀ تطهیر است و به عصمت 
اهل بیت اشاره دارد. آیۀ گزینۀ )2(، به امی بودن رسول خدا)ص( اشاره دارد. آیۀ 
گزینۀ )4(، به اولین دلیل ضرورت تشکیل حکومت اسالمی که ضرورت اجرای 

احکام اجتماعی است اشاره دارد.

گزینۀ17402
در پاسخ به این پرسش که: »دو مسئولیت تعلیم و تبیین دین و والیت و حکومت، 
پس از پیامبر چه سرنوشتی پیدا می کنند؟«، تنها فرض قابل قبول این است که 
رسول اکرم)ص( به فرمان خداوند، به تداوم تعلیم و تبیین دین و دوام حکومت پس 

از خود به شکل »امامت« فرمان داده و جانشین خود را تعیین کرده است.

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ )1(، بیانگر فرض دوم است. گزینۀ )3( 
از نظر علمی نادرست است، زیرا عالوه بر والیت ظاهری و حکومت، مسئولیت 
مرجعیت دینی نیز به امامان سپرده شده است. گزینۀ )4(، وضعیت دو قلمرو امامت 

را در عصر غیبت بیان می کند نه پس از رحلت پیامبر اسالم)ص(.

گزینۀ17414
از آنجا که امام همۀ مسئولیت های پیامبر اکرم)ص( جز دریافت و ابالغ وحی را دارد 
)علت(، بنابراین، باید همان صفات و ویژگی های پیامبر را نیز داشته باشد )معلول( 

تا مردم به وی اطمینان کنند و راهنمایی های او را بپذیرند.
نادرست   )3( و   )2( گزینه های  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
است، زیرا امام همۀ مسئولیت های پیامبر اکرم)ص( جز دریافت و ابالغ وحی را بر 
عهده دارد. هر دو قسمت گزینۀ )1(، به یک معنا می باشد، یعنی قسمت دوم علت 

قسمت اول آن نمی باشد.

گزینۀ17421
الف ـ از آنجا که امام همۀ مسئولیت های پیامبر اکرم)ص( جز دریافت و ابالغ وحی را 
دارد، بنابراین، باید همان صفات و ویژگی های پیامبر را نیز داشته باشد تا مردم به 
وی اطمینان کنند و راهنمایی های او را بپذیرند. از جمله این ویژگی ها »عصمت« 
است. ب ـ البته تشخیص عصمت برای انسان ها ممکن نیست؛ یعنی انسان ها 
نمی توانند تشخیص دهند که چه کسی معصوم است و مرتکب هیچ گناهی 
نمی شود. همان طور که پیامبر از طرف خدا معرفی و معین می شود، تنها خداوند 

است که می تواند فرد شایستۀ مقام امامت را معرفی کند، و به مردم بشناساند.
 نکتۀ طالیی الزمۀ جانشینی پیامبر)ص(، علم کامل و عصمت از گناه و اشتباه 

است.

گزینۀ17432
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل

 نکتۀ طالیی هم »تعیین و انتخاب امام« و هم »معرفی امام به مردم«، فقط 
توسط خداوند صورت می گیرد.

گزینۀ17442
در اثبات این موضوع که خداوند، امیر المؤمنین علی  بن ابی طالب)ع( را به جانشینی 
رسول خدا)ص( و امامت بعد از ایشان منصوب فرموده و نیز امامان معصوم)ع( پس از 
ایشان را معرفی کرده است، می توان به آیات و روایات مطمئن و مسلم نقل شده 

از پیامبر و مطالعۀ تاریخ اسالم رجوع کرد.
 توضیح در این درس، برای اثبات امامت و جانشینی امام علی)ع( و سایر امامان 
معصوم)ع( از سه دلیل نقلی »آیات قرآن«، »روایات مطمئن و مسلم نقل شده از 

پیامبر اسالم)ص(« و »تاریخ اسالم« استفاده شده است.

گزینۀ17454
فرمان الهی: »و اَنِذر َعشیَرتََک ااَلقَربین: خویشان نزدیکت را انذار کن.«، حدود 
سه سال پس از بعثت برای پیامبر آمد. برای انجام این دستور، رسول خدا)ص( چهل 
نفر از بزرگان بنی هاشم را دعوت کرد و دربارۀ اسالم با آنان سخن گفت و آنان 
را به دین اسالم فراخواند و از آنان برای ترویج و تبلیغ اسالم، کمک خواست؛ 
همۀ مهمانان سکوت کردند و جوابی ندادند. درخواست پیامبر)ص(، سه بار مطرح 
شد و هر بار، همه سکوت کردند و تنها علی)ع( قاطعانه اعالم آمادگی و وفاداری 
کرد. پس از آن، پیامبر)ص( دست آن حضرت را در دست گرفت، بیعت ایشان را 
پذیرفت و به مهمانان فرمود: »همانا این، برادر من، وصّی من و جانشین من در 

میان شما خواهد بود.«
نادرست   )3( و   )2( گزینه های  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
است، زیرا تعبیر »بیعت ایشان را پذیرفت«، اختصاص به یوم االنذار دارد. با توجه 

به توضیح باال، قسمت اول گزینۀ )1( نادرست است.
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گزینۀ17462
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل

نادرست   )3( و   )1( گزینه های  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
است. قسمت دوم گزینۀ )4( نادرست است، زیرا در این سخن پیامبر اسالم)ص( 
به میهمانان خود: »همانا این، برادر من، وصّی من و جانشین من در میان شما 

خواهد بود.«، سخن از والیت و سرپرستی امام علی)ع( نمی باشد.

گزینۀ17471
مراجعه شود به پاسخ دو پرسش قبل

 نکتۀ طالیی براساس آیۀ انذار و حدیث یوم الّدار، حضرت علی)ع( از سوی 
خداوند به مقام »اخّوت، وصایت و خالفت« نائل شدند.

گزینۀ17484
مراجعه شود به پاسخ سه پرسش قبل

نادرست   )3( و   )2( گزینه های  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
است، زیرا دعوت شدگان چهل نفر از بزرگان بنی هاشم بودند. مطابق توضیح 

داده شده، قسمت دوم گزینۀ )1( نادرست است.

گزینۀ17493
سه عبارت قسمت های »الف«، »ب« و »د«، در مورد ماجرای تاریخی یوم االنذار 

صحیح است.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت »ج« نادرست است، زیرا در ماجرای 
یوم الدار، سخن از مخالفت و کارشکنی دعوت شدگان در انجام مأموریت الهی 

نمی باشد.

گزینۀ17502
درخواست پیامبر)ص(، برای یاری و کمک ایشان در انجام رسالت الهی سه بار 
مطرح شد و هر بار، همه سکوت کردند و تنها علی)ع( قاطعانه اعالم آمادگی و 
وفاداری کرد. پس از آن، پیامبر)ص( دست آن حضرت را در دست گرفت، بیعت 
و  من  وصّی  من،  برادر  این،  »همانا  فرمود:  مهمانان  به  و  پذیرفت  را  ایشان 

جانشین من در میان شما خواهد بود.«
علی)ع(،  امام  خالفت«  و  وصایت  »اخّوت،  بیان   نکتۀ طالیی زمینه ساز 

اعالم آمادگی و وفادراری ایشان به رسول گرامی اسالم)ص( بود.

گزینۀ17513
انتخاب جانشین توسط پیامبر)ص( در شرایطی که هنوز موفقیتی کسب نکرده 
بود و حتی خویشانش نیز دعوت او را نپذیرفته بودند و هنوز اسالم هم پیشرفتی 
چنان  پیامبر  جانشینی  اواًل،  که:  است  موضوع  این  نشان دهنده  بود،  نکرده 
اهمیتی دارد که از همان روزهای اول دعوت باید برای مردم مشخص شود. 
ثانیًا، جانشینی پیامبر اکرم)ص( ویژگی هایی دارد )علم و عصمت( که نمی توان 
آن را به انتخاب مردم واگذار کرد. به همین جهت باید از همان ابتدا به مردم 

معرفی شود تا مردم جانشین آن حضرت را بشناسند.
تشخیص  زیرا  است،  نادرست   )1(  دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ 
شایستگی های جانشینی پیامبر اکرم)ص( که همان علم عصمت است، تنها از 
عهدۀ خداوند بر می آید. گزینه های )2( و )4( نادرست است، زیرا جانشین پیامبر 

اسالم)ص( توسط آن حضرت به مردم معرفی می شود نه انتخاب.

گزینۀ17524
جانشینی پیامبر چنان اهمیتی دارد که از همان روزهای اول دعوت باید برای 
مردم مشخص شود. حدود سه سال پس از بعثت، فرمان الهی: »و اَنِذر َعشیَرتََک 
ااَلقَربین: خویشان نزدیکت را انذار کن.«، برای پیامبر آمد. برای انجام این دستور، 
رسول خدا)ص( چهل نفر از بزرگان بنی هاشم را دعوت کرد و دربارۀ اسالم با آنان 
سخن گفت و آنان را به دین اسالم فراخواند و از آنان برای ترویج و تبلیغ اسالم، 

کمک خواست.
بیان  انذر عشیرتک االقربین«، زمینه ساز  انذار: »و  آیۀ   نکتۀ طالیی نزول 

مقام »اخّوت، وصایت و خالفت« برای امام علی)ع( بود.

گزینۀ17534
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل

آن،  در  است که  آیۀ والیت   ،)1( گزینۀ   دلیل نادرستی سایر گزینه ها آیۀ 
مقام والیت و جانشینی امام علی)ع( بیان شده است. آیۀ گزینۀ )2(، آیۀ ابالغ است 
که در آن، بیان حدیث غدیر به رسول گرامی اسالم)ص( ابالغ شده است. حدیث 
گزینۀ )4(، حدیث غدیر است که در آن مقام والیت و زعامت امام علی)ع( بیان 

شده است.

گزینۀ17542
در یکی از روزها، نزدیک ظهر، فرشته وحی از جانب خداوند آیه ای را بر پیامبر 

نازل کرد که در آن ویژگی های ولّی و سرپرست مسلمانان مشخص شده بود. 
با نزول این آیه )والیت(، رسول خدا)ص( دریافت که چنین واقعه ای رخ داده و کسی 
در رکوع صدقه داده است و خداوند قصد معرفی او را دارد؛ با شتاب و در حالی که 
آیه را می خواند و مردم را از آن آگاه می کرد، به مسجد آمد و پرسید: »چه کسی در 
حال رکوع صدقه داده است؟« فقیری که انگشتری در دست داشت، به حضرت 
علی)ع( که در حال نماز بود، اشاره کرد و گفت: این مرد در حال رکوع، انگشتر خود 
را به من بخشید. مردم که از محتوای آیه با خبر شده بودند،  تکبیر گفتند و رسول 

خدا)ص( نیز، ستایش و سپاس خداوند را به جا آورد.
 نکتۀ طالیی در آیۀ والیت، پس از والیت خدا و رسول خدا)ص(، ویژگی های 

ولّی و سرپرست مسلمانان مشخص شده است.

گزینۀ17553
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل

و  ولّی  برای  ویژگی  سه  والیت  آیۀ   دلیل نادرستی سایر گزینه ها در 
سرپرست مسلمانان بیان شده است: 1ـ ایمان به خدا 2ـ برپا داشتن نماز 3ـ دادن 

زکات در حال رکوع.

گزینۀ17561
الف ـ آیۀ شریفۀ: »انما ولیکم اهلل و رسوله و الّذین ءامنوا الذین یقیمون الصالهًْ و 
یوتون الزکاهًْ و هم راکعون«، که آیه والیت نام دارد، در شأن امام علی)ع( که اولین 
و برترین کاتب وحی بود، نازل شده است. ب ـ نزول این آیه در چنین شرایطی 
و اعالم  والیت حضرت علی)ع( از جانب رسول خدا)ص(، برای آن بود که مردم با 

چشم ببینند و از زبان پیامبر بشنوند تا امکان مخفی کردن آن نباشد.
ویژگی   )3( و   )2( گزینه های  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
پیامبر اسالم)ص( است. با توجه به توضیح باال، قسمت سوم گزینۀ )4( نادرست 

است.

گزینۀ17571
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل

همان  اسالم)ص(،  پیامبر  جانشینان  از   دلیل نادرستی سایر گزینه ها منظور 
اولی األمر یا 12 امام می باشند و ویژگی اولی األمر در آیۀ اطاعت آمده است نه آیۀ والیت.
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گزینۀ17584
آیۀ 59 سورۀ نساء یا آیۀ اطاعت: »یا أّیها الّذین آمنوا أطیعوا اهلل و أطیعوا الّرسول 
و أولي االمر منکم«، در مدینه بر پیامبر نازل شد در این آیه، تکلیف مؤمنان 
مشخص شده است که باید از »اهلل، رسول و أولی االمر« پیروی کنند. منظور از 
صاحبان امر )أولی االمر( در این آیه، همان جانشینان پیامبر اسالم)ص( و 12 امام 

می باشند که نام آنها به صورت صریح و دقیق در حدیث جابر آمده است.
 مقایسه آیۀ والیت، مصداق ولی و سرپرست مسلمانان پس از خدا و رسولش 
را  اسالم)ص(  پیامبر  جانشینان  مصادیق  اطاعت  آیۀ  و  است  کرده  مشخص  را 

مشخص نموده است.

گزینۀ17594
الف ـ مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

ب ـ در این آیه، اطاعت از اولی االمر در ردیف اطاعت از خدا و پیامبر)ص( آمده 
است و چون اطاعت از خدا و پیامبر)ص( کامل و همه جانبه است، بنابراین اطاعت از 
اولی االمر نیز باید همانند اطاعت از خدا و پیامبر)ص( همه جانبه و بی چون و چرا است.

 )3( و   )2( و   )1( گزینه های  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
نادرست است، زیرا در آیۀ اطاعت از جانشینی اولی األمر و 12 امام سخن گفته 

شده نه از اهل بیت و 14 معصوم)ع(.

گزینۀ17603
مخاطب آیۀ اطاعت: »یا أّیها الّذین آمنوا أطیعوا اهلل و أطیعوا الّرسول و أولي االمر منکم«، 
مومنان )آمنوا( می باشند. براساس این آیه، تداوم مرجعیت دینی و والیت ظاهری از 
مسئولیت های رسول اکرم)ص( پس از رحلت ایشان بر عهدۀ صاحبان امر یا 12 امام می باشد.

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها مطابق متن آیه، قسمت اول گزینه های )2( و 
)4( نادرست است. قسمت دوم گزینۀ )2( نادرست است، زیرا در آیۀ اطاعت، تداوم 
مرجعیت دینی و والیت ظاهری پیامبر گرامی اسالم)ص( توسط اولی األمر و 12 

امام مطرح است نه اهل بیت ایشان.

گزینۀ17614
الف ـ مطابق آموخته های درس قبل، بیان کلیات احکام که در قرآن کریم آمده است مانند این 
مفهوم که : »وقتی آیه ای نازل می شد و حکم کلی موضوعی را بیان می فرمود.«، مربوط به 
دریافت و ابالغ وحی، اولین مسئولیت از حیطه های مسئولیت رسالت پیامبراکرم )ص( می باشد. 
ب ـ بیان جزئیات احکام مانند این سخن پیامبر اسالم)ص(: »این گونه که من نماز می خوانم، 
شما هم بخوانید.«، ناظر بر مرجعیت دینی، به عنوان دومین مسئولیت ایشان می باشد.

آیۀ اطاعت، مربوط به  اولواألمر در  از جانشینی   نکتۀ طالیی سخن گفتن 
اولین مسئولیت پیامبراکرم )ص(، یعنی »دریافت وحی و ابالغ آن« و تعیین مصادیق 
اولی األمر توسط پیامبراکرم )ص( و بیان حدیث جابر، مربوط به دومین مسئولیت 

ایشان، یعنی »تعلین و تبیین تعالیم دین یا مرجعیت دینی« می باشد.

گزینۀ17621
وقتی آیۀ »اطاعت« نازل شد، جابربن عبداهلل انصاری نزد رسول خدا)ص( آمد و گفت: »یا 
رسول اهلل، ما خدا و رسول او را شناخته ایم. الزم است »اولی االمر« را نیز بشناسیم.« 
رسول خدا)ص( فرمود: »ای جابر، آنان )اولوا االمر( جانشینان من و امامان بعد از من اند.

 نکتۀ طالیی منظور از »اولی االمر«، همان 12 امام و جانشینان پیامبر)ص( می باشند 
ولی منظور از اهل بیت، در حدیث ثقلین، همان 12 امام و حضرت فاطمه)س( می باشند.

گزینۀ17631
حدیث جابر در تبیین آیۀ اطاعت: »یا أّیها الّذین آمنوا أطیعوا اهلل و أطیعوا الّرسول 
جابربن  شد،  نازل  »اطاعت«  آیۀ  وقتی  است.  شده  بیان  منکم«  االمر  أولي  و 
عبداهلل انصاری نزد رسول خدا)ص( آمد و گفت: »یا رسول اهلل، ما خدا و رسول او 
را شناخته ایم. الزم است »اولی االمر« را نیز بشناسیم.« رسول خدا)ص( فرمود: »ای 

جابر، آنان )اولوا االمر( جانشینان من و امامان بعد از من اند.

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )3( و )4(، آیۀ والیت 
است نه آیۀ اطاعت. قسمت دوم گزینۀ )2( نادرست است، زیرا در آیۀ اطاعت 

سخن از جانشینی اولی األمر است نه اهل بیت.

گزینۀ17643
»محمد بن علی«، نام گرامی امامان پنجم و نهم، یعنی امام باقر)ع( و امام جواد)ع( 
می باشد. همچنین »علی بن محمد«، نام گرامی امام دهم یعنی امام هادی)ع( است.

 نکتۀ طالیی در حدیث جابر، نام حاکمان جامعۀ نوپای اسالمی پس از رحلت 
رسول اکرم)ص(، به ترتیب، ذکر شده است.

گزینۀ17652
الف ـ براساس آیۀ اطاعت: »یا أّیها الّذین آمنوا أطیعوا اهلل و أطیعوا الّرسول و أولي 
االمر منکم«، تداوم مرجعیت دینی و والیت ظاهری از مسئولیت های رسول 
امام می باشد.  یا 12  ایشان  بر عهدۀ جانشینان  ایشان  از رحلت  اکرم)ص( پس 
ب ـ بر اساس این آیه، در زمانی که رسول خدا)ص( در میان مردم نیست، تالش برای 
رفع اختالف اجتماعی با مراجعه به امام معصوم)ع( )و أولی االمر منکم( قابل اجراست.

نادرست   )4( و   )1( گزینه های  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
است، زیرا در آیۀ والیت، سخن از والیت و سرپرستی مسلمانان است نه سخن 
از جانشینی و امامت. قسمت دوم گزینۀ )3( نادرست است، زیرا منظور از اولی األمر، 

12 امام است نه اهل بیت و 14 معصوم.

گزینۀ17663
مطابق حدیث جابر، پیامبراکرم)ص( به جابربن عبداهلل انصاری فرمود: »ای جابر، 
آنان )اولوا االمر( جانشینان من و امامان بعد از من اند. نخستیِن آنان علی بن ابی 
طالب است و سپس به ترتیب: حسن بن علی، حسین بن علی، علی  بن الحسین، 
محمدبن علی؛ و تو در هنگام پیری او را خواهی دید و هر وقت او را دیدی، 
سالم مرا به او برسان.« و در ادامه فرمودند: »پس از محمدبن علی نیز به ترتیب، 
علی بن محمد،  محمدبن علی،  علی بن موسی،  موسی بن جعفر،  جعفربن محمد، 
حسن بن علی و پس از ایشان فرزندش می باشد که هم نام و هم کنیۀ من است.«
 توضیح نام پیامبر اسالم)ص(، »محمد« و کنیۀ ایشان »ابوالقاسم« می باشد. 

»علی بن محمد« در قسمت دوم گزینۀ )4( نام امام دهم است.

گزینۀ17673
حدیث جابر در تبیین آیۀ اطاعت: »یا أّیها الّذین آمنوا أطیعوا اهلل و أطیعوا الّرسول 
و ...«، بیان شده است. مطابق این حدیث: »امام زمان)عج( از نظر مردم پنهان 
می شود و غیبت او طوالنی می گردد تا آنجا که فقط افرادی که ایمان راسخ دارند، 

بر عقیدۀ امامت ایشان باقی می مانند.«
 نکتۀ طالیی »راسخان در ایمان«، ویژگی افرادی است که در آخرالزمان 
زندگی می کنند و با وجود طوالنی  شدن غیبت امام زمان)ع(، بر عقیدۀ امامت 

ایشان باقی می مانند.

گزینۀ17681
الف ـ در آیۀ اطاعت: »یا أّیها الّذین آمنوا أطیعوا اهلل و أطیعوا الّرسول و أولي االمر 
منکم«، اطاعت از اولی االمر در ردیف اطاعت از خدا و پیامبر)ص( آمده است. و چون 
اطاعت از خدا و پیامبر)ص( کامل و همه جانبه است، بنابراین اطاعت از اولی االمر 
نیز باید همه جانبه و بی چون و چرا باشد. بر این اساس،  امام همان مسئولیت های 

پیامبر به جز دریافت وحی و ابالغ آن را نیز دارد.
ب ـ براساس این آیه، تداوم مرجعیت دینی و والیت ظاهری از مسئولیت های 

رسول اکرم)ص( پس از رحلت ایشان بر عهدۀ صاحبان امر یا 12 امام می باشد.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت دوم گزینۀ )3( نادرست است، زیرا از 
مسئولیت های سه گانۀ رسول اکرم)ص(، تنها دو مسئولیت »مرجعیت دینی و والیت 

ظاهری« پس از رحلت ایشان بر عهدۀ صاحبان امر یا 12 امام می باشد.
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گزینۀ17692
مطابق فرمایش پیامبر اکرم)ص( در حدیث جابر، »علی بن محمد، حسن بن علی، 
علی بن حسین«، به ترتیب نام امام هادی)ع(، امام حسن عسکری)ع( و امام سجاد)ع( 

می باشد.
 نکتۀ طالیی سخت گیری حاکمان بنی عباس نسبت به امام دهم و یازدهم 
تا حدی شدت یافته بود که آن بزرگواران را در محاصرۀ کامل قرار داده بودند؛ زیرا 

آنان از اخباری که از پیامبر اکرم)ص( و سایر امامان رسیده بود، مطلع بودند.

گزینۀ17703
الف ـ پیامبر اکرم)ص(، حدیث ثقلین را به طور مکرر، از جمله در روزهای آخر عمر 

خود بیان کردند. ب ـ حدیث غدیر در سال آخر عمر پیامبر)ص( بیان شد.
 نکتۀ طالیی حدیث جابر در معرفی اولواالمر است و حدیث ثقلین، در مورد 

عصمت و پیروی کامل از اهل بیت است.

گزینۀ17714
مطابق حدیث ثقلین: »انّي تارک فیکم الّثقلین کتاب اهلل و عترتي اهل بیتي ما 
ان تمّسکتم بهما لن تضلّوا ابدا و انّهما لن یفترقا حّتي  یردا علّي الحوض«، مصداق 
»ثقلین« قرآن و عترت می باشد. و منظور از عترت پیامبراکرم)ص( 13 تن اهل 

بیت ایشان می باشد.
 نکتۀ طالیی منظور از اهل بیت در حدیث ثقلین، 13 تن عترت ایشان، یعنی 

حضرت فاطمه)س( و 12 امام)ع( می باشد.

گزینۀ17723
الف ـ این قسمت از حدیث ثقلین: »ما ان تمّسکتم بهما لن تضلّوا ابدا«، عصمت 
اهل بیت را ثابت می کند و مسدود بودن همیشگی راه ضاللت را با تبعیت از قرآن 
و اهل بیت بیان می کند. ب ـ این قسمت حدیث: »و انّهما لن یفترقا«، نیز بیانگر 
این حقیقت است که همان طور که قرآن همیشگی است، وجود معصوم نیز در 

کنار آن همیشگی است.
از  پس  مسلمانان  نشدن  گمراه  شرط  ثقلین،  حدیث   نکتۀ طالیی مطابق 
رحلت پیامبر)ص(، تمسک جستن همراه هم و همزمان آنان به قرآن و اهل بیت 

است. )ما ان تمّسکتم بهما لن تضلّوا ابدا(

گزینۀ17731
همان طور که قرآن و پیامبر از هم جدا نمی شوند، قرآن و اهل بیت)ع( نیز همواره 
قرآن  بودن  جدایی ناپذیر  پیامبر،  و  قرآن  بودن  بودن  ملزوم  و  الزم  هم اند.  با 
کریم و اهل بیت)ع( را به منظور تداوم مرجعیت دینی از مسئولیت های رسالت 

پیامبراکرم)ص( ثابت می کند.
نادرست   )4( و   )3( گزینه های  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
است، زیرا در حدیث ثقلین سخن از اهل بیت است که شامل حضرت فاطمه و 
سایر امامان است ولی اولواألمر فقط شامل 12 امام است. قسمت دوم گزینۀ 
)2( نادرست است، زیرا در کنار قرآن بودن پیامبر)ص( و اهل بیت)ع(، سخن از 

تبیین تعالیم قرآن کریم یا مرجعیت دینی است نه والیت ظاهری.

گزینۀ17742
مطابق حدیث ثقلین: »انّي تارک فیکم الّثقلین کتاب اهلل و عترتي اهل بیتي 
ما ان تمّسکتم بهما لن تضلّوا ابدا و انّهما لن یفترقا حّتي  یردا علّي الحوض«، 
در صورتی مسلمانان گمراه نمی شوند که به قرآن و اهل بیت به همراه هم 
از  فقط  اخروی،  و سعادت  هدایت  برای  نمی توان  جویند.  تمسک  و همزمان 
یکی از دو یادگار پیامبر)ص( پیروی کرد؛ بلکه باید از هر دو پیروی کرد. )ما ان 

تمّسکتم بهما لن تضلّوا ابدا(

نادرست   )3( و   )1( گزینه های  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
است، زیرا حدیث منزلت دربارۀ جانشینی امام علی)ع( سخن می گوید.  قسمت دوم 
گزینۀ )4( نادرست است، زیرا در این حدیث از تمسک به قرآن و اهل بیت به 

عنوان راه همیشگی نجات از گمراهی سخن گفته شده است.

گزینۀ17754
در حدیث ثقلین، عبارت: »انّهما لن یفترقا حّتي  یردا علّي الحوض«، بیانگر این 
حقیقت است که همان طور که قرآن همیشگی است، وجود معصوم نیز در کنار 

آن همیشگی است.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ )1(، بخشی از حدیث ثقلین است که 
بیانگر »عصمت اهل بیت« است. عبارت قرآنی موجود در گزینۀ )2(، به تضمین 
جان رسول خدا)ص( در بیان جانشینی امام علی)ع( در غدیر است. گزینۀ )3(، بخشی 

از حدیث منزلت است که بیانگر »ختم نبوت« است.

گزینۀ17764
سه قسمت »الف«، »ب« و »ج«، مفهوم حدیث ثقلین می باشد.

این بخش از حدیث ثقلین: »ما ان تمّسکتم بهما لن تضلّوا ابدا«، به تمسک هم زمان 
به قرآن و اهل بیت برای نجات از گمراهی اشاره دارد نه فقط تبعیت از اهل بیت.

 نکتۀ طالیی حدیث ثقلین و آیۀ تطهیر، هر دو در مورد اهل بیت)ع( سخن 
می گویند و هر دو بیانگر عصمت ایشان می باشند.

گزینۀ17772
الف ـ وقتی خداوند حضرت موسی)ع( را مأمور مبارزه با فرعون کرد، آن حضرت از 
خداوند خواست که برادرش  هارون را »مشاور، پشتیبان و شریک در امر هدایت 
مردم« قرار دهد. خداوند نیز درخواست حضرت موسی)ع( را پذیرفت و او را مشاور و 
وزیر وی قرار داد. ب ـ پیامبر اکرم)ص( نیز بارها  حدیث منزلت را به حضرت علی)ع( 

فرمودند تا مبّین رسیدن ایشان به مقام جانشینی پیامبر)ص( باشد.
 نکتۀ طالیی »انتصاب امام علی)ع( به جانشینی رسول خدا)ص( و امامت بعد از 

ایشان توسط خداوند«، مفهوم حدیث منزلت است.

گزینۀ17783
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

از روش   تمرین تست زنی برای پاسخ دادن به این نوع تست، بهتر است 
حذف گزینه های نادرست استفاده کنید. مطابق توضیح باال، قسمت اول گزینه های 

)1( و )2( نادرست است. قسمت دوم گزینۀ )4(، مفهوم حدیث منزلت نمی باشد.

گزینۀ17791
امام علی)ع( همانند حضرت  از تدبر در پیام حدیث منزلت دریافت می شود که 
هارون)ع(، مشاور، پشتیبان و شریک در امر هدایت برای پیامبر پیش از خود است.

حدیث  مفهوم   ،)4( و   )2(  دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینه های 
»یومإنذار« است. گزینۀ )3(، مفهوم آیۀ تطهیر است.

گزینۀ17804
حدیث منزلت: »مّني بمنزلهًْ  هارون من موسي ااّل انّه النبي بعدي«، بیانگر این 
حقیقت که انتصاب امیر المؤمنین علی  بن ابی طالب)ع( به جانشینی رسول خدا)ص( 

و امامت بعد از ایشان توسط خداوند صورت گرفته است.
 تمرین تست زنی برای پاسخ دادن به این تست، باید مفهوم هر آیه یا حدیث 
را بررسی نموده و در صورت عدم مطابقت با صورت سؤال، آن را حذف نمایید. 
حدیث گزینۀ )1(، به اهمیت والیت ظاهری اشاره دارد. حدیث گزینۀ )2(، به 
همیشگی بودن امامت در کنار قرآن کریم اشاره دارد. آیۀ تطهیر در گزینۀ )3(، 

بیانگر عصمت اهل بیت)ع( است.
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گزینۀ17813
حدیث منزلت، به ترتیب، به دو موضوع: 1ـ جانشینی امام علی)ع( و تداوم مرجعیت 
دینی و والیت ظاهری پیامبر اسالم)ص( 2ـ پایان یافتن دریافت و ابالغ وحی با 

ختم نبوت )النبی بعدی( اشاره دارد.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )2( و )3(، مفهوم آیۀ 
حدیث  نه  است  ثقلین  حدیث  مفهوم   ،)4( گزینۀ  دوم  قسمت  است.  اطاعت 

منزلت.

گزینۀ17823
پیامبر گرامی اسالم در سال دهم هجرت عازم مکه شد تا فریضۀ حج را به جا 
آورد. این حج که در آخرین سال زندگی ایشان برگزار شد، به »حجهًْ البالغ« و 
»حجهًْ الوداع« مشهور است. در این حج، حدود هزاران نفر شرکت کرده بودند 
تا روش انجام دادن اعمال حج را از رسول خدا)ص( فراگیرند و حج را با ایشان 

به جا آورند.
 توضیح نزول آیۀ ابالغ و بیان حدیث غدیر، پس از انجام »حجهًْ البالغ« و 

»حجهًْ الوداع« است.

گزینۀ17831
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل

 توضیح در میهمانی »یوم النذار«، تنها چهل نفر از بزرگان بنی هاشم و رسول 
اکرم و امام علی)ع( حضور داشتند.

گزینۀ17844
آیۀ 67 سورۀ مائده: »یا أّیها الّرسول بلّغ ما أنزل إلیک من ربّک و إن لّم تفعل فما 
بلّغت رسالته ...«، که معروف به آیۀ ابالغ است، پس از برگزاری »حجهًْ الوداع« 
در سال دهم هجرت و در مسیر بازگشت به مدینه در روز هیجدهم ماه ذی حجه، 
در محلی به نام غدیر خم بر پیامبر اسالم)ص( نازل شد. در این آیه، خداوند به پیامبر 
فرمان می دهد تا آنچه که بر او نازل شده به مردم برساند و ابالغ کند )بلّغ ما أنزل 
إلیک من ربّک(. اهمیت این فرمان به اندازه ای است که اگر انجام نشود، اصل 

رسالت به انجام نرسیده است )و إن لم تفعل فما بلّغت رسالته(.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها با توجه به توضیح باال، قسمت اول گزینه های 
)1( و )3( نادرست است. قسمت دوم گزینۀ )2(، سؤال پیامبر اسالم از حاضران 

پس از نزول آیۀ ابالغ و قبل از بیان حدیث غدیر است.

گزینۀ17852
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل

 نکتۀ طالیی رسالت الهی و مأموریت مهمی که در آیۀ ابالغ بر عهدۀ نبی 
اکرم)ص( نهاده شده بود، بیان حدیث غدیر و اعالم والیت و زعامت امام علی)ع( 

است.

گزینۀ17862
مطابق آیۀ ابالغ: »یا أّیها الّرسول بلّغ ما أنزل إلیک من ربّک و إن لّم تفعل فما 
بلّغت رسالته و اهلل یعصمک من الّناس إّن اهلل الیهدي القوم الکافرین«، خداوند 
به پیامبر فرمان می دهد تا آنچه که بر او نازل شده به مردم برساند و ابالغ کند. 
اهمیت این فرمان به اندازه ای است که اگر انجام نشود، اصل رسالت به انجام 
نرسیده است. )فما بلّغت رسالته( رسالت پیامبر)ص( در این آیه، اعالم جانشینی امام 
علی)ع( است که با وجود خطراتی از جانب منافقان، خداوند حفظ جان ایشان را 

تضمین می کند. )و اهلل یعصمک من الّناس(
فما  تفعل  لّم  إن  »و  قرآنی:  عبارت   دلیل نادرستی سایر گزینه ها مطابق 
بلّغت رسالته«، قسمت اول گزینه های )1( و )3( نادرست است. مطابق عبارت 

قرآنی: »و اهلل یعصمک من الّناس«، قسمت دوم گزینۀ )4( نادرست است.

گزینۀ17873
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل

اول  قسمت  شده  داده  توضیح   دلیل نادرستی سایر گزینه ها مطابق 
گزینه های )1( و )2( نادرست است. قسمت دوم گزینۀ )4(، مربوط به یوم اإلنذار 

است نه ماجرای غدیر.

گزینۀ17882
خداوند در پایان آیه ابالغ، به  عنوان یک تهدید و مجازات، به آن هایی که 
بورزند،  کفر  لجاجت  روی  از  آن  برابر  در  و  کنند  انکار  را  الهی  پیام  این 
الیهدی  اهلل  )إّن  نمی کند.«  هدایت  را  لجوج  کافران  »خداوند  می فرماید: 

الکافرین( القوم 
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ )1(، نتیجۀ پذیرش هر دینی بجز دین 
اسالم )و من یبتِغ غیر االسالِم دینا فلن یقبل منه( است. گزینۀ )3(، در مورد 
کسانی است که قضاوت به نزد طاغوت می برند. گزینۀ )4(، نتیجۀ بنای زندگی 

بر اساس احکام و دستورات غیر الهی است.

گزینۀ17894
مطابق آیۀ 67 سوره مائده یا آیه ابالغ، رسالت پیامبر اسالم)ص( ابالغ پیام الهی، 
یعنی بیان حدیث غدیر و اعالم جانشینی امام علی)ع( به مردم است. انجام این 
رسالت، خطراتی از جانب منافقان، به همراه خواهد داشت که خداوند حفظ جان 

ایشان را تضمین می کند. )و اهلل یعصمک من الّناس(
 تمرین تست زنی برای پاسخ دادن به این تست چند قسمتی، بهتر است پس 

از حذف گزینه های نادرست، به انتخاب گزینۀ صحیح اقدام نمایید.
قسمت دوم گزینه های )1( و )3( نادرست است، زیرا حفظ جان رسول خدا)ص( 
مربوط به حدیث غدیر است نه انذار خویشان خود. قسمت سوم گزینۀ )2(، مربوط 

به اهل بیت)ع( و آیۀ تطهیر است نه آیۀ ابالغ و حدیث غدیر.

گزینۀ17902
در پاسخ به این سوال می توان گفت که: »چرا خداوند به پیامبر اکرم)ص( وعده 
می دهد که او را حفظ خواهد کرد؟«، باید بگوییم ابالغ این پیام منافع برخی را به 

خطر می انداخت و احتمال آن بود که به مخالفت برخیزند.
 نکتۀ طالیی تعجیل در ابالغ پیام الهی و عدم نگرانی از گزند منافقان، پیام 

اصلی آیۀ والیت به رسول گرامی اسالم)ص( است.

گزینۀ17911
بعد از نزول آیۀ ابالغ، پیامبر اکرم)ص( دستور داد همه توقف کنند تا بازماندگان 
برسند و آنان که پیش رفته اند، برگردند. ظهر شده بود؛ ابتدا نماز را به جا آوردند 
و سپس، پیامبر در یک سخنرانی مهم و مفصل با مردم سخن گفت و آنان را 
برای دریافت آن پیام بزرگ آماده کرد. آن حضرت در قسمتی از سخنرانی از 
مردم پرسید: ای مردم، چه کسی به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است؟ )من 

اولی الناس بالمؤمنین من انفسهم(
 تمرین تست زنی برای پاسخ دادن به این تست تاریخی، بهتر به جزئیات 
یک ماجرای تاریخی دقت کرده و با توجه به آن، به حذف گزینه های نادرست 
نادرست  با توجه به توضیح باال، قسمت سوم گزینه های )2( و )3(  بپردازید. 
است.در مقایسه قسمت چهارم گزینه های )1( و )4(، عبارت: »من اولی الناس 

بالمؤمنین من انفسهم«، مقدم بر حدیث غدیر بیان شده است.
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گزینۀ17924
بعد از نزول آیۀ ابالغ: »یا أّیها الّرسول بلّغ ما أنزل إلیک من ربّک و إن لّم تفعل 
فما بلّغت رسالته...«، پیامبر در یک سخنرانی مهم و مفصل با مردم سخن گفت و 
آنان را برای دریافت آن پیام بزرگ آماده کرد. آن حضرت در قسمتی از سخنرانی 
از مردم پرسید: »من اولی الناس بالمؤمنین من انفسهم : ای مردم، چه کسی 
به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است؟« مردم پاسخ دادند: خدا و پیامبرش بر ما 
والیت و سرپرستی دارند. پیامبر)ص( پس از بیان این پرسش و شنیدن پاسخ مردم، 

حدیث معروف غدیر: »من کنت مواله فهذا علی مواله« را بیان کردند.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )1( و )3(، بخشی از 
حدیث ثقلین هستند و از نظر زمان بیان، ارتباطی با آیۀ ابالغ و ماجرای غدیر 
ندارد. قسمت دوم گزینۀ )2(، آیۀ والیت است، و از نظر زمان بیان، ارتباطی با آیۀ 

ابالغ و ماجرای غدیر ندارد.

گزینۀ17933
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل

 نکتۀ طالیی حدیث جابر پس از آیۀ اطاعت و حدیث غدیر پس از آیۀ ابالغ 
اول  قسمت  باال،  توضیح  به  توجه  با  است.  شده  بیان  اسالم)ص(  پیامبر  توسط 

گزینه های )2( و )4( و قسمت دوم گزینۀ )1( نادرست است.

گزینۀ17942
الف ـ پیامبر اکرم)ص( از افراد حاضر در غدیر درخواست کردند که مطالب گفته 
شده را به غایبان برسانند ب ـ در پاسخ به این سوال که چرا مراسم غدیر هم زمان 
با بزرگ ترین اجتماع مسلمانان برگزار شد می توان گفت به خاطر اینکه مسالۀ 
خالفت و جانشینی حضرت علی)ع( به وسیلۀ حجاج که بیش ازصد هزار نفر بودند 
به سراسر سرزمین های اسالمی رسانده شود تا حجت برمردم در مورد نصب امام 
و جانشینی رسول خدا تمام شده باشد و بعداً ادعا نکنند که پیامبر)ص( جانشینی 

برای خود نصب نکرده است.
 روش تست زدن برای پاسخ دادن به این نوع تست های تاریخی، فقط باید 
براساس عبارت های کتاب و اطالعات صحیح به سؤال مورد نظر پاسخ دهید. 
بر اساس حدس و گمان نباید به این سؤاالت پاسخ دهید. با توجه به توضیح 
داده شده، قسمت اول گزینه های )1( و )3( و قسمت دوم گزینۀ )4( نادرست 

است.

گزینۀ17951
الف ـ تداوم راه پیامبر منوط به این بود که بعد از ایشان جانشین شایسته ای برای 
آن حضرت تعیین شود تا راه و منش ایشان را ادامه دهد. در غیر این صورت بعد از 
وفات رسول خدا)ص(، اصل دین در معرض تهدید قرار می گرفت و جامعۀ اسالمی 
رو به ضعف و زوال می نهاد. ب ـ پس انجام ندادن این ماموریت )إن لّم تفعل فما 
بلّغت رسالته( که باعث لطمه به دین می شد، مساوی عدم انجام رسالت بود آیه 
شریفه )بلّغ ما أنزل إلیک من ربّک( یا همان آیه ابالغ نیز بر اهمیت این موضوع 

)ضرورت مشخص شدن جانشین پیامبر اکرم )ص(( تاکید دارد.
رسول  وفات  از  بعد  ابالغ،  آیۀ  پیام  نشدن  عملی   نکتۀ طالیی در صورت 
خدا)ص(، اصل دین در معرض تهدید قرار می گرفت و جامعۀ اسالمی رو به ضعف 

و زوال می نهاد.

گزینۀ17964
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل

 روش تست زدن درک درست منظور سؤال، قدم بزرگی برای انتخاب گزینۀ 
صحیح است. با توجه به اینکه در سؤال به کوتاهی نکردن رسول خدا)ص( در انجام 
مأموریت الهی تأکید شده است، در گزینه های دیگر به هیچ مأموریت بزرگی برای 

رسول خدا)ص( اشاره نشده است.

گزینۀ17972
در پاسخ به این سوال که چرا خداوند انجام ندادن این مأموریت را مساوی با 
عدم انجام رسالت اعالم کرد؟ می توان گفت که تداوم راه پیامبر منوط به این 
بود که بعد از ایشان جانشین شایسته ای برای آن حضرت تعیین شود تا راه و 
منش ایشان را ادامه دهد. در غیر این صورت بعد از وفات رسول خدا)ص(، اصل 
زوال  و  به ضعف  رو  و جامعۀ اسالمی  قرار می گرفت  تهدید  در معرض  دین 
می نهاد. پس انجام ندادن این ماموریت که باعث لطمه به دین می شد، مساوی 
عدم انجام رسالت بود. با توجه به توضیح باال، دو عبارت »الف« و »د«، پیام 

آیۀ ابالغ است.
است.    ثقلین  حدیث  پیام  »ب«،   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
قسمت »ج« نادرست است، زیرا در صورت عدم معرفی جانشین، پس از فوت 
قرار  تهدید  ابتدای دعوت(، اصل دین در معرض  از همان  )نه  اکرم)ص(  رسول 

می گرفت.

گزینۀ17981
آشکار است که این شادباش در صورتی صحیح است که در آن روز حضرت 
علی)ع( از سوی خدا و رسولش به مقامی بلند رسیده باشد و جز در این صورت، 
تهنیت معنی نداشت. در واقع این تبریک، نشانۀ معرفی امام علی)ع( به عنوان 
جانشین پیامبر)ص( است و تبریک و دست دادن به منزلۀ بیعت و قبول والیت از 

جانب مردم است.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ )2(، پیام آیۀ اطاعت است. گزینۀ )3( 
نادرست است، چراکه باید بگوییم حضرت علی)ع( از سوی خدا و رسولش به مقامی 

بلند رسیده باشد نه فقط رسول خدا)ص(. گزینۀ )4(، پیام آیۀ والیت است.

گزینۀ17994
الف ـ پیامبر اسالم، پیش از بیان جملۀ »من کنت مواله« فرمودند: »اّیها الّناس 
من أولی الّناس بالمومنین من أنفسهم«. همانطور که در جملۀ پیشین صحبت از 
اولویت و والیت است در جملۀ بعد هم باید صحبت از والیت و سرپرستی باشد 

تا ارتباط معنوی دو جمله محفوظ بماند. 
ب ـ اگر در حدیث غدیر کلمه مولی به معنی دوست باشد، ابالغ نشدن پیام غدیر، 

مساوی انجام نپذیرفتن رسالت الهی نبود.
 توضیح سخن گفتن از یار و یاور رسول خدا بودن، در ماجرای »یومإنذار« 
 )2( و   )1( اول گزینه های  اساس، قسمت  این  بر  بیان شد.  امام علی)ع(  توسط 
نادرست است. قسمت دوم گزینۀ )3( مفهوم واقعی حدیث غدیر است، چراکه در 
حدیث غدیر، مولی به معنی ولی و سرپرست است، و این بدین معنا است که امام 
علی)ع( از سوی خداوند به مقام جانشینی برگزیده شده و این موضوع مهم باید به 
مردم اعالم شود و اعالم نشدن آن، باعث لطمه به دین می شد، مساوی عدم 

انجام رسالت بود.

گزینۀ18003
در پاسخ به این سوال که چرا کلمۀ »مولی« در حدیث غدیر: »من کنت مواله 

فهذا علي مواله«، به معنای سرپرست است، نه دوست؟ می توان گفت ، 
اواًل: پیامبر اسالم، پیش از بیان جملۀ »من کنت مواله« فرمودند: »اّیها الّناس 
من أولی الّناس بالمومنین من أنفسهم«. همانطور که در جملۀ پیشین صحبت 
از اولویت و والیت است در جملۀ بعد هم باید صحبت از والیت و سرپرستی 

باشد تا ارتباط معنوی دو جمله محفوظ بماند. 
ثانیًا: هیچ عاقلی باور نمی کند که پیامبر مردم را در آن شرایط و در هوای گرم 
نگه دارد و منظورش فقط این باشد که بگوید هر کس من دوست او هستم 
علی)ع( نیز دوست اوست. با توجه به این توضیح، سه قسمت »الف«، »ب« و 

»د«، پاسخ سؤال مورد نظر می باشند.
»ج«،  قسمت  در  پیامبر)ص(  درخواست   دلیل نادرستی سایر گزینه ها دلیل 

برای گسترش پیام غدیر به دیگر مسلمانان توسط حاضران در غدیر بود.
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گزینۀ18012
از آنجا که: الف ـ امام علی)ع( و دیگر امامان)ع( دو مسئولیت رهبری و مرجعیت 
دینی مسلمانان را پس از رسول خدا)ص( بر عهده دارند ب ـ و همچنین کردار و 
گفتار آنان اسوه و راهنمای مسلمانان است، ضروری است که آنان نیز معصوم از 

گناه و خطا باشند.
زیرا  است،  ناقص   )3( و   )1(  دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینه های 
امامان معصوم)ع( عالوه بر داشتن مقام والیت معنوی، دو مسئولیت رهبری و 
 )4( گزینۀ  دارند.  بر عهده  از رسول خدا)ص(  را پس  دینی مسلمانان  مرجعیت 
نادرست است، زیرا امامان معصوم)ع( مسئولیت »دریافت وحی و ابالغ آن« را بر 

عهده ندارند.

گزینۀ18024
الف ـ ضرورت داشتن ویژگی عصمت، یکی از دالیل معرفی امام از جانب خداست. 
ب ـ در آیاتی از قرآن کریم و سخنان رسول خدا)ص( به این مسئله اشاره شده که 
یکی از آنها نزول آیۀ تطهیر: »إنّما یرید اهلل لیذهب عنکم الّرجس أهل البیت و 

یطّهرکم تطهیرا« است.
 نکتۀ طالیی حدیث ثقلین و آیۀ تطهیر، هر دو در مورد اهل بیت)ع( سخن 
می گویند و هر دو بیانگر عصمت ایشان می باشند. بر اساس توضیح باال، قسمت 
اول گزینه های )2( و )3( نادرست است. آیۀ گزینۀ )1(، به اولین دلیل ضرورت 
تشکیل حکومت اسالمی، یعنی »ضرورت اجرای احکام اجتماعی اسالم« برای 

تحقق عدالت اجتماعی با نیروی مردم اشاره دارد.

گزینۀ18032
استراحت  خانه  در  ایشان  »روزی  می گوید:  خدا)ص(،  رسول  همسر  َسلَمه،  اُّم 
پیامبر)ص(  کرد.  و سالم  وارد شد  زهرا)س(  فاطمۀ  بزرگوارش  دختر  که  می کرد 
پاسخ داد و ایشان را به کنار خود دعوت کرد. پس از وی، حضرت علی)ع(، امام 
حسن)ع( و امام حسین)ع( آمدند. رسول خدا)ص( آنان را نیز در کنار خود جای داد. 
آن گاه برای آنان این گونه دعا کرد: »خدایا ! اینان اهل بیت من اند؛ آنان را از هر 
پلیدی و ناپاکی حفظ کن!«  در همین زمان فرشتۀ وحی آمد و آیۀ تطهیر را 

قرائت کرد. ب ـ آیۀ تطهیر بیانگر عصمت اهل بیت)ع( می باشد.
 تمرین تست زنی با توجه به اینکه قسمت اول تمام گزینه های این تست، 
صحیح است، برای پاسخ دادن به این نوع تست، باید با در نظر گرفتن قسمت 
دوم یا سوم آن به حذف گزینه های نادرست بپردازید. قسمت دوم گزینه های )1( 
و )4( نادرست است، زیرا آیۀ تطهیر در مورد اهل بیت)ع( است که شامل حضرت 
فاطمه و دیگر امامان)ع( است نه فقط شامل اولواالمر یا 12 امام. قسمت قسمت 
دوم گزینۀ )3( نادرست است، زیرا آیۀ تطهیر بیانگر عصمت اهل بیت)ع( است نه 

والیت ظاهری.

گزینۀ18042
الف ـ مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

ب ـ با تفکر در آیۀ تطهیر در می یابیم که: این آیه، تعداد خاصی از خانوادۀ پیامبر را 
در بر می گیرد که مقام عصمت دارند؛ یعنی در اینجا افراد خاصی از اهل بیت مورد 
نظر است و شامل سایر بستگان پیامبر نمی شود. چون این تعداد خاص معصوم اند، 

سخن و عمل آنان، مطابق با دین و بیان کنندۀ دستورات الهی است.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها با توجه به توضیح باال، قسمت اول گزینه های 

)1( و )4( نادرست است. قسمت دوم گزینۀ )3(، پیام حدیث ثقلین است.

گزینۀ18054
پیامبر اکرم)ص(، مدت ها هر روز صبح، هنگام رفتن به مسجد از در خانه  فاطمه)س( 
می گذشت و اهل خانه را »اهل بیت« صدا می زد و آیۀ تطهیر را می خواند ، تا مردم 

را نیز از این موضوع )عصمت اهل بیت( آگاه کند.

نادرست   )2( و   )1( گزینه های  دوم   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
است، زیرا آیۀ تطهیر در مورد اهل بیت است نه اولواالمر. قسمت اول گزینۀ )1(، 

با توجه به توضیح باال نادرست است.

گزینۀ18062
الف ـ در آیۀ تطهیر: »إنّما یرید اهلل لیذهب عنکم الّرجس أهل البیت و یطّهرکم 
تطهیرا«، دو عبارت: »لیذهب عنکم الّرجس« و »و یطّهرکم تطهیرا«، به عصمت 

اهل بیت)ع( و دور بودن آنان از هر گونه گناه و پلیدی اشاره دارد. 
ب ـ این قسمت از حدیث ثقلین: »ما ان تمّسکتم بهما لن تضلّوا ابدا«، عصمت 
اهل بیت)ع( را ثابت می کند و مسدود بودن همیشگی راه ضاللت را با تبعیت از 

قرآن و اهل بیت)ع( بیان می کند.
 نکتۀ طالیی آیۀ تطهیر و حدیث ثقلین در دو موضوع مشترک اند: 1ـ هر دو 

دربارۀ اهل بیت سخن می گویند. 2ـ هر دو بیانگر عصمت اهل بیت می باشند.
در قسمت اول گزینه های )1( و )4(، خداوند حفظ جان رسول خدا)ص( از خطراتی 
که از جانب منافقان وجود دارد، را تضمین می کند. قسمت دوم گزینۀ )3(، به 

همیشگی بودن امامت اشاره دارد.

گزینۀ18073
الف ـ بر اساس این قسمت از حدیث ثقلین: »ما ان تمّسکتم بهما لن تضلّوا ابدا«، 
پیروی از اهل بیت پیامبر)ص( در کنار تبعیت از قرآن، حافظ ابدی مسلمانان از 

گمراهی است. 
ب ـ آیه تطهیر: »انما یرید اهلل لیذهب عنکم الرجس ...«، نیز در مورد اهل بیت 

پیامبراکرم)ص( و عصمت آنان است.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )1( و )4(  و قسمت 
دوم گزینۀ )2(، نادرست است، زیرا حضرت فاطمه)س( جزء اهل بیت)ع( است ولی 

جزء اولواالمر و آیۀ اطاعت نمی باشد.

گزینۀ18084
الف ـ با تفکر در آیۀ تطهیر: »إنّما یرید اهلل لیذهب عنکم الّرجس أهل البیت و 
یطّهرکم تطهیرا«، در می یابیم که این آیه، تعداد خاصی از خانوادۀ پیامبر را در 
بر می گیرد که مقام عصمت دارند؛ یعنی در اینجا افراد خاصی از اهل بیت)ع( مورد 
نظر است و شامل سایر بستگان پیامبر نمی شود. ب ـ این آیه مبین این موضوع 
است که چون این تعداد خاص معصوم اند، سخن و عمل آنان، مطابق با دین و 

بیان کنندۀ دستورات الهی است.
و  دارد  بیت)ع(  اهل  به  اختصاص  تطهیر   دلیل نادرستی سایر گزینه ها آیۀ 
عالوه بر اولواالمر یا 12 امام شامل حضرت فاطمه)س( هم می شود، بر این اساس، 

قسمت اول گزینه های )1( و )3( و قسمت دوم گزینۀ )2( نادرست است.

گزینۀ18094
آیۀ تطهیر و حدیث ثقلین در دو موضوع مشترک اند: 1ـ هر دو دربارۀ اهل بیت)ع( 

سخن می گویند. 2ـ هر دو بیانگر عصمت اهل بیت)ع( می باشند.
 نکتۀ طالیی آیۀ اطاعت و حدیث جابر دربارۀ اولواالمر و 12 امام می باشند.

گزینۀ18102
پیامبر اکرم)ص(، با هدایت و راهنمایی خداوند، حضرت علی)ع( و یازده فرزند ایشان 
را به جانشینی خود معرفی کرده است و آنان عهده دار مسئولیت امامت اند. الزمۀ 
این مرتبه از جانشینی، علم کامل و عصمت از گناه و اشتباه است؛ همان گونه که 
رسول خدا)ص( این دو ویژگی را دارا بود. وظیفۀ مردم در ارتباط با امام معصوم)ع( 

اطاعت کامل از ایشان می باشد.
 نکتۀ طالیی علم الهی، علت »تعیین زمان ختم نبوت«، »انتخاب پیامبران 

به مقام نبوت« و »انتخاب امامان)ع(« می باشد.
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گزینۀ18111
حضرت فاطمۀ زهرا)س( جزء اهل بیت است. علم و عصمت کامل دارد و پیروی از 
کالم و رفتار وی بر همۀ مسلمانان واجب و سرچشمۀ هدایت و رستگاری است. 
تفاوت ایشان با سایر ائمه)ع( در آیه اطاعت بیان شده است، زیرا ایشان عهده دار 

امامت نبوده و جزو اولوا االمر نمی باشند.
فاطمۀ  حضرت  عصمت  دو  هر  ثقلین،  حدیث  و  تطهیر   نکتۀ طالیی آیۀ 

زهرا)س( را بیان می کنند.

گزینۀ18121
سه عبارت »ب«، »ج« و »د«، در مورد حضرت فاطمه)س( صحیح است.

امام   12 همان  »اولوااالمر«،  زیرا  است،  نادرست  »الف«   توضیح قسمت 
می باشند که جانشینان پیامبر)ص( می باشند و مسئولیت تداوم مرجعیت دینی و 
والیت ظاهری را پس از آن حضرت برعهده دارند و نام یکایک نها در حدیث جابر 

آمده است. قسمت »ه« نادرست است.

گزینۀ18134
الف ـ پیامبر اسالم)ص( در حدیث جابر که آن را در توضیح آیۀ اطاعت بیان کردند، 
دربارۀ امام زمان)ع( فرمودند: »اوست که از نظر مردم پنهان می شود و غیبت او 
طوالنی می گردد تا آنجا که فقط افرادی که ایمان راسخ دارند، بر عقیدۀ به او 
باقی می مانند.« ب ـ آیۀ شریفۀ: »افال یتدبّرون القرءان و لو کان من عند غیر اهلل 
لوجدوا فیه اختالفا کثیرا«، به نبودن تجدیدنظر و اصالح در کالم وحی که بیانگر 
»انسجام درونی در عین نزول تدریجی آیات قرآن« از جنبه های اعجاز محتوایی 
آن است، اشاره دارد. ج ـ از تدبر در حدیث منزلت: »انت مّني بمنزلهًْ  هارون من 
موسي ااّل انّه النبي بعدي«، در می یابیم که انتصاب امیر المؤمنین علی  بن ابی 
طالب)ع( به جانشینی رسول خدا)ص( و امامت بعد از ایشان توسط خداوند صورت 

گرفته است.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها با توجه به توضیح باال، قسمت اول گزینه های 
)2( و )3( نادرست است. قسمت دوم گزینۀ )1(، به أُّمی بودن رسول اکرم)ص( اشاره 

دارد.

گزینۀ18141
از بین عبارت های مذکور، چهار عبارت قسمت های »ب«، ج«، »د« و »ه«، با  

هم تناسب دارند.
ختم  به  منزلت  حدیث  »الف«،  قسمت   دلیل نادرستی سایر گزینه ها در 

نبوت اشاره دارد ولی بیت مقابل آن به أُّمی بودن رسول اکرم)ص( اشاره دارد.

گزینۀ18151
الف ـ خداوند در آیۀ ابالغ: »یا أّیها الّرسول بلّغ ما أنزل إلیک من ربّک و إن لّم 
تفعل فما بلّغت رسالته و اهلل یعصمک من الّناس ...«، با وجود خطراتی از جانب 
منافقان، حفظ جان پیامبر اسالم)ص( را تضمین می کند. پس از نزول آیۀ ابالغ، 
پیامبر اسالم)ص( برای ابالغ پیام الهی به مردم در غدیر، ابتدا از مردم پرسیدند: 

»من اولي الناس بالمؤمنین من انفسهم«
ب ـ خداوند در آیۀ ایالغ، به  عنوان یک تهدید و مجازات، به آن هایی که این پیام 
الهی را انکار کنند و در برابر آن از روی لجاجت کفر بورزند، می گوید: »خداوند 

کافران لجوج را هدایت نمی کند.« )إّن اهلل الیهدی القوم الکافرین(
ج ـ  نزول آیۀ والیت در چنین شرایطی و اعالم  والیت حضرت علی)ع( از جانب 
رسول خدا)ص(، برای آن بود که مردم با چشم ببینند و از زبان پیامبر بشنوند تا 

امکان مخفی کردن آن نباشد.
سؤال،  مطابق صورت  که  داشت  توجه   دلیل نادرستی سایر گزینه ها باید 
قسمت اول پاسخ، باید نادرست باشد. به همین دلیل، قسمت اول گزینه های )2( 
پیامبر  زیرا  است،  نادرست   )3( گزینۀ  سوم  قسمت  می نماییم.  حذف  را   )4( و 

اسالم)ص(، مصداق اولوااالمر را فقط به جابربن عبداهلل انصاری بیان کردند.

گزینۀ18161
با هم تناسب  از بین عبارت های مذکور، عبارت های دو قسمت »ب« و »د« 

ندارند.
قسمت »ب« نادرست است، زیرا بیان موضوعاتی همچون معنویت و علم دوستی 
در قرآن کریم بیانگر »تأثیرناپذیری از عقاید دوران جاهلیت است. قسمت »د« 
نادرست است، زیرا عصمت اهل بیت)ع( از حدیث ثقلین برداشت می شود نه حدیث 

جابر.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها عبارت های »الف«، »ج« و »ه« با هم تناسب 

دارند.

گزینۀ18174
تنها عبارتی که پیام آیۀ تطهیر است، عبارت شمارۀ )3( است که دارای اشکال 

ویرایشی است.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها سه قسمت »الف«، »ب« و »ه«، در ارتباط با 
حدیث جابر و آیۀ اطاعت می باشند. دو قسمت »ج« و »د«، پیام حدیث ثقلین 

است.

گزینۀ18183
تعیین  دربارۀ  اکرم)ص(  پیامبر  و  کریم  قرآن  که  اول  فرض  به  پاسخ  در  الف ـ 
سرنوشت مسئولیت های پیامبر پس از رحلت ایشان، سکوت کرده اند، می توان 
گفت که: قرآن کریم، هدایتگر مردم در همۀ امور زندگی است؛ و ممکن نیست 
نسبت به این دو مسئولیت مهم که به شّدت در سرنوشت جامعۀ اسالمی تأثیرگذار 
است بی تفاوت باشد. این سخن امام باقر)ع(: »خداوند آنچه را که امت تا روز قیامت 

به آن احتیاج دارد، در کتابش )قرآن( آورده است.«، به همین مفهوم اشاره دارد.
و  )دریافت  رسالت  اول  مسئولیت  همچون  که  است  معتقد  دوم  فرض  ب ـ 
ابالغ وحی(، قرآن کریم و پیامبر اکرم)ص( پایان دو مسئولیت مرجعیت دینی و 
نیاز  این فرض می توان گفت که:  اعالم کرده اند. در بطالن  را  والیت ظاهری 
جامعه به حکومت و تعلیم و تبیین دین، پس از رسول خدا)ص( نه تنها از بین نرفت، 
بلکه افزایش هم یافت. آیۀ شریفۀ: »لقد أرسلنا رسلنا بالبّینات و أنزلنا معهم الکتاب 
و المیزان لیقوم الّناس بالقسط«، به اولین دلیل ضرورت تشکیل حکومت اسالمی، 

یعنی »اجرای احکام اجتماعی اسالم« اشاره دارد. 
ج ـ در ابطال فرض دوم می توان گفت والیت ظاهری را اعالم کرده اند. در بطالن 
نقاط دیگر، ظهور مکاتب و  این فرض می توان گفت که: گسترش اسالم در 
فرقه های مختلف،  پیدایش مسائل و مشکالت جدید اجتماعی، اقتصادی، سیاسی 
و فرهنگی را به دنبال داشت و نیاز به امام و رهبری که در میان انبوه افکار و 
عقاید، حقیقت را به مردم نشان دهد و جامعه را آن گونه که پیامبر اداره می کرد، 
اداره نماید، افزون تر می شد. آیۀ شریفۀ: »و ما محّمد إاّل رسول قد خلت من قبله 
الّرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم علی أعقابکم«، به ضرورت این مسئله اشاره دارد. 

)آیه درس 7 یازدهم(
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها با توجه به توضیح باال، قسمت اول گزینه های 

)2( و )4( و قسمت سوم گزینه  )1( نادرست است.

گزینۀ18192
الف ـ در پاسخ به سؤال دوم باید بگوییم در زمانی که رسول خدا)ص( در میان مردم 
نیست، تالش برای رفع اختالف اجتماعی با مراجعه به امام معصوم)ع( )و أولی 

االمر منکم( قابل اجراست. 
ب ـ در پاسخ به سؤال چهارم باید بگوییم که براساس آیۀ اطاعت، تداوم مرجعیت 
دینی و والیت ظاهری از مسئولیت های رسول اکرم)ص( پس از رحلت ایشان بر 

عهدۀ صاحبان امر یا 12 امام می باشد.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها پاسخ سؤال اولی در آیۀ ابالغ آمده است: »إّن 

اهلل الیهدی القوم الکافرین« پاسخ سؤال سوم در آیۀ تطهیر آمده است.
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گزینۀ18202
از بین عبارت های مذکور، تنها دو عبارت »الف« و »ج« با هم تناسب دارند.

الف ـ بر اساس حدیث ثقلین: »ما ان تمّسکتم بهما لن تضلّوا ابدا«، در صورتی 
مسلمانان گمراه نمی شوند که به قرآن و اهل بیت به همراه هم و همزمان تمسک 
جویند. ج ـ در حدیث غدیر »من کنت مواله فهذا علي مواله«، سخن از رهبری 

و جانشینی امام علی)ع( است.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت »ب« نادرست است، زیرا در حدیث 
منزلت سخن از جانشینی امام علی)ع( و ختم نبوت است. قسمت »د« نادرست 

است، زیرا اعالن یاری و یاور بودن در ماجرای تاریخی یوم الّدار بود.

گزینۀ18213
الف ـ آیۀ تطهیر و مبّین عصمت اهل بیت)ع( است و حضرت فاطمۀ زهرا)س( جزء 

اهل بیت است. 
ب ـ از توجه در این قسمت از حدیث ثقلین: »و انّهما لن یفترقا«، در می یابیم 
که همان طور که قرآن همیشگی است، وجود معصوم نیز در کنار آن همیشگی 
از  ظاهری  والیت  و  دینی  مرجعیت  تداوم  اطاعت،  آیۀ  براساس  ج ـ  است. 
یا  امر  عهدۀ صاحبان  بر  ایشان  رحلت  از  پس  اکرم)ص(  رسول  مسئولیت های 

12 امام می باشد.
 تمرین تست زنی با توجه به اینکه قسمت اول تمام گزینه ها صحیح است، 
از قسمت دوم یا سوم به حذف گزینه می پردازیم. قسمت سوم سایر گزینه ها به 
معرفی معرفی مفّسر وحی برای پاسخ گویی به نیازهای جدید پس از رحلت رسول 

اکرم)ص( نپرداخته است.

گزینۀ18223
سه قسمت »الف«، »ج« و »ه«، پیام حدیث ثقلین است.

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت »ب« نادرست است، زیرا در حدیث 
ثقلین سخن از پیروی از قرآن و اهل بیت)ع( می باشد. قسمت »د«، پیام حدیث 

جابر است.

گزینۀ18231
الف ـ مطابق آیۀ شریفۀ: »یا اَیَُّها الَّذیَن آَمنوا اَطیُعوا اهلَل َو اَطیُعوا الَرسوَل َو اُولِی 
ااَلمِر ِمنُکم«، الزمۀ اطاعت از خداوند، اطاعت از پیامبر)ص( و »اولی االمر« است؛ 

زیرا فرمان خدا از طریق پیامبر)ص( و اولیای دین به مردم می رسد.
ب ـ قرآن کریم، در آنجا که اوصاف نمازگزاران را بیان می کند، یکی از ویژگی های 
آنها را این گونه ذکر می کند که آنان در مال خود، برای محرومان و فقیران نیز 
حق معّینی قرار داده اند. )درس 9 دوازدهم( ج ـ در آیۀ والیت نیز دادن زکات از 

ویژگی های نمازگزاران بیان شده است.  
اولوااألمر = همان دوازده امام و جانشینان پیامبر اسالم)ص( هستند که  توضیح
نام آنها در حدیث جابر آمده است. اهل بیت)ع( = به معنای خاص همان پنج تن 

آل عبا هستند و در حال حاضر 12 امام و حضرت فاطمه)س( می باشند. 

گزینۀ18241
از بین عبارت های مذکور، تنها دو عبارت الف و ب با آیات مربوطه تناسب دارند. 
غدیر  حدیث  به  مربوط  »ج«،  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 

است نه آیۀ والیت. قسمت اول »د«، مربوط به آیۀ والیت است نه اطاعت. 

گزینۀ18253
است.  اشتباه  و  گناه  از  و عصمت  کامل  علم  خدا)ص(،  رسول  جانشینی  الزمه 
ویژگی عصمت ائمه اطهار)ع( در آیۀ تطهیر: »اِنَّما ُیریُداهلُل لُِیذِهَب َعنُکُم الرِّجَس 
َرُکم تَطهیراً« و حدیث ثقلین: »ما اِن تمّسکُم بِِهما لَن تَِضلّوا  اَهَل الَبیَت َو ُیَطهِّ

اَبَداً« مطرح گردیده است. 

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت دوم گزینۀ )2(، حدیث غدیر است که  
عصمت جانشینان پیامبر)ص( به صورت مستقیم از آن برداشت نمی شود. قسمت 
اول گزینۀ )4(، آیۀ والیت است که عصمت جانشینان پیامبر)ص( به صورت مستقیم 

از آن برداشت نمی شود. 

گزینۀ18261
الف ـ حدیث منزلت به ختم نبوت و اتمام مرحلۀ اولین مسئولیت رسالت، یعنی 
مسئولیت  دو  تداوم  به  جابر  حدیث  ب ـ  دارد.  اشاره  وحی«  ابالغ  و  »دریافت 

»مرجعیت دینی« و »والیت ظاهری« توسط امام اشاره دارد.  
به  در قسمت دوم گزینۀ )3(، حدیث غدیر   دلیل نادرستی سایر گزینه ها
اشاره  امام  تداوم دو مسئولیت »مرجعیت دینی« و »والیت ظاهری« توسط 

ندارد.  

گزینۀ18272
با توجه به این عبارت: »ما ان تمّسکتم بهما لن تضلّوا ابدا«، از حدیث ثقلین، 
در صورتی مسلمانان گمراه نمی شوند که به قرآن و اهل بیت به همراه هم و 

همزمان تمسک جویند. 
گزینۀ )1(، بخشی از حدیث منزلت است که   دلیل نادرستی سایر گزینه ها
به جانشینی امام علی)ع( اشاره دارد. گزینۀ )3(، حدیث غدیر است که به والیت 
و جانشینی امام علی)ع( اشاره دارد. گزینۀ )4(، به در کنار قرآن بودن و عصمت 

امام علی)ع( اشاره دارد.  

گزینۀ18283
از جانب خداوند  تعیین شده  از جانشین  باید  از رسول خدا)ص(  مسلمانان پس 
پیروی کنند. یعنی رسول اکرم)ص( به فرمان خدا، با تعیین جانشین، به تداوم 
تعلیم و تبیین دین و دوام حکومت پس از خود به شکل »امامت« فرمان داده و 
مانع تعطیلی این دو مسئولیت شده است. اطاعت از امامان بزرگوار تحت عنوان 
ُسوَل َو  »اُولی االمر« در آیۀ شریفۀ »َیا أَُیَّها الَِّذیَن آَمُنوا أَِطیُعوا اهلَلَّ َو أَِطیُعوا الَرّ

ْمِر ِمْنُکْم« تأکید شده است.  ُأولِي اأْلَ
به عصمت  که  است  تطهیر  آیۀ   ،)1( گزینۀ   دلیل نادرستی سایر گزینه ها
اهل بیت)ع( اشاره دارد. گزینۀ )2(، به الگو بودن رسول خدا)ص( اشاره دارد. گزینۀ 

)4(، به بازگشت مسلمانان به جاهلیت اشاره دارد. 

گزینۀ18292
آگاهی بخشی به مردم در مورد مصداق اهل بیت در آیۀ تطهیر، به آموزش و تعلیم 

آیه اشاره می کند که بیانگر مسئولیت مرجعیت دینی رسول خدا)ص( است.
خواندن آیه و تالوت آن، مربوط به مسئولیت ابالغ وحی توسط ایشان است. 

حدیث ثقلین و آیۀ تطهیر، هر دو در مورد اهل بیت)ع( سخن می گویند  توضیح
و هر دو بیانگر عصمت ایشان می باشند. 

گزینۀ18301
پرسید: ای مردم، چه  از مردم  از سخنرانی  پیامبر اسالم)ص( در قسمتی  الف ـ 
بالمؤمنین من  الناس  کسی به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است؟ )من اولی 
دارند.  و سرپرستی  ما والیت  بر  پیامبرش  و  دادند: خدا  پاسخ  مردم  انفسهم( 
پیامبر)ص( پس از بیان این پرسش و شنیدن پاسخ مردم، حدیث معروف غدیر 

)َمْن ُکْنُت َمْواَلُه َعلِيٌّ َمْواَلُه( را بیان کردند. 
ب ـ پس از بیان حدیث غدیر، مردم برای عرض تبریک و شادباش به سوی 

امام علی)ع( آمدند و با وی بیعت کردند. 
و  موسي...«  من  بمنزلْهً  هارون  مّني  »أنت  منزلت:  حدیث  در  مشابهت
حدیث غدیر »من کنت مواله فهذا علي مواله«، سخن از زعامت و جانشینی 

امام علی)ع( است. 
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گزینۀ18314
الف ـ بر اساس حدیث ثقلین: »انّی تاِرٌک فیُکُم الثََّقلَیِن ِکتاَب اهللِ و ِعترتی اَهَل 

بَیتی...«، قرآن کریم و اهل بیت، دو میراث گرانقدر رسول خدا)ص( می باشند. 
ب ـ آیۀ شریفۀ: »َو لَو َکاَن ِمن ِعنِد َغیِر اهللِ لََوَجُدوا ِفیِه اختاِلفًا َکثِیراً«، به اولین 
الَِحاِت ُأولئَِک  میراث یعنی قرآن کریم و آیۀ شریفۀ: »إنَّ الَِّذیَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّ

«، به دومین میراث، یعنی اهل بیت اشاره دارد.  ُهم َخیُر الَبریَِّهًْ
برای  است.  دشوار  و  مفهومی  تست  تست، یک  این  تحلیل تست 1400
پاسخ دادن به این تست، باید بر مفاهیم این درس تسلط کامل داشت. قسمت 
اول گزینه های )2( و )4( نادرست است، زیرا با وجود قرآن کریم در بین ما، یک 
دستورالعمل و کتاب کلی برای همیشۀ بشر وجود دارد. قسمت دوم گزینۀ )1( 

نادرست است، زیرا مقام والیت معنوی نیازی به حضور در بین مر دم ندارد. 

گزینۀ18322
الف ـ بر اساس حدیث ثقلین: »انّی تاِرٌک فیُکُم الثََّقلَیِن ِکتاَب اهللِ و ِعترتی اَهَل 
بَیتی ما ان تمّسکتم بهما لن تضلّوا ابدا و انّهما لن یفترقا«، در صورتی مسلمانان 
گمراه نمی شوند که به قرآن و اهل بیت به همراه هم و همزمان تمسک جویند. 
ب ـ همان طور که قرآن همیشگی است، وجود معصوم نیز در کنار آن همیشگی 

است. )و انّهما لن یفترقا( 
این تست، یک تست مفهومی و متوسط از این درس  تحلیل تست 1400
است. برای پاسخ دادن به آن، با در نظر گرفتن حدیث ثقلین که بخشی از آن در 
صورت سؤال آمده است، باید به حذف گزینه های نادرست پرداخت. قسمت اول 
گزینه های )3( و )4(، مربوط به حدیث جابر است نه حدیث ثقلین. با توجه به 

توضیح باال، قسمت دوم گزینۀ )1( نادرست است. 

گزینۀ18333
جعفربن محمد،  ترتیب،  به  نیز  از محمدبن علی  جابر: »پس  به حدیث  توجه  با 
موسی بن جعفر، علی بن موسی، محمدبن علی، علی بن محمد، حسن بن علی و پس 
از ایشان فرزندش می باشد که هم نام و هم کنیۀ من است. اوست که از نظر 
مردم پنهان می شود و غیبت او طوالنی می گردد تا آنجا که فقط افرادی که ایمان 
راسخ دارند، بر عقیدۀ به او باقی می مانند.«، فقط افرادی که ایمان راسخ دارند، بر 
عقیدۀ به امام زمان)ع( باقی می مانند و امام حسن عسکری)ع(، فرزند علی بن محمد 

می باشند. 
این تست، یک تست حفظی و متوسط است که در  تحلیل تست 1400
هنگام پاسخ دادن به آن، باید به دقت صورت سؤال را خواند تا دچار اشتباه نشد. 
 قسمت اول این سؤال، در سال های قبل طرح شده بود ولی قسمت دوم آن، برای 

اولین بار در چند سال اخیر آمده است.  

گزینۀ18343
الف ـ بیان جزئیات احکام الهی یا مرجعیت دینی، دومین مسئولیت رسول گرامی 
اسالم)ص( است که این مسئولیت الهی پس از ایشان به امامان معصوم)ع( سپرده 
شده است. ب ـ آیۀ تطهیر، بیانگر  این حقیقت است که پس از رسول خدا)ص(، 
ائمۀ اطهار)ع( به دلیل داشتن عصمت از گناه و اشتباه مسئولیت مرجعیت دینی را 

بر عهده دارند. 
این تست، یک تست مفهومی و متوسط است. قسمت  تحلیل تست 1400
اول آن ساده ولی تشخیص قسمت دوم آن از طریق حذف گزینه ممکن است. 
قسمت اول گزینه های )2( و )4( نادرست است، زیرا مرجعیت دینی در مرحلۀ اول 
بر عهدۀ رسول خدا است. قسمت دوم گزینۀ )1(، قسمتی از آیۀ ابالغ است که 
این قسمت آیه، به حفظ جان رسول خدا)ص( در هنگام ابالغ پیام غدیر اشاره دارد 

و مربوط به اولین مسئولیت ایشان، یعنی ابالغ وحی است. 

گزینۀ18353
و  »تعلیم  یعنی  پیامبر)ص(،  مسئولیت  دو  سرنوشت  دربارۀ  فرض  اولین  الف ـ 
است  این  ایشان  از  و »والیت ظاهری«، پس  دینی(«  )مرجعیت  دین  تبیین 
که قرآن کریم و پیامبر اکرم)ص( در این باره سکوت کرده اند. بی توجهی به این 
مسئلۀ بزرگ )سرنوشت مرجعیت دینی و والیت ظاهری(، خود دلیلی بر نقص 
دین اسالم است؛ و این در حالی است که دین اسالم کامل ترین دین الهی 

است. 
ب ـ بنابراین، تنها فرض سوم،  منطقی و قابل قبول است؛ یعنی رسول اکرم)ص( 
به فرمان خداوند، با تعیین جانشین به تداوم تعلیم و تبیین دین و دوام حکومت 
پس از خود به شکل »امامت« فرمان داده )مطابق آیۀ اطاعت و حدیث جابر( 

و مانع تعطیلی این دو مسئولیت شده است.  
برای  است.  دشوار  و  مفهومی  تست  تست، یک  این  تحلیل تست 1400
پاسخ دادن به این تست، باید بر مفاهیم این درس تسلط کامل داشت. قسمت 
اول گزینه های )2( و )4( نادرست است، زیرا با وجود قرآن کریم در بین ما، یک 
دستورالعمل و کتاب کلی برای همیشۀ بشر وجود دارد. قسمت دوم گزینۀ )1( 

نادرست است، زیرا مقام والیت معنوی نیازی به حضور در بین مر دم ندارد. 

گزینۀ18363
خداوند در آیۀ تطهیر به رسول اکرم)ص( می فرماید: »همانا خدا اراده کرده که دور 
گرداند از شما اهل بیت پلیدی و ناپاکی را و شما را کاماًل پاک و طاهر قرار داد.«

 تحلیل تست 99 این تست، یک تست ساده و ترجمۀ آیۀ تطهیر است. در 
کنکور 99، بر خالف سؤالت دینی سال دهم که دشوار طرح شده بودند، سؤاالت 
یازدهم متعادل تر بودند. گزینه های )1( و )2(، ترجمه هایی از آیۀ ابالغ و گزینۀ )4(، 

ترجمه ای نادرست از آیۀ تطهیر است.

گزینۀ18371
فرمان الهی: »و اَنِذر َعشیَرتََک ااَلقَربین: خویشان نزدیکت را انذار کن.«، حدود 
سه سال پس از بعثت برای پیامبر آمد. برای انجام این دستور، رسول خدا)ص( 
چهل نفر از بزرگان بنی هاشم را دعوت کرد و دربارۀ اسالم با آنان سخن گفت 
و آنان را به دین اسالم فراخواند و از آنان برای ترویج و تبلیغ اسالم، کمک 
خواست؛ همۀ مهمانان سکوت کردند و جوابی ندادند. درخواست پیامبر)ص(، سه 
بار مطرح شد و هر بار، همه سکوت کردند و تنها علی)ع( قاطعانه اعالم آمادگی 
در دست گرفت،  را  آن حضرت  پیامبر)ص( دست  آن،  از  وفاداری کرد. پس  و 
بیعت ایشان را پذیرفت و به مهمانان فرمود: »همانا این، برادر من، وصّی من 

و جانشین من در میان شما خواهد بود.«
 تحلیل تست 99 این تست، یک تست متوسط از این درس است. با توجه 

به توضیح باال، سایر گزینه ها نادرست است.

گزینۀ18383
الف ـ بیان جزئیات احکام مانند این سخن پیامبر اسالم)ص(: »این گونه که من نماز 
می خوانم، شما هم بخوانید.«، ناظر بر مرجعیت دینی، به عنوان دومین مسئولیت 

ایشان می باشد. 
ب ـ وقتی آیۀ »اطاعت« نازل شد، جابربن عبداهلل انصاری نزد رسول خدا)ص( آمد 
و گفت: »یا رسول اهلل، ما خدا و رسول او را شناخته ایم. الزم است »اولی االمر« 
را نیز بشناسیم.« رسول خدا)ص( فرمود: »ای جابر، آنان )اولوا االمر( جانشینان من 

و امامان بعد از من اند.
 تحلیل تست 99 این تست، یک تست متوسط از این درس است.

از آنجا که حدیث جابر به معرفی اولوا االمر یعنی 12 امام پرداخته است و حضرت 
فاطمه)س( جزء آنها نیست، گزینۀ )1( پیام آیۀ ابالغ نمی باشد. گزینه های )2( و 

)2(، پیام حدیث ثقلین است.
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گزینۀ18393
الف ـ آیۀ شریفۀ: »انما ولیکم اهلل و رسوله و الّذین ءامنوا الذین یقیمون الصالهًْ و 
یوتون الزکاهًْ و هم راکعون«، که آیه والیت نام دارد، در شأن امام علی)ع( که اولین 
و برترین کاتب وحی بود، نازل شده است. ب ـ نزول این آیه در چنین شرایطی 
و اعالم  والیت حضرت علی)ع( از جانب رسول خدا)ص(، برای آن بود که مردم با 

چشم ببینند و از زبان پیامبر بشنوند تا امکان مخفی کردن آن نباشد.
 تحلیل تست 99 این تست، یک تست متوسط از این درس است. گزینۀ 
)1(، آیۀ تطهیر و گزینۀ )2(، گزینۀ )2(، حدیث ثقلین و گزینۀ )4(، آیۀ ابالغ است.

گزینۀ18403
الف ـ با نزول آیۀ والیت: »إنّما ولّیکم اهلل و رسوله و الّذین آمنوا الّذین یقیمون الّصالهًْ 
و یؤتون الّزکاهًْ و هم راکعون«، رسول خدا)ص( دریافت که چنین واقعه ای رخ داده و 
کسی در رکوع صدقه داده است و خداوند قصد معرفی او را دارد؛ با شتاب و در حالی 
که آیه را می خواند و مردم را از آن آگاه می کرد، به مسجد آمد و پرسید: »چه کسی در 
حال رکوع صدقه داده است؟« فقیری که انگشتری در دست داشت، به حضرت علی)ع( 
که در حال نماز بود، اشاره کرد و گفت: این مرد در حال رکوع، انگشتر خود را به من 
بخشید. ب ـ در آیۀ والیت، ویژگی های ولّی و سرپرست مسلمانان بیان شده است.

 تحلیل تست 98 این تست، یک تست متوسط از این درس است. قسمت 
اول آن ساده و تکراری است ولی قسمت دوم آن مفهومی و دشوار می باشد. 
قسمت اول گزینه های )2( و )4(، آیۀ ابالغ است که در آن، ابالغ حدیث غدیر به 
رسول گرامی اسالم)ص( توصیه شده است. قسمت دوم گزینۀ )2(، پیام اصلی آیۀ 

والیت به مسلمانان نمی باشد.

گزینۀ18411
فرمان الهی: »و اَنِذر َعشیَرتََک ااَلقَربین: خویشان نزدیکت را انذار کن.«، حدود سه 
سال پس از بعثت برای پیامبر آمد. برای انجام این دستور، رسول خدا)ص( چهل نفر از 
بزرگان بنی هاشم را دعوت کرد و دربارۀ اسالم با آنان سخن گفت و آنان را به دین 
اسالم فراخواند و از آنان برای ترویج و تبلیغ اسالم، کمک خواست؛ همۀ مهمانان 
سکوت کردند و جوابی ندادند. درخواست پیامبر)ص(، سه بار مطرح شد و هر بار، 
همه سکوت کردند و تنها علی)ع( قاطعانه اعالم آمادگی و وفاداری کرد. پس از آن، 
پیامبر)ص( دست آن حضرت را در دست گرفت، بیعت ایشان را پذیرفت و به مهمانان 
فرمود: »همانا این، برادر من، وصّی من و جانشین من در میان شما خواهد بود.«

 تحلیل تست 98 این تست، یک تست متوسط از این درس است و به ما 
یادآوری می کند که عالوه بر حفظ متن عربی آیه، به ترجمۀ آیات نیز باید توجه 
کافی کرد. گزینۀ )2(، آیۀ ابالغ است که در آخرین سال عمر رسول اکرم)ص( بر 
ایشان نازل شد. آیۀ گزینۀ )3(، آیۀ اطاعت است که به جانشینی امامان معصوم)ع( 
اشاره دارد و این آینه در مدینه بر رسول گرامی اسالم وحی شده است )یعنی 
حداقل 13 سال پس از بعثت پیامبر)ص(( آیۀ گزینۀ )4(، آیۀ تطهیر است که به 

عصمت اهل بیت)ع( اشاره دارد.

گزینۀ18422
پیامبر اکرم)ص(، مدت ها هر روز صبح، هنگام رفتن به مسجد از در خانه  فاطمه)س( می گذشت 
ْجَس  و اهل خانه را »اهل بیت« صدا می زد و آیۀ تطهیر »إِنَّما ُیریُد اهلُل لُِیْذِهَب َعْنُکُم الِرّ
أَْهَل الَْبْیِت« را می خواند ، تا مردم را نیز از این موضوع )عصمت اهل بیت( آگاه کند.

 تحلیل تست 98 این تست، یک تست مفهومی بوده و پاسخ قسمت اول 
آن، با اندکی تأمل پیرامون محتوای آیه به دست می آید. قسمت اول گزینه های 
)1( و )4( نادرست است، زیرا تکرار روزانۀ این کار پیامبر اسالم)ص(، به خاطر این 
نبود که فقط مردم بدانند اهل خانۀ حضرت فاطمه)س( اهل بیت هست، بلکه بدین 
معنا بود که مردم به محتوای این آیه که عصمت اهل بیت)ع( است پی ببرند و 
ذهن آنها را برای مسئلۀ رجوع آنان به اهل بیت)ع( پس از خود به دلیل عصمت شان 
آماده سازد. قسمت دوم گزینۀ )3(، دربارۀ اولوااالمر یا 12 امام است و در این آیه 

سخن از حضرت فاطمه)س( که جزو اهل بیت است نمی باشد.

گزینۀ18432
الف ـ خداوند آیۀ ابالغ: »یا أّیها الّرسول بلّغ ما أنزل إلیک من ربّک و إن لّم تفعل فما 
بلّغت رسالته و اهلل یعصمک من الّناس إّن اهلل الیهدي القوم الکافرین«، به پیامبر 
اسالم)ص( فرمان می دهد تا آنچه که بر او نازل شده به مردم برساند و ابالغ کند )بلّغ 
ما أنزل إلیک من ربّک(. اگر این فرمان انجام نشود، اصل رسالت به انجام نرسیده 
است )و إن لم تفعل فما بلّغت رسالته(. ب ـ انجام این رسالت که اعالم جانشینی 
امام علی)ع( است با وجود خطراتی از جانب مردم )منافقان( همراه است که خداوند 
بر ای انجام این فرمان بزرگ الهی، حفظ جان آن حضرت را تضمین می کند.

 تحلیل تست 98 این تست، یک تست مفهومی و نسبتا دشوار است که البته 
اول  قسمت  داد.  تشخیص  را  صحیح  پاسخ  می توان  تأمل  و  دقت  اندکی  با 
گزینه های )1( و )3(، با توجه به عبارت قرآنی: »و اهلل یعصمک من الّناس : و 
خداوند تو را از مردمان حفظ می کند« نادرست است. قسمت دوم گزینۀ )4(، پاسخ 
صحیح نمی باشد، زیرا در آیۀ اطاعت از حفظ جان رسول خدا)ص( از آسیب مردمان 

سخنی به میان نیامده است.

گزینۀ18443
الف ـ پس از برگزاری »حجهًْ الوداع« در سال دهم هجرت و در مسیر بازگشت 
به مدینه در روز هیجدهم ماه ذی حجه، در محلی به نام غدیر خم، آیۀ ابالغ: 
»یا أّیها الّرسول بلّغ ما أنزل إلیک من ربّک و إن لّم تفعل فما بلّغت رسالته...« 
بر پیامبر اسالم)ص( نازل شد. ب ـ پس از نازل شدن آیۀ ابالغ، پیامبر اسالم)ص( 
در بخشی از یک سخنرانی مهم و مفصل با مردم ابتدا از آنها پرسید: »من اولی 
الناس بالمؤمنین من انفسهم« ج ـ ایشان پس از بیان این پرسش و شنیدن پاسخ 

مردم، حدیث معروف غدیر: »من کنت مواله فهذا علي مواله« را بیان کردند.
 تحلیل تست 98 این تست، یک تست حفظی و متوسط است. با خواندن متن 
درس و اندکی دقت در حذف گزینه، به آسانی می توان پاسخ صحیح را تشخیص داد. 
با توجه به کلمات کلیدی صورت سؤال مانند »هیجدهم ماه ذی الحّجه« و »حجهًْ 
الوداع«، قسمت اول گزینه های )2( و )4( که آیۀ اطاعت در این روز نازل نشده است. 
است. نشده  بیان  خم   غدیر  در  است،  ثقلین  حدیث  که   )1( گزینۀ  دوم  قسمت 

گزینۀ18453
الف ـ اُّم َسلَمه، همسر رسول خدا)ص(، می گوید: »روزی ایشان در خانه استراحت 
می کرد که دختر بزرگوارش فاطمۀ زهرا)س( وارد شد و سالم کرد. پیامبر)ص( پاسخ 
داد و ایشان را به کنار خود دعوت کرد. پس از وی، حضرت علی)ع(، امام حسن)ع( 
و امام حسین)ع( آمدند. رسول خدا)ص( آنان را نیز در کنار خود جای داد. آن گاه برای 
آنان این گونه دعا کرد: »خدایا ! اینان اهل بیت من اند؛ آنان را از هر پلیدی و ناپاکی 
حفظ کن!«  در همین زمان فرشتۀ وحی آمد و آیۀ تطهیر را قرائت کرد. ب ـ 
پیامبر اکرم)ص(، مدت ها هر روز صبح، هنگام رفتن به مسجد از در خانه  فاطمه)س( 
می گذشت و اهل خانه را »اهل بیت« صدا می زد و آیۀ تطهیر را می خواند ، تا مردم 

را نیز از این موضوع )عصمت اهل بیت( آگاه کند.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )1( و )4(  و قسمت 
دوم گزینۀ )4( نادرست است، زیرا آیۀ والیت در مورد والیت امام علی)ع( است و 

در مورد اهل بیت نمی باشد.

گزینۀ18463
پیامبر اکرم)ص( در حدیث جابر که تفسیری بر آیۀ اطاعت: »یا أّیها الّذین آمنوا 
أطیعوا اهلل و أطیعوا الّرسول و أولي االمر منکم« و معرفی »اولوااالمر« است، دربارۀ 
امام زمان)ع( فرموده اند: »اوست که از نظر مردم پنهان می شود و غیبت او طوالنی 
می گردد تا آنجا که فقط افرادی که ایمان راسخ دارند، بر عقیدۀ به او باقی می مانند.«

آن  در  که  است  والیت  آیۀ   ،)1( گزینۀ   دلیل نادرستی سایر گزینه ها آیۀ 
سخن از والیت و جانشینی امام علی)ع( است. آیۀ گزینۀ )2(، به موضوع علت 
غیبت امام زمان)ع( اشاره دارد. آیۀ گزینۀ )4(، آیۀ تطهیر است که در آن سخن از 

عصمت اهل بیت)ع( است.
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گزینۀ18471
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل

جانشینان  و  امامان  یعنی  اولوااالمر  جزء  هم  زمان)ع(،   نکتۀ طالیی امام 
پیامبر اسالم)ص( است که برای اولین بار نام و کنیۀ ایشان در حدیث جابر آمده 

است و هم جزء اهل بیت)ع( و مصون از گناه و اشتباه می باشند.
اول  قسمت  باال،  توضیح  به  توجه  با  دلیل نادرستی سایر گزینه ها

گزینه های )2( و )4( و قسمت دوم گزینۀ )3( نادرست است.

گزینۀ18484
الف ـ وجوب پیروی از کالم و رفتار حضرت فاطمه زهرا)س( به دلیل برخورداری 

ایشان از علم و عصمت است. 
یطّهرکم  و  البیت  أهل  الّرجس  عنکم  لیذهب  اهلل  یرید  »إنّما  تطهیر:  آیۀ  ب ـ 
تطهیرا«، به علم و عصمت اهل بیت)ع( که حضرت فاطمه)س( جزء ایشان است 

اشاره دارد.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها آیۀ گزینۀ )1(، ویژگی شعیان و پیروان امام 
علی)ع( را بیان می کند. آیۀ گزینۀ )2(، آیۀ ابالغ است که در آن سخن از ابالغ 
والیت و جانشینی امام علی)ع( در غدیر خم است. آیۀ گزینۀ )3(، آیۀ اطاعت 
است که در آن تکلیف تداوم مرجعیت دینی و والیت ظاهری پس از رسول 

خدا)ص( مشخص شده است.

گزینۀ18494
الف ـ در یکی از روزها، نزدیک ظهر، فرشته وحی از جانب خداوند آیه ای را بر 
پیامبر نازل کرد که در آن ویژگی های ولّی و سرپرست مسلمانان مشخص شده 
بود. با نزول این آیه )والیت(، رسول خدا)ص( دریافت که چنین واقعه ای رخ داده 
و کسی در رکوع صدقه داده است و خداوند قصد معرفی او را دارد؛ با شتاب و در 
حالی که آیه را می خواند و مردم را از آن آگاه می کرد، به مسجد آمد و پرسید: 
»چه کسی در حال رکوع صدقه داده است؟« فقیری که انگشتری در دست 
داشت، به حضرت علی)ع( که در حال نماز بود، اشاره کرد و گفت: این مرد در 
حال رکوع، انگشتر خود را به من بخشید. مردم که از محتوای آیه با خبر شده 
بودند،  تکبیر گفتند و رسول خدا)ص( نیز، ستایش و سپاس خداوند را به جا آورد. 
ب ـ نزول این آیه در چنین شرایطی و اعالم  والیت حضرت علی)ع( از جانب 
رسول خدا)ص(، برای آن بود که مردم با چشم ببینند و از زبان پیامبر بشنوند تا 

امکان مخفی کردن آن نباشد.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )1( و )3( و قسمت 
دوم گزینۀ )2(، پاسخ این سؤال نمی باشد، زیرا آیۀ تطهیر در منزل ام سلمه 

نازل شد و دربارۀ اهل بیت)ع( است.

گزینۀ18502
الف ـ خداوند در آیۀ 59 از سورۀ نساء: »یا ایها الذین امنوا اطیعوا اهلل و اطیعوا 
الرسول و اولی االمر منکم«، که معروف به آیۀ اطاعت است، به مومنان فرمان 

می دهد که که باید از »اهلل، رسول و أولی االمر« پیروی کنند. 
ب ـ سپس در آیۀ 60 از سورۀ نساء: »الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما 
انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت ...«، آنان را از 

قضاوت بردن به طاغوت باز می دارد و این کار را گمراهی دور می شمارد.
 توضیح این سؤال مربوط به زمانی است که این آیات در کتاب درسی  در 

یک درس و پشت سر هم آورده شده بودند.

گزینۀ18511
الف ـ با توجه به حدیث شریف منزلت: »انت مّني بمنزلهًْ  هارون من موسي ااّل انّه 
النبي بعدي«، تفاوت منزلت  هارون)ع( برای موسی)ع( و امام علی)ع( برای پیامبر 
اسالم)ص(، این است که پس از حضرت موسی)ع( هارون)ع( پیامبر بود ولی به دلیل 

خاتمیت پیامبراکرم)ص( امام علی)ع( امام و جانشین ایشان می باشد. 
از برگزاری حجهًْ  ب ـ حدیث غدیر: »من کنت مواله فهذا علی مواله«، پس 

البالغ و نزول آیۀ ابالغ در غدیرخم توسط پیامبراکرم)ص( بیان شد.
حدیث  و  سؤال  صورت  گرفتن  نظر  در   دلیل نادرستی سایر گزینه ها با 
منزلت، قسمت اول گزینه های )2( و )4( نادرست است، زیرا حدیث منزلت به 
جانشینی امام علی)ع( و ختم نبوت اشاره دارد. با توجه به توضیح باال، قسمت دوم 

گزینۀ )3( نادرست است.

گزینۀ18522
الّرسول بلّغ ما أنزل إلیک من ربّک و إن لّم تفعل فما  در آیۀ ابالغ: »یا أّیها 
بلّغت رسالته و اهلل یعصمک من الّناس إّن اهلل الیهدي القوم الکافرین«، خداوند 
به پیامبر فرمان می دهد تا آنچه که بر او نازل شده به مردم برساند و ابالغ کند 
)بلّغ ما أنزل إلیک من ربّک(. اهمیت این فرمان به اندازه ای است که اگر انجام 
نشود، اصل رسالت به انجام نرسیده است )و إن لم تفعل فما بلّغت رسالته(. انجام 
این رسالت که اعالم جانشینی امام علی)ع( است با وجود خطراتی از جانب مردم 
)منافقان( همراه است که خداوند بر ای انجام این فرمان بزرگ الهی، حفظ جان 

آن حضرت را تضمین می کند. )و اهلل یعصمک من الّناس(
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها عبارت قرآنی گزینۀ )1(، اهمیت فرمان الهی 
را بیان می کند. عبارت قرآنی گزینۀ )3(، نتیجۀ نپذیرفتن فرمان الهی را محرومیت 
از هدایت الهی بیان می کند. عبارت قرآنی گزینۀ )4(، رسالت پیامبر)ص( را در ابالغ 

فرمان الهی بیان می کند.

گزینۀ18532
الّذین  آمنوا  الّذین  آیۀ والیت: »و  از  این قسمت  عینی  نمونۀ  و  الف ـ مصداق 

یقیمون الّصالهًْ و یؤتون الّزکاهًْ و هم راکعون«، امام علی)ع( است. 
ب ـ نزول آیۀ والیت در چنین شرایطی و اعالم  والیت حضرت علی)ع( از جانب 
رسول خدا)ص(، برای آن بود که مردم با چشم ببینند و از زبان پیامبر بشنوند تا 

امکان مخفی کردن آن نباشد.
نادرست   )1( باال، گزینۀ  توضیح  به  توجه   دلیل نادرستی سایر گزینه ها با 
است. گزینۀ )3( نادرست است، زیرا نصب امام علی)ع( به مقام جانشینی پیامبر)ص(، 
توسط خداوند صورت پذیرفته است نه توسط پیامبر)ص(. گزینۀ )4( عام است، در 

حالی که مصداق این آیه، امام علی)ع( است.

گزینۀ18544
الف ـ در آیه ابالغ: »یا أّیها الّرسول بلّغ ما أنزل إلیک من ربّک و إن لّم تفعل فما 
بلّغت رسالته و اهلل یعصمک من الّناس إّن اهلل الیهدي القوم الکافرین«، خداوند 
به پیامبر فرمان می دهد تا آنچه که بر او نازل شده به مردم برساند و ابالغ کند 
)بلّغ ما أنزل إلیک من ربّک(. با توجه به عبارت قرآنی: »و إن لم تفعل فما بلّغت 
رسالته«، اهمیت این فرمان به اندازه ای است که اگر انجام نشود، اصل رسالت 

به انجام نرسیده است. 
ب ـ در این آیه، خداوند به پیامبراکرم)ص( می فرماید که با وجود خطراتی از جانب 

منافقان، حفظ جان ایشان را تضمین می کند. )و اهلل یعصمک من الّناس(
اهمیت   ،)2( و   )1( گزینه های  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
فرمان الهی را بیان می کند. قسمت دوم گزینۀ )3( نادرست است، زیرا در این آیه، 

سخنی از سرکشی های قوم کافرین نمی باشد.
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گزینۀ18551
فرمان الهی: »و اَنِذر َعشیَرتََک ااَلقَربین: خویشان نزدیکت را انذار کن.«، حدود 
سه سال پس از بعثت برای پیامبر آمد. برای انجام این دستور، رسول خدا)ص( چهل 
نفر از بزرگان بنی هاشم را دعوت کرد و دربارۀ اسالم با آنان سخن گفت و آنان 
را به دین اسالم فراخواند و از آنان برای ترویج و تبلیغ اسالم، کمک خواست؛ 
همۀ مهمانان سکوت کردند و جوابی ندادند. درخواست پیامبر)ص(، سه بار مطرح 
شد و هر بار، همه سکوت کردند و تنها علی)ع( قاطعانه اعالم آمادگی و وفاداری 
کرد. پس از آن، پیامبر)ص( دست آن حضرت را در دست گرفت، بیعت ایشان را 
پذیرفت و به مهمانان فرمود: »همانا این، برادر من، وصّی من و جانشین من در 

میان شما خواهد بود.«
عشیرتک  انذر  »و  انذار:  آیۀ  به  توجه   دلیل نادرستی سایر گزینه ها با 
االقربین«، قسمت اول گزینه های )2( و )4( نادرست است. قسمت دوم گزینۀ 

)3(، بیانگر حدیث منزلت است.

گزینۀ18562
جانشینی پیامبر اکرم)ص( نیازمند ویژگی هایی همچون علم و عصمت می باشد 
که نمی توان آن را به انتخاب مردم واگذار کرد. به همین جهت، باید از همان 
ابتدا به مردم معرفی شود تا مردم جانشین آن حضرت را بشناسند. به همین 
پیامبراکرم)ص(  بعثت و در شرایطی که  اولیه  دلیل خداوند در همان سال های 
هنوز موفقیتی کسب نکرده بودند و حتی خویشانش نیز دعوت او را نپذیرفته 
خویشان  ااَلقَربین:  َعشیَرتََک  اَنِذر  :»و  که  می دهد  فرمان  ایشان  به  بودند، 

نزدیکت را انذار کن.«
امام علی)ع(  نکتۀ طالیی در یوم اإلنذار، مقام »اخوت، وصایت و خالفت« 
بیان شد و در آیۀ والیت و حدیث غدیر، مقام »والیت و جانشینی« امام علی)ع( و 

در حدیث منزلت، مقام »جانشینی« امام علی)ع( بیان شد.

گزینۀ18571
الف ـ آیۀ ابالغ: »یا أّیها الّرسول بلّغ ما أنزل إلیک من ربّک...«، پس از برگزاری 
روز  در  مدینه  به  بازگشت  مسیر  در  و  هجرت  دهم  سال  در  الوداع«  »حجهًْ 
هیجدهم ماه ذی حجه، در محلی به نام غدیر خم بر پیامبر اسالم)ص( نازل شد.

مبّین   ،»... البیت  أهل  الّرجس  لیذهب عنکم  اهلل  یرید  »إنّما  تطهیر:  آیه  ب ـ 
عصمت اهل بیت است و در منزل اّم سلمه، همسر پیامبر)ص( نازل شد.

ج ـ پیامبر اکرم)ص(، حدیث ثقلین: »انّي تارک فیکم الّثقلین کتاب اهلل و عترتي 
اهل بیتي ...« را به طور مکرر، از جمله در روزهای آخر عمر خود بیان کردند.

قسمتی،  چند  تست های  نوع  این  به  دادن  پاسخ  تمرین تست زنی برای 
بهترین روش حذف گزینه های نادرست است. قسمت اول گزینه های )3( و )4(، 
آیۀ والیت است و در غدیر نازل نشده است. با توجه به توضیح باال، قسمت دوم 

گزینۀ )2( نادرست است.

گزینۀ18582
پیامبر اکرم)ص( در حدیث جابر که در تبیین آیۀ اطاعت و معرفی اولوااالمر بیان 
کردند، دربارۀ امام زمان)ع( فرموده اند: »اوست که از نظر مردم پنهان می شود و 
غیبت او طوالنی می گردد تا آنجا که فقط افرادی که ایمان راسخ دارند، بر عقیدۀ 

به او باقی می مانند.«
زیرا  است،  نادرست   )4( گزینۀ  دوم   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
تعبیر »ایمان راسخ دارند«، دربارۀ کسانی است که با وجود غیبت طوالنی امام 

عصر)عج(، بر عقیدۀ به او باقی می مانند.

گزینۀ18594
دل آزار  دغدغۀ  هر  از  خالي  علي)ع(  امیرمؤمنان،  والیت  »ابالغ  که  عبارت  این 
است.« نادرست است، زیرا خداوند در آیۀ ابالغ: »یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک 
من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و اهلل یعصمک من الناس ان اهلل ال 
یهدی القوم الکافرین«، به پیامبراکرم)ص( می فرماید که با وجود خطراتی از جانب 

منافقان، حفظ جان ایشان را تضمین می کند.
لّم   دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ )1(، مفهوم عبارت قرآنی: »و إن 
تفعل فما بلّغت رسالته« است. گزینۀ )2(، مفهوم عبارت قرآنی: »إّن اهلل الیهدي 
القوم الکافرین« است. گزینۀ )3(، مفهوم عبارت قرآنی: »بلّغ ما أنزل إلیک من 

ربّک و إن لّم تفعل فما بلّغت رسالته« است.

گزینۀ18601
این قسمت از حدیث ثقلین: »ما ان تمّسکتم بهما لن تضلّوا ابدا«، عصمت اهل 
بیت را ثابت می کند و مسدود بودن همیشگی راه ضاللت را با تبعیت از قرآن و 

اهل بیت بیان می کند.
نکتۀ طالیی حدیث ثقلین، به ترتیب، به »عصمت اهل بیت)ع(« و »همیشگی 

بودن امامت« اشاره دارد.

گزینۀ18613
الف ـ از آنجا که امام همۀ مسئولیت های پیامبر اکرم)ص( جز دریافت و ابالغ وحی را 
دارد، بنابراین، باید همان صفات و ویژگی های پیامبر را نیز داشته باشد تا مردم به 
وی اطمینان کنند و راهنمایی های او را بپذیرند. از جمله این ویژگی ها »عصمت« 
است. ب ـ البته تشخیص عصمت برای انسان ها ممکن نیست؛ یعنی انسان ها 
نمی توانند تشخیص دهند که چه کسی معصوم است و مرتکب هیچ گناهی 
نمی شود. همان طور که پیامبر از طرف خدا معرفی و معین می شود، تنها خداوند 

است که می تواند فرد شایستۀ مقام امامت را معرفی کند، و به مردم بشناساند.
و حضرت  اسالم)ص(  پیامبر  جانشینان  و  امامان  الهی،  نکتۀ طالیی انبیای 

فاطمه)س(، دارای علم و عصمت می باشند.

گزینۀ18623
در پاسخ به این سوال که »چرا کلمۀ »مولی« در حدیث غدیر به معنای سرپرست 
است، نه دوست؟« می توان گفت ، اواًل: پیامبر اسالم، پیش از بیان جملۀ »من 
أنفسهم«.  بالمومنین من  الّناس  أولی  الّناس من  »اّیها  فرمودند:  کنت مواله« 
همانطور که در جملۀ پیشین صحبت از اولویت و والیت است در جملۀ بعد هم 
باید صحبت از والیت و سرپرستی باشد تا ارتباط معنوی دو جمله محفوظ بماند.

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینه های )1( و )2(، بی ربط است. گزینۀ )4( 
نادرست است، زیرا  در غدیر به آیۀ والیت: »إنّما ولّیکم اهلل و رسوله و الّذین آمنوا 

الّذین یقیمون الّصالهًْ ...«، اشاره نشده است.

گزینۀ18634
الف ـ این درخواست حضرت موسی)ع( از خداوند که »برادرش  هارون را مشاور، 
پشتیبان و شریک در امر هدایت مردم قرار دهد.«، در حدیث منزلت، مورد استناد 

پیامبر اسالم)ص( برای اعالم جانشینی امام علی)ع( قرار گرفته است. 
یک  از  قسمتی  در  خم  غدیر  در  ابالغ،  آیۀ  نزول  از  پس  پیامبراسالم)ص(  ب ـ 
سخنرانی مهم و مفصل از مردم پرسید: »من اولی الناس بالمؤمنین من انفسهم 

: ای مردم، چه کسی به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است؟«
ج ـ پس از نزول آیۀ ابالغ و بعد از شنیدن پاسخ مردم به این سؤال که »من اولی 
الناس بالمؤمنین من انفسهم«، رسول گرامی اسالم)ص( حدیث غدیر: »من کنت 
مواله فهذا علی مواله« را برای مردم بیان کردند. و این جمله را سه بار تکرار کرد.

تمرین تست زنی برای پاسخ دادن به این تست چند قسمتی، بهتر است پس 
از حذف گزینه های نادرست، گزینۀ صحیح را انتخاب نمایید.با توجه به توضیح باال، 
قسمت اول گزینه های )1( و )3( و قسمت سوم و چهارم گزینۀ )2( نادرست است.



69 درس پنجم: امامت، تداوم رسالت

گزینۀ18642
در آیۀ والیت: »انما ولیکم اهلل و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصالهًْ و 
یؤتون الزکاهًْ و هم راکعون«، ویژگی های ولّی و سرپرست مسلمانان مشخص 
شده است. بر اساس این آیه، والیت در انحصار خدا و رسولش و امام علی)ع(  و 

اوصیای برحق ایشان معرفی شده است.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ )1( به حکومت امام عصر)عج( در پایان 
تاریخ اشاره دارد که مفهوم این آیه نیست. گزینۀ )3(، مفهوم اصلی این آیه نیست. 
گزینۀ )4( نادرست است، زیرا آیۀ والیت، نیاز انسان به والیت و سرپرستی خدا و 

رسول و اوصیای بر حق او، را نیاز فطری انسان معرفی نمی کند.

گزینۀ18654
نیاز جامعه به حکومت اسالمی )والیت ظاهری(، پس از رسول خدا)ص( نه تنها 
از بین نرفت، بلکه افزایش هم یافت؛ زیرا گسترش اسالم در نقاط دیگر )علت(، 
ظهور مکاتب و فرقه های مختلف،  پیدایش مسائل و مشکالت جدید اجتماعی، 
اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را به دنبال داشت و نیاز به امام و رهبری که در 
میان انبوه افکار و عقاید، حقیقت را به مردم نشان دهد و جامعه را آن گونه که 

پیامبر اداره می کرد، اداره نماید، افزون تر می شد.
نادرست   )3( و   )1( گزینه های  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
است، زیرا گسترش اسالم مربوط به پس از رحلت پیامبر اسالم)ص( است و دوره 
ختم نبوت است. قسمت دوم گزینۀ )2( نادرست است، زیرا برای پاسخگویی به 

سؤاالت جدید و ادارۀ جامعه، به یک رهبر الهی الزم است نه انسانی.

گزینۀ18663
الف ـ از آنجا که امام همۀ مسئولیت های پیامبر اکرم)ص( جز دریافت و ابالغ وحی را 
دارد، بنابراین، باید همان صفات و ویژگی های پیامبر را نیز داشته باشد تا مردم به 
وی اطمینان کنند و راهنمایی های او را بپذیرند. از جمله این ویژگی ها »عصمت« 
است. ب ـ البته تشخیص عصمت برای انسان ها ممکن نیست؛ یعنی انسان ها 
نمی توانند تشخیص دهند که چه کسی معصوم است و مرتکب هیچ گناهی 
نمی شود. همان طور که پیامبر از طرف خدا معرفی و معین می شود، تنها خداوند 

است که می تواند فرد شایستۀ مقام امامت را معرفی کند، و به مردم بشناساند.
صورت  خداوند  توسط  فقط  امام  معرفی  هم  و  انتخاب  نکتۀ طالیی هم 

می گیرد و این کار )معرفی امام(، از طریق قرآن و پیامبر)ص( است.

گزینۀ18673
مسئولیت اّول رسالت  )یعنی دریافت و ابالغ وحی به مردم(، با ختم نبوت پایان 
کتاب  آوردن  به  نیازی  و  است  آسمانی  کتاب  آخرین  قرآن،  کتاب  و  می پذیرد 
)مرجعیت  دین  تبیین  و  »تعلیم  یعنی  دیگر،  مسئولیت  دو  اما  نیست.  جدیدی 

دینی(« و »والیت ظاهری«، پس از ایشان ادامه می یابد.
نکتۀ طالیی آیۀ اطاعت، به تداوم مرجعیت دینی و والیت ظاهری پس از 

رحلت پیامبر اسالم)ص(، توسط اولوااالمر یا 12 امام اشاره دارد.

گزینۀ18682
و  مسائل  یافتن  تنوع  و  جوامع  توسعۀ  به  توجه  »با  سؤال:  این  به  پاسخ  در 
موضوعات زندگی در بستر زمان، راه حل دین اسالم و طرح و برنامۀ خداوند 
برای تداوم رسالت و اجرای احکام الهی در همۀ زمان ها چیست؟«، می گوییم  
بر اساس آیۀ اطاعت: »یا ایها الذین آمنوا اطیعوا اهلل و اطیعوا الرسول و اولی 
األمر منکم«، تداوم مرجعیت دینی و والیت ظاهری از مسئولیت های رسول 
اکرم)ص( پس از رحلت ایشان بر عهدۀ صاحبان امر یا 12 امام می باشد. بر این 
رفع  برای  تالش  نیست،  مردم  میان  در  خدا)ص(  رسول  که  زمانی  در  اساس، 

اختالف اجتماعی با مراجعه به امام معصوم)ع( قابل اجراست.

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها آیۀ گزینۀ )1(، به پذیرش والیت الهی و نفی 
حاکمیت طاغوت، از دالیل ضرورت تشکیل حکمت اسالمی اشاره دارد. آیۀ گزینۀ 
)3(، به ابالغ والیت و جانشینی امام علی)ع( در حدیث غدیر اشاره دارد. آیۀ گزینۀ 

)4(، آیۀ والیت است که در آن به والیت و سرپرستی امام علی)ع( اشاره دارد.

گزینۀ18692
الف ـ حدود سه سال پس از بعثت، رسول خدا)ص( برای انجام این دستور: »و اَنِذر 
َعشیَرتََک ااَلقَربین: خویشان نزدیکت را انذار کن.«، چهل نفر از بزرگان بنی هاشم 
را دعوت کرد و دربارۀ اسالم با آنان سخن گفت و آنان را به دین اسالم فراخواند و 
از آنان برای ترویج و تبلیغ اسالم، کمک خواست؛ همۀ مهمانان سکوت کردند و 
جوابی ندادند. درخواست پیامبر)ص(، سه بار مطرح شد و هر بار، همه سکوت کردند 
و تنها علی)ع( قاطعانه اعالم آمادگی و وفاداری کرد. ب ـ این اقدام پیامبر)ص( نشان 
می دهد که جانشینی پیامبر اکرم)ص( چنان اهمیتی دارد که از همان روزهای اول 

دعوت باید برای مردم مشخص شود.
»اخّوت،  مقام  به  خداوند  سوی  از  یوم اإلنذار  در  علی)ع(  نکتۀ طالیی امام 

وصایت و خالفت« منصوب شد.

گزینۀ18701
الف ـ گسترش اسالم در نقاط دیگر )علت(، ظهور مکاتب و فرقه های مختلف،  
پیدایش مسائل و مشکالت جدید اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را به 
دنبال داشت و نیاز به امام و رهبری که در میان انبوه افکار و عقاید، حقیقت را 
به مردم نشان دهد )مرجعیت دینی( و جامعه را آن گونه که پیامبر اداره می کرد، 
اداره نماید )والیت ظاهری(، افزون تر می شد. ب ـ روش دین اسالم برای حل 
این مشکل، در حدیث ثقلین با تمسک به قرآن و اهل بیت)ع( ترسیم شده است.

از قلمروهای  نادرست است، زیرا   دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ )4( 
سه گانۀ رسالت، پس از ختم نبوت، تنها مرجعیت دینی و والیت ظاهری استمرار 

می یابد. گزینۀ )1( کامل تر و رساتر از مفهوم گزینۀ )3( است.

گزینۀ18712
الف ـ عبارت صورت سؤال، به دو موضوع »جاودانگی قرآن و همیشگی بودن 
امامت« و »الزم و ملزوم بودن قرآن و اهل بیت)ع(« اشاره دارد. ب ـ پیام حدیث 
ثقلین: »انّی تارک فیکم الثقلین کتاب اهلل و عترتی اهل بیتی ما ان تمّسکتم بهما لن 
تضلّوا ابداً و انّهما لن یفترقا ...«، این است که همان طور که قرآن و پیامبر از هم جدا 
نمی شوند، قرآن و اهل بیت)ع( نیز همواره با هم اند. و همچنین همان طور که قرآن 
همیشگی است، وجود معصوم نیز در کنار آن همیشگی است. )و انّهما لن یفترقا(

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها آیۀ گزینۀ )1(، آیۀ اطاعت است که در آن تکلیف 
تداوم مرجعیت دینی و والیت ظاهری پس از رسول خدا)ص( مشخص شده است. آیۀ گزینۀ 
)3(، آیۀ ابالغ است که در آن سخن از ابالغ والیت و جانشینی امام علی)ع( در غدیر خم 
است. عبارت گزینۀ )4(، سوال پیامبران از حاضران و در ادامه بیان حدیث غدیر است.

گزینۀ18724
الف ـ این قسمت از حدیث ثقلین: »ما ان تمّسکتم بهما لن تضلّوا ابداً«، عصمت 
اهل بیت را ثابت می کند و همچنین بیانگر این حقیقت است که هدایت همیشگی 
امت اسالمی در گرو تمسک همیشگی به قرآن و اهل بیت)ع( است. ب ـ این 
قسمت از حدیث ثقلین: »و انّهما لن یفترقا حّتي  یردا علّي الحوض«، بیانگر این 
و  قرآن  نمی شوند،  جدا  هم  از  پیامبر  و  قرآن  که  همان طور  که  است  حقیقت 
اهل بیت)ع( نیز همواره با هم اند. همچنین همان طور که قرآن همیشگی است، 

وجود معصوم نیز در کنار آن همیشگی است.
تمرین تست زنی برای پاسخ دادن به این نوع تست چند قسمتی، بهتر است از 
روش حذف گزینه های نادرست استفاده کنید. قسمت اول گزینه های )2( و )3( نادرست 
است، زیرا هدایت با دوست داشتن قرآن و اهل بیت ایجاد نمی شود بلکه با کمک گرفتن 
است. نادرست   )1( گزینۀ  سوم  و  دوم  قسمت  است.  امکان پذیر  آنها  به  تمسک  و 
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گزینۀ18731
الف ـ اُّم َسلَمه، همسر رسول خدا)ص(، می گوید: »روزی ایشان در خانه استراحت 
می کرد که دختر بزرگوارش فاطمۀ زهرا)س( وارد شد و سالم کرد. پیامبر)ص( پاسخ 
داد و ایشان را به کنار خود دعوت کرد. پس از وی، حضرت علی)ع(، امام حسن)ع( 
و امام حسین)ع( آمدند. رسول خدا)ص( آنان را نیز در کنار خود جای داد. آن گاه برای 
آنان این گونه دعا کرد: »خدایا ! اینان اهل بیت من اند؛ آنان را از هر پلیدی و ناپاکی 
حفظ کن!«  در همین زمان فرشتۀ وحی آمد و آیۀ تطهیر را قرائت کرد. ب ـ 
پیامبر اکرم)ص(، مدت ها هر روز صبح، هنگام رفتن به مسجد از در خانه  فاطمه)س( 
می گذشت و اهل خانه را »اهل بیت« صدا می زد و آیۀ تطهیر را می خواند ، تا مردم 

را نیز از این موضوع )عصمت اهل بیت( آگاه کند.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )2( و )4( و قسمت 
دوم گزینۀ )3(، بیانگر آیۀ والیت است که به والیت و سرپرستی امام علی)ع( اشاره 

دارد.

گزینۀ18742
بعد از نزول آیۀ ابالغ: »یا أّیها الّرسول بلّغ ما أنزل إلیک من ربّک و إن لّم تفعل 
فما بلّغت رسالته...«، پیامبر در یک سخنرانی مهم و مفصل با مردم سخن گفت و 
آنان را برای دریافت آن پیام بزرگ آماده کرد. آن حضرت در قسمتی از سخنرانی 
از مردم پرسید: »من اولی الناس بالمؤمنین من انفسهم : ای مردم، چه کسی 
به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است؟« مردم پاسخ دادند: خدا و پیامبرش بر ما 
والیت و سرپرستی دارند. پیامبر)ص( پس از بیان این پرسش و شنیدن پاسخ مردم، 

حدیث معروف غدیر: »من کنت مواله فهذا علی مواله« را بیان کردند.
حدیث   ،)4( و   )1( گزینه های  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
ثقلین است که ارتباطی با آیۀ ابالغ و حدیث غدیر ندارد. قسمت دوم گزینۀ )3(، 

آیۀ اطاعت است که ارتباطی با حدیث غدیر ندارد.

گزینۀ18754
آیۀ شریفۀ: »انما ولیکم اهلل و رسوله و الّذین ءامنوا الذین یقیمون الصالهًْ و یوتون الزکاهًْ 
و هم راکعون«، که آیه والیت نام دارد، در شأن امام علی)ع( نازل شده است. نزول این 
آیه در چنین شرایطی و اعالم  والیت حضرت علی)ع( از جانب رسول خدا)ص(، برای آن 
بود که مردم با چشم ببینند و از زبان پیامبر بشنوند تا امکان مخفی کردن آن نباشد.

آن  در  که  است  اطاعت  آیۀ   ،)1( گزینۀ   دلیل نادرستی سایر گزینه ها آیۀ 
تکلیف تداوم مرجعیت دینی و والیت ظاهری پس از رسول خدا)ص( مشخص شده 
است. آیۀ گزینۀ )2(، آیۀ تطهیر است که بیانگر عصمت اهل بیت می باشد. آیۀ 

گزینۀ )3(، به قضاوت نبردن به طاغوت تأکید دارد.

گزینۀ18762
این عبارت: »خداوند اراده کرده که همۀ پلیدی و ناپاکی را از شما اهل بیت دور 

گرداند.«، مفهوم آیه تطهیر می باشد نه حدیث ثقلین.
آنان و  بیت)ع( معلول عصمت  نکتۀ طالیی حجت بودن قول و فعل اهل 

مفهوم آیۀ تطهیر است.

گزینۀ18774
برخورداری امام، از تمام ویژگی های خاص پیامبر مانند علم و عصمت، نشانۀ 
بر دوش داشتن همۀ مسئولیت های پیامبر، جز دریافت و ابالغ وحی می باشد. از 
آنجایی که تشخیص عصمت برای انسان ها ممکن نیست، پس تنها فرد شایسته 
برای معّرفی امام خداوند می باشد که این کار را از طریق قرآن و پیامبر انجام می دهد.

در  با  است  بهتر  تست،  نوع  این  به  دادن  پاسخ  تمرین تست زنی برای 
نظرگرفتن قسمت دوم یا سوم سؤال، به حذف گزینه های نادرست بپردازید. با توجه 
به اینکه تنها خداوند می تواند امام را انتخاب و معرفی کند. قسمت دوم گزینه های 
است.  )3( گزینۀ  از  کامل تر   ،)4( گزینۀ  سوم  قسمت  است.  نادرست   )3( و   )1(

گزینۀ18782
الف ـ وقتی خداوند حضرت موسی)ع( را مأمور مبارزه با فرعون کرد، آن حضرت از 
خداوند خواست که برادرش  هارون را »مشاور، پشتیبان و شریک در امر هدایت 
مردم« قرار دهد. خداوند نیز درخواست حضرت موسی)ع( را پذیرفت و او را مشاور و 
وزیر وی قرار داد. ب ـ پیامبر اکرم)ص( نیز بارها  حدیث منزلت را به حضرت علی)ع( 

فرمودند تا مبّین رسیدن ایشان به مقام جانشینی پیامبر)ص( باشد.
میهمانی  به  مربوط   ،)3( گزینۀ  دوم   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 

یوم االنذار است.

گزینۀ18794
عمر  آخر  روزهای  در  جمله  از  مکرر،  به طور  را  ثقلین  اکرم)ص(، حدیث  پیامبر 
خود بیان کردند. از این حدیث دریافت می شود که در صورتی مسلمانان گمراه 

نمی شوند که به قرآن و اهل بیت به همراه هم و همزمان تمسک جویند.
تطهیر  آیۀ  مفهوم   ،)1( گزینۀ  دوم   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 

است نه حدیث ثقلین.

گزینۀ18802
الف ـ الزمه جانشینی رسول خدا)ص( علم کامل و عصمت از گناه و اشتباه است؛ 

همان گونه که رسول خدا)ص( این دو ویژگی را دارا بود. 
پیامبر گرامی اسالم)ص( در واقعۀ یوم االنذار به خویشان خویش فرمودند:  ب ـ 
»همانا این، برادر من، وصی من و جانشین من در میان شما خواهد بود، فرمانش 

را بشنوید و از او اطاعت کنید.«
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها با توجه به توضیح باال، قسمت اول گزینه های 

)3( و )4( و قسمت سوم گزینۀ )1( نادرست است.

گزینۀ18814
آیۀ شریفۀ »اطاعت یا اولوااالمر« قبل از »حدیث جابر« و آیۀ شریفۀ »تبلیغ یا 

ابالغ« قبل از »حدیث غدیر« نازل شده است.
و  من  وصّی  من،  برادر  این،  »همانا  حدیث:  این  از  قبل  انذار  توضیح آیۀ 

جانشین من در میان شما خواهد بود.« نازل شده است.

گزینۀ18821
بعد از نزول آیۀ ابالغ: »یا أّیها الّرسول بلّغ ما أنزل إلیک من ربّک و إن لّم 
تفعل فما بلّغت رسالته...«، پیامبر در یک سخنرانی مهم و مفصل با مردم سخن 
گفت و آنان را برای دریافت آن پیام بزرگ آماده کرد. آن حضرت در قسمتی 
از سخنرانی از مردم پرسید: »من اولی الناس بالمؤمنین من انفسهم : ای مردم، 
و  خدا  دادند:  پاسخ  مردم  است؟«  سزاوارتر  از خودشان  مؤمنان  به  چه کسی 
پیامبرش بر ما والیت و سرپرستی دارند. پیامبر)ص( پس از بیان این پرسش و 
شنیدن پاسخ مردم، حدیث معروف غدیر: »من کنت مواله فهذا علی مواله« 

را بیان کردند.
به عدم  یازدهم   7 در درس   )2( گزینۀ   دلیل نادرستی سایر گزینه ها آیۀ 
بازگشت به جاهلیت با عمل به پیام آیۀ اطاعت اشاره دارد. آیۀ گزینۀ )3( در 
درس بعد به »دلسوزی و سخت کوشی پیامبر اسالم)ص(« در امر هدایت اشاره 
دارد. آیۀ گزینۀ )4( در درس قبل، به »قضاوت نبردن به طاغوت« اشاره دارد.

گزینۀ18832
حدیث جابر در تبیین آیۀ اطاعت و معرفی اولوااالمر که همان 12 می باشند آمده 

است.
اهل  از  ناپاکی  و  پلیدی  گونه  هر  دورکردن  در  خداوند  نکتۀ طالیی ارادۀ 

بیت)ع(، به توحید در ربوبیت و قضای الهی اشاره دارد.



71 درس پنجم: امامت، تداوم رسالت

گزینۀ18844
بعد از نزول آیۀ ابالغ: »یا أّیها الّرسول بلّغ ما أنزل إلیک من ربّک و إن لّم تفعل 
فما بلّغت رسالته...«، پیامبر در یک سخنرانی مهم و مفصل با مردم سخن گفت و 
آنان را برای دریافت آن پیام بزرگ آماده کرد. آن حضرت در قسمتی از سخنرانی 
از مردم پرسید: »من اولی الناس بالمؤمنین من انفسهم : ای مردم، چه کسی به 
مؤمنان از خودشان سزاوارتر است؟« و بازتاب این پرسش، پاسخ مردم این بود 
که: »خدا و پیامبرش بر ما والیت و سرپرستی دارند.« پیامبر)ص( پس از بیان این 
پرسش و شنیدن پاسخ مردم، حدیث معروف غدیر: »من کنت مواله فهذا علی 

مواله« را بیان کردند.
جابر  مفهوم حدیث   ،)4( گزینۀ  دوم   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 

است که در تبیین آیۀ اطاعت و تعیین مصادیق اولوااالمر می باشد.

گزینۀ18852
همان طور که پیامبر از طرف خدا معرفی و معین می شود، تنها خداوند است که 

می تواند فرد شایستۀ مقام امامت را معرفی کند، و به مردم بشناساند.
نکتۀ طالیی تعبیر جانشینان پیامبر)ص( برای اولواالمر یا 12 امام است که 

حصرت فاطمه)س( با وجود داشتن علم و عصمت کامل، جزء آنها نمی باشد.

گزینۀ18864
الف ـ پس از رحلت پیامبر اسالم)ص(، تنها دو مسئولیت »تعلیم و تبیین دین یا 
مرجعیت دینی« و »والیت ظاهری«، توسط امام ادامه می یابد. ب ـ عامل وساطت 

در فیض رسانی به مخلوقات و مردمان، همان والیت معنوی است.
نکتۀ طالیی والیت معنوی انبیا و اولیای الهی، پس از رحلت آنها نیز ادامه 

دارد.

گزینۀ18873
در یکی از روزها، نزدیک ظهر، فرشته وحی از جانب خداوند آیه  والیت »و الّذین 
آمنوا الّذین یقیمون الّصالهًْ و یؤتون الّزکاهًْ و هم راکعون« را بر پیامبر نازل کرد 
که در آن ویژگی های ولّی و سرپرست مسلمانان مشخص شده بود. با نزول این 
آیه، رسول خدا)ص( دریافت که چنین واقعه ای رخ داده و کسی در رکوع صدقه 
داده است و خداوند قصد معرفی او را دارد. با شتاب و در حالی که آیه )والیت( را 

می خواند و مردم را از آن آگاه می کرد، به مسجد آمد.
نکتۀ طالیی منظور از زکات در آیۀ والیت: »إنّما ولّیکم اهلل و رسوله و الّذین 

آمنوا الّذین یقیمون الّصالهًْ و یؤتون الّزکاهًْ و هم راکعون«، صدقه می باشد.

گزینۀ18882
الف ـ وقتی خداوند حضرت موسی)ع( را مأمور مبارزه با فرعون کرد، آن حضرت 
امر  در  و شریک  پشتیبان  را »مشاور،  برادرش  هارون  از خداوند خواست که 
هدایت مردم« قرار دهد. خداوند نیز درخواست حضرت موسی)ع( را پذیرفت و او 
را مشاور و وزیر وی قرار داد. ب ـ پیامبر اکرم)ص( نیز بارها  حدیث منزلت را به 
حضرت علی)ع( فرمودند تا مبّین رسیدن ایشان به مقام جانشینی پیامبر)ص( باشد.

»آیۀ  منزلت«،  »حدیث  یومانذار«،  واقعۀ  در  پیامبر  نکتۀ طالیی »سخن 
والیت« و »حدیث غدیر«، در مورد امام علی)ع( می باشند.

گزینۀ18892
نیاز جامعه به حکومت و تعلیم و تبیین دین، پس از رسول خدا)ص( نه تنها از بین 
نرفت، بلکه افزایش هم یافت؛ زیرا گسترش اسالم در نقاط دیگر، ظهور مکاتب و 
فرقه های مختلف،  پیدایش مسائل و مشکالت جدید اجتماعی، اقتصادی، سیاسی 
و فرهنگی را به دنبال داشت و نیاز به امام و رهبری که در میان انبوه افکار و 
عقاید، حقیقت را به مردم نشان دهد و جامعه را آن گونه که پیامبر اداره می کرد، 

اداره نماید، افزون تر می شد.

نکتۀ طالیی پیش بینی افزون تر شدن نیاز به امام پس از رحلت پیامبر)ص( و 
ارائۀ پاسخ برای رفع آن، در آیۀ اطاعت انجام شده است.
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گزینۀ18903
پیامبر اکرم)ص( پس از سیزده سال تالش برای هدایت مردم مکه، با دعوت مردم 
مدینه، به این شهر هجرت کرد و به فرمان خداوند، حکومت اسالمی را بنا نهاد.

و  دین  مهم  درس های  از  دیگر  یکی  درس  روش مطالعۀ این درس این 
زندگی سال یازدهم و یک درس حفظی و مفهومی است که بیشترین تعداد آیات 

و احادیث را دارد. 
برای یادگیری بهتر این درس، ابتدا باید متن درس را با چندین بار روخوانی به 
ذهن خود سپرده و سپس شباهت ها و تفاوت های هر ویژگی را با دیگر ویژگی ها 

پیدا نموده و آنها را یادداشت کنید. 
در مرحلۀ بعد، آیات و احادیث و ارتباط آنها با متن درس را عمیقا بررسی و تحلیل 
نمایید. به خاطر داشته باشید که چون با یک درس حفظی و عبارت محور روربه رو 

هستید، باید آن را به صورت منظم و زیاد دوره نمایید.

گزینۀ18912
پیامبر اکرم)ص( پس از سیزده سال تالش برای هدایت مردم مکه، با دعوت مردم 
مدینه، به این شهر هجرت کرد و به فرمان خداوند، حکومت اسالمی را بنا نهاد. 
این حکومت، به تدریج گسترش یافت و در مدت ده سال، سراسر شبه جزیرۀ 

عربستان را فراگرفت.
توضیح پیامبر اسالم)ص( در مدینه به کمک انصار و مهاجرین، حکومتی را که 

بر مبنای قوانین اسالم اداره می شد، پی ریزی نمود. )والیت ظاهری(

گزینۀ18924
پیامبراکرم)ص(، در مدت ده ساله حکومت خود در مدینه، به گونه ای زندگی کرد 
که در همۀ زمینه های فردی و اجتماعی، از جمله در جایگاه رهبری، از سوی 
خداوند به عنوان الگو و اسوۀ انسان ها معرفی شد. خداوند دراین باره در قرآن 
کریم می فرماید : »لقد کان لکم في رسول اهلل أسوهًْ حسنهًْ لمن کان یرجو اهلل 

و الیوم اآلخر و ذکر اهلل کثیرا«
یادآوری اسوه قرار دادن پیامبر اسالم)ص( به این معنا نیست که ما عین او 
باشیم و در همان حد عمل کنیم، بلکه بدین معناست که در حد توان از ایشان 

پیروی کنیم و خود را به راه و روش ایشان نزدیک تر کنیم. )درس 8 دهم(
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )1( و )3(، مربوط به 
سیرۀ پیامبر اسالم)ص( در زمینۀ »تالش برای برقراری عدالت و برابری« است. آیۀ 

گزینۀ )2(، خطاب به مسلمانان می باشد نه پیامبر اسالم)ص(.

گزینۀ18931
الف ـ مطابق آیۀ شریفۀ: »لقد کان لکم في رسول اهلل أسوهًْ حسنهًْ لمن کان 
سال  ده  مدت  در  اکرم)ص(  پیامبر  کثیرا«،  اهلل  ذکر  و  اآلخر  الیوم  و  اهلل  یرجو 
و  فردی  ابعاد  همۀ  در  که  کرد  زندگی  گونه ای  به  مدینه،  در  خود  حکومت 

اجتماعی، از جمله در جایگاه رهبری، الگو و اسوۀ انسان ها شد. 
الگوی  آیه، رسول گرامی اسالم)ص( برای کسانی سرمشق و  این  ب ـ مطابق 
نیکویی است که دو ویژگی داشته باشند: 1 ـ به خداوند و روز قیامت امید دارند. 

)یرجو اهلل و الیوم اآلخر( 2 ـ خدا را بسیار یاد می کنند. )و ذکر اهلل کثیرا(

توضیح رسول اکرم)ص( در دوران 23 سال رسالت خود، 13 سال در مکه به 
هدایت مردم پرداختند و 10 سال در مدینه، زمامداری جامعۀ نوپای اسالمی را به 
دست گرفتند. الگو و سرمش بودن رسول اکرم)ص( در همۀ زمینه های فردی و 

اجتماعی، مربوط به دوران حکومت 10 سالۀ ایشان در مدینه است.
قسمت اول گزینه های )1( و )3(، محدود به   دلیل نادرستی سایر گزینه ها
نمی گیرد.   بر  در  را  آن حضرت  فردی  زندگی  و  است  ایشان  اجتماعی  زندگی 
عبارت قرآنی گزینۀ )3(، ویژگی کسانی است که برای رفع مشکالت اجتماعی 

قضاوت خود را به نزد طاغوت می برند.

گزینۀ18943
بر اساس آیۀ شریفۀ: »لقد کان لکم في رسول اهلل أسوهًْ حسنْه لمن کان یرجو 
اهلل و الیوم اآلخر و ذکر اهلل کثیرا«، کسانی که به خدا و آخرت امید دارند و خدا 
را بسیار یاد می کنند، برای پیمودن سریع تر مسیر بندگی باید تا حد امکان رسول 

خدا)ص( را اسوه خود قراردهند.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها آیۀ گزینۀ )1(، راه رسیدن به حیات معنوی را 
دینداری معرفی می کند. آیۀ گزینۀ )2(، ویژگی امام علی)ع( و شیعیان او را بیان 
می کند. آیۀ گزینۀ )4(، آیۀ اطاعت است که تکلیف دو مسئولیت مرجعیت دینی و 

والیت ظاهری را پس از رسول خدا)ص( مشخص کرده است.

گزینۀ18952
حضرت علی)ع( وقتی حکومت را به دست گرفت، اعالم کرد من براساس دستورات 
قرآن و سنت رسول خدا)ص( حکومت می کنم و بر همین اساس اصالحات مهمی 

را در جامعه آغاز کرد.
ظاهری  والیت  به  مربوط  علی)ع(،  امام  اجتماعی  نکتۀ طالیی اصالحات 

ایشان و براساس دستورات قرآن و سنت رسول خدا)ص( بود.

گزینۀ18964
»تالش برای برقراری عدالت و برابری«، »محبت و مدارا با مردم«، »سخت کوشی 
و دلسوزی در هدایت مردم« و »مبارزه با فقر و محرومیت«، از جمله اقدامات و 

سیره عملی رسول اکرم)ص(، در رهبری جامعه بودند.
در  اسالم«  تعالیم  تبیین  و  »تعلیم   دلیل نادرستی سایر گزینه ها عبارت: 
گزینۀ )1( و عبارت: »دریافت و ابالغ وحی«، مربوط به مسئولیت رهبری و والیت 
اجتماعی  احکام  اجرای  »ضرورت  عبارت:  نمی باشند.  اکرم)ص(  رسول  ظاهری 
اسالم« در گزینۀ )2(، از دالیل ضرورت تشکیل حکومت اسالمی است نه در از 

موارد سیره عملی رسول اکرم)ص( در رهبری جامعه.

گزینۀ18972
یکی از اهداف مهم حکومت الهی رسول خدا)ص( اجرای عدالت بود. ایشان در 
این مورد )اجرای عدالت( با قاطعیت عمل کرد و کوشید تا جامعه ای عادالنه بنا 
کند که در آن از تبعیض خبری نباشد و همه در برابر قانون الهی یکسان باشند.

زیرا  است،  نادرست   )4( گزینۀ  دوم   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
بردباری و مالیمت پیامبر اسالم)ص( در برابر پایمال شدن حق شخصی خود بود 

نه در برابر نادیده گرفته شدن حقوق افراد جامعه.

گزینۀ18984
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل

نکتۀ طالیی »یکسان بودن همۀ مردم در برابر قانون الهی«، هدفی است 
که در صورت تحقق پیام آیۀ شریفۀ: »لقد أرسلنا رسلنا بالبّینات و أنزلنا معهم 
الکتاب و المیزان لیقوم الّناس بالقسط«، در جامعۀ اسالمی تحقق پیدا خواهد 

کرد.
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گزینۀ18993
یکی از اهداف مهم حکومت الهی رسول خدا)ص( اجرای عدالت بود. ایشان در این 
مورد با قاطعیت عمل کرد و کوشید تا جامعه ای عادالنه بنا کند که  در آن از تبعیض 
خبری نباشد و همه در برابر قانون الهی یکسان باشند. این اقدام پیامبر اکرم)ص( 
در شرایطی انجام می گرفت که در جامعۀ آن روز حجاز و سایر کشورها، تبعیض 
و تفاوت طبقاتی، یک قانون پذیرفته شده بود و کسی با آن مخالفت نمی کرد.

نادرست   )4( و   )2( گزینه های  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
است، زیرا دو عبارت»جامعۀ فاقد تبعیض« و »یکسان بودن همه در برابر قانون 
با فقر و  نه مبارزه  برابری است  برقراری عدالت و  برای  بیانگر تالش  الهی«، 

محرومیت. قسمت دوم گزینۀ )1(، زمینه ساز مبارزه با فقر و محرومیت بود.

گزینۀ19001
تالش پیامبر اکرم)ص( برای برقراری عدالت و برابری در شرایطی انجام می گرفت 
که در جامعۀ آن روز حجاز و سایر کشورها، تبعیض و تفاوت طبقاتی، یک قانون 
پذیرفته شده بود و کسی با آن مخالفت نمی کرد. آن حضرت، درآمد بیت المال را میان 
مسلمانان به تساوی تقسیم می کرد و فرقی میان عرب و غیر عرب نمی گذاشت.

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ )2(، بیانگر سیرۀ پیامبر اکرم)ص(  دربارۀ 
»سخت کوشی و دلسوزی در هدایت مردم« است. گزینۀ )3( نادرست است، زیرا پیامبر 
اکرم)ص( در برابر نادیده گرفته شدن حقوق افراد جامعه می ایستاد و کوتاه نمی آمد. 
فقر و محرومیت« است. با  دربارۀ »مبارزه  اکرم)ص(  پیامبر  بیانگر سیرۀ   ،)2( گزینۀ 

گزینۀ19013
سیرۀ پیامبر اکرم)ص( دربارۀ »تالش برای برقراری عدالت و برابری« این گونه 
بود که با همۀ بردباری و مالیمتی که در برابر پایمال شدن حق شخصی خود 
داشت، در برابر نادیده گرفته شدن حقوق افراد جامعه می ایستاد و کوتاه نمی آمد 

و متجاوزان حقوق مردم را در هر موقعیت و مقامی که بودند، مجازات می کرد.
غیر  و  عرب  بین  نگذاشتن  »فرق  اکرم)ص(  پیامبر  اقدام  نکتۀ طالیی این 

عرب«، در راستای تحقق آیۀ: »لیقوم الّناس بالقسط« بود.

گزینۀ19024
الف ـ در زمان های گذشته، قبایل جایگاه مخصوصی داشتند و برخی قبایل برتر از 
برخی    دیگر شمرده می شدند. ب ـ مطابق فرمایش پیامبر اسالم)ص(: »اقوام و ملل 
پیشین بدین سبب، دچار سقوط شدند که در اجرای عدالت، تبعیض روا می داشتند؛ 
اگر شخصی قدرتمند و صاحب نفوذ از ایشان دزدی می کرد رهایش می کردند و 

اگر فردی ضعیف دزدی می کرد وی را مجازات می کردند.«
متجاوزان  »مجازات  صورت  در  اسالم)ص(،  پیامبر  دیدگاه  نکتۀ طالیی از 
حقوق مردم را در هر موقعیت و مقامی که بودند«، مانع از سقوط اقوام و ملل 

پیشین می شد.

گزینۀ19032
پس از دزدی فردی از قبایل صاحب نام مدینه و ثابت شدن جرم او، رؤسای قبیله 
فکر می کردند که رسول خدا)ص( به دلیل جایگاهی که قبیله این فرد دارد وی را 
مجازات نخواهد کرد؛ اما با کمال تعجب دیدند که پیامبر می خواهد حکم را اجرا کند. 
واسطه های مختلفی نزد رسول خدا فرستادند، تا ایشان را از اجرای حکم منصرف 
کنند. حتی برخی نزدیکان رسول خدا)ص( را واسطه قرار دادند، اما ایشان نپذیرفت و به 
آنان فرمود: »اقوام و ملل پیشین بدین سبب، دچار سقوط شدند که در اجرای عدالت، 
تبعیض روا می داشتند؛ اگر شخصی قدرتمند و صاحب نفوذ از ایشان دزدی می کرد 
رهایش می کردند و اگر فردی ضعیف دزدی می کرد وی را مجازات می کردند.«

روش مطالعه برای پاسخ دادن به این تست، باید دقیقا بر اساس متن کتاب 
عمل کرد. با توجه به توضیح باال، قسمت اول گزینه های )1( و )3( و قسمت دوم 

گزینۀ )4( نادرست است.

گزینۀ19041
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل

یادآوری اینکه »قرآن کریم به اصالح جامعه پرداخت.«، بیانگر دومین جنبه 
از اعجاز محتوایی قرآن، یعنی »تأثیرناپذیری از عقاید دوران جاهلیت« است.

گزینۀ19052
رسول اکرم)ص( فرمودند :»اقوام و ملل پیشین بدین سبب، دچار سقوط شدند که 
در اجرای عدالت، تبعیض روا می داشتند؛ اگر شخصی قدرتمند و صاحب نفوذ از 
ایشان دزدی می کرد رهایش می کردند و اگر فردی ضعیف دزدی می کرد وی را 

مجازات می کردند.«
مقایسه اینکه »قرآن کریم از موضوع هایی چون عدالت خواهی سخن گفته 
از  یعنی »تأثیرناپذیری  اعجاز محتوایی قرآن،  از  بیانگر دومین جنبه  است.«، 
عقاید دوران جاهلیت« است. اینکه »پیامبر اکرم)ص(  در مقابل تعصبات قومی 
برقراری  برای  دربارۀ »تالش  آن حضرت  بیانگر سیرۀ  ایستاد.«،  ای  قبیله  و 

عدالت و برابری« است.

گزینۀ19064
الف ـ رسول اکرم)ص( در حدیثی فرموده اند: »اقوام و ملل پیشین بدین سبب، دچار 
سقوط شدند که در اجرای عدالت، تبعیض روا می داشتند؛ اگر شخصی قدرتمند و 
صاحب نفوذ از ایشان دزدی می کرد رهایش می کردند و اگر فردی ضعیف دزدی 
می کرد وی را مجازات می کردند.« ب ـ این عبارت: »رسول خدا)ص(، برای اولین 
بار در جامعۀ آن روز، برابری همۀ افراد در برابر قانون را اعالم کرد و عرب و 
غیر عرب و سیاه و سفید را برابر دانست و در مقابل تعصبات قومی و قبیله ای 
ایستاد.«، بیانگر سیرۀ پیامبر اسالم)ص( در مورد »تالش برای برقراری عدالت و 

برابری« است.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها با در نظر گرفتن متن حدیث و توضیح باال، 

قسمت اول گزینه های )1( و )2( و قسمت دوم گزینۀ )3( نادرست است.

گزینۀ19073
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

پیامبر  سیرۀ  بیانگر   ،)2( و   )1(  دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینه های 
 ،)4( گزینۀ  است.  مردم«  در هدایت  دلسوزی  و  دربارۀ »سخت کوشی  اکرم)ص( 

بیانگر سیرۀ پیامبر اکرم)ص( در »مبارزه با فقر و محرومیت« است.

گزینۀ19081
این عبارت که: »پیامبراکرم)ص( به فقیران بسیار احترام می گذاشت و اجازه نمی داد 
که به خاطر فقر مورد بی توجهی قرار گیرند و فراموش شوند.«، بیانگر سیرۀ پیامبر 
اکرم)ص( پیرامون »مبارزه با فقر و محرومیت« است، نه »تالش برای برقراری 

عدالت و برابری در بین مردم«
روش مطالعه اقدامات رسول اکرم)ص( در مورد »برقراری عدالت و برابری در 
بین مردم« را با اقدامات آن حضرت در خصوص »مبارزه با فقر و محرومیت« 

مقایسه کنید.

گزینۀ19093
پدر  را  ایشان  بود که مردم،  به قدری محبت آمیز  با مردم  رفتار رسول خدا)ص( 

مهربان خود می دانستند و در سختی ها به ایشان پناه می بردند.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ )1(، برخالف سخن پیامبر)ص( بود که 
به یاران خود می فرمود: »بدی های یکدیگر را پیش من بازگو نکنید...« عبارت: 
»به قدری ساده و بی آالیش بود«، در گزینه های )2( و )4(، نادرست است و در 

مورد »محبت و مدارا با مردم«، باید گفته شود »به قدری محبت آمیز بود.«



74

گزینۀ19104
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل

عبارت:  این  زیرا  است،  نادرست   )1(  دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ 
»رسول اکرم)ص( در معاشرت با یاران خود هرگز در مقابل یارانش پای خود را دراز 
نمی کرد.«، بیانگر سیرۀ پیامبر اکرم)ص( دربارۀ »محبت و مدارا با مردم« است. 
مطابق این سخن پیامبر اکرم)ص(: »بدی های یکدیگر را پیش من بازگو نکنید؛ زیرا 
دوست دارم با دلی پاک و خالی از کدورت با شما معاشرت کنم.«، گزینه های )2( 

و )3( نادرست است.

گزینۀ19114
رفتار محبت آمیز رسول خدا)ص( با مردم )علت( سبب شده بود که مردم، ایشان را 

پدر مهربان خود می دانستند و در سختی ها به ایشان پناه می بردند.
نکتۀ طالیی اینکه »پیامبر و امامان)ع(، پدران معنوی امت هستند.«، بیانگر 
»والیت معنوی آن بزرگواران« و اینکه »مردم پیامبر اسالم)ص( را پدر مهربان خود 

می دانستند.«، بیانگر »محبت و مدارای آن حضرت با مردم« است.

گزینۀ19124
معمواًل اطرافیان یک رهبر برای اینکه خود را به او نزدیک کنند، عیب دیگران را 
نزد او بازگو می کنند اما رسول خدا)ص( به یاران خود می فرمود: »بدی های یکدیگر 
را پیش من بازگو نکنید؛ زیرا دوست دارم با دلی پاک و خالی از کدورت با شما 

معاشرت کنم.«
باید هنگام مطالعۀ  نوع تست،  این  به  دادن  پاسخ  تمرین تست زنی برای 
عبارت ها، کلمات کلیدی آن را به خاطر بسپارید. گزینه های )1( و )3( نادرست  
کلمۀ  است.  شده  »عیب ها«  کلمۀ  جایگزین  »مشکالت«،  کلمۀ  زیرا  است، 

»عیب ها« در قسمت دوم گزینۀ )2(، جایگزین کلمۀ »بدی ها« شده است.

گزینۀ19131
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل

مقایسه اینکه »رهبر و حاکم اسالمی برای پوشاندن عیب های مردم باید 
عیب جویان را از خودش دور کند.«، مطابق عهدنامۀ مالک اشتر از وظایف رهبر 

و کارگزاران حکومت اسالمی است.

گزینۀ19143
در خصوص محبت و مدارای رسول گرامی اسالم)ص( با مردم آمده است که هر 
شخصی که به خانۀ رسول اکرم)ص( می رفت، حضرت به او احترام می گذاشت تا 

آنجا که گاهی ردای خود را زیر پای او پهن می کرد یا برجای خود می نشاند.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )2( و )4(، بیانگر سیرۀ 
عملی پیامبر اسالم)ص( در معاشرت با یاران خود است نه هر شخصی که به خانۀ 

ایشان می رفت. مطابق توضیح باال، قسمت دوم گزینۀ )1( نادرست است.

گزینۀ19152
در خصوص سیرۀ عملی پیامبر اسالم)ص( در معاشرت با یاران خود آمده است که 
آن حضرت، هرگز در مقابل یارانش پای خود را دراز نمی کرد. و سعی می کرد 
تا وقتی که آنها نشسته اند، در کنارشان باشد. اگر دربارۀ آخرت حرف می زدند با 
آنان همراهی می کرد؛ اگر دربارۀ خوردنی و آشامیدنی و سایر امور روزمره سخن 

می گفتند، از روی لطف و مهربانی با آنان هم سخن می شد.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینه های )1( و )3( و )4( نادرست است، زیرا 
سخن  آخرت(  فقط  )نه  روزمره  امور  سایر  و  آشامیدنی  و  خوردنی  دربارۀ  اگر 
می گفتند، از روی لطف و مهربانی )نه برای رضایت آنان( با آنان هم سخن می شد.

گزینۀ19162
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل

نکتۀ طالیی پناه بردن مردم به پیامبر اسالم)ص( در سختی ها، بیانگر سیرۀ 
پیامبر اکرم)ص( در مورد »سخت کوشی و دلسوزی در هدایت مردم« است.

گزینۀ19174
گاهی یاران پیامبر)ص( در حضور ایشان، شعر می خواندند، یا از گذشتۀ خود می گفتند، 
حضرت در همۀ این موارد، آنان را منع نمی کرد، مگر این که کار حرامی مانند غیبت 
کردن از آنان سر می زد؛ در این موارد بود که آنان را از ادامۀ بحث باز می داشت.

سیرۀ  بیانگر  کننده،  غیبت  شاعر  با  اسالم)ص(  پیامبر  نکتۀ طالیی برخورد 
عملی ایشان در خصوص »محبت و مدارا با مردم« است.

گزینۀ19181
الف ـ اینکه پیامبراکرم)ص( »متجاوزان به حقوق مردم را در هر موقعیت و مقامی 
که بودند، مجازات می کرد.«، بیانگر سیرۀ عملی ایشان در خصوص »تالش برای 
برقراری عدالت و برابری« است. ب ـ و این عبارت: »اگر یاران خود دربارۀ آخرت حرف 
می زدند با آنان همراهی می کرد.«، ناظر بر »محبت و مداری ایشان با مردم« می باشد.

روش مطالعه »همراهی کردن پیامبر اسالم)ص( با صحابه ای که که دربارۀ 
از  با  دلی پاک و خالی  آنان  با  از مصادیق معاشرت  آخرت سخن می گفت«، 

کدورت است. )سبک سراسری 99(

گزینۀ19191
الف ـ پیامبر)ص( چنان عالقه مند به نجات مردم از گمراهی بود )علت( که سختی ها 
و آزارهای این راه، هرگز سبب دوری او از مردم نگردید. ب ـ و آن قدر برای 
هدایت شان شبانه روز تالش کرد )علت( که خداوند در این باره خطاب به مسلمانان 
فرمود: »رنج شما برای او سخت و دشوار است و بر ]هدایت[ شما حریص )به 

شدت عالقه مند( است.«
مقایسه آیۀ شریفۀ: »رنج شما برای او سخت و دشوار است و بر ]هدایت[ 
پیامبر  شبانه روزی  تالش  بیانگر  است.«،  عالقه مند(  شدت  )به  حریص  شما 
اسالم)ص( در هدایت مردم است. آیۀ شریفۀ: »از اینکه برخی ایمان نمی آورند. شاید 
که جانت را از شدت اندوه از دست بدهی.«، بیانگر مهربانی و صبر و تحمل پیامبر 

اسالم)ص( در هدایت مردم بود.

گزینۀ19202
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها آیۀ گزینۀ )4(، بیانگر مهربانی و صبر و تحمل 
پیامبر اسالم)ص( در هدایت مردم بود.

گزینۀ19212
به  خطاب  مردم  هدایت  در  اسالم)ص(  پیامبر  شبانه روزی  تالش  دربارۀ  خداوند 
مسلمانان فرمود: »رنج شما برای او سخت و دشوار است و بر ]هدایت[ شما 

حریص )به شدت عالقه مند( است.«
کریم،  قرآن  دیدگاه  از  اسالم)ص(«،  پیامبر  بودن  نکتۀ طالیی »حریص 

مصداق عملی »سخت کوشی و دلسوزی ایشان در هدایت مردم« است.

گزینۀ19224
با همۀ دلسوزی ها و زحمت های پیامبر اسالم)ص(، دشمنی سران قریش با روز به 
روز بیشتر می شد. می گفتند او ساحر و جادوگر است، می گفتند دیوانه است، بر سر 

و رویش خاکستر می پاشیدند، طعنه و نیش زبان به او می زدند.
روش تست زدن برای پاسخ دادن به این تست، با در نظر متن کتاب که از 
قبل حفظ هستید، باید گزینه های نادرست را یکی پس از دیگری حذف نمایید.  
گزینۀ )1( و )2( نادرست است، زیرا سران قریش می گفتند او ساحر و جادوگر است 
نه شاعر و سخنور یا عالم و سخنور. گزینۀ )3( نادرست است، زیرا دشمنی سران 

قریش با روز به روز بیشتر می شد.
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گزینۀ19232
با وجود دشمنی سران قریش و افزایش آزار و اذیت آنان، پیامبراکرم)ص( آن قدر با 
مهربانی و صبر و تحمل، به هدایت مردم ادامه می داد که گاه نزدیک بود از شدت 

غصه و اندوه فراوان از پا درآید.
روش مطالعه هر کلمه بار معنایی خاصی دارد و نمی توان کلمات دیگری را 
جایگزین آنها کرد، بنابراین هنگام مطالعۀ هر متن باید کلمات کلیدی آن را به 

ذهن خود بسپارید تا موقع تست زدن دچار اشتباه نشوید.

گزینۀ19243
با وجود دشمنی سران قریش و افزایش آزار و اذیت آنان، پیامبراکرم)ص( آن قدر 
با مهربانی و صبر و تحمل، به هدایت مردم ادامه می داد که گاه نزدیک بود از 
شدت غصه و اندوه فراوان از پا درآید که خداوند به او فرمود: »لعلّک باخع نفسک 
أاّل یکونوا مؤمنین : از اینکه برخی ایمان نمی آورند، شاید که جانت را ]از شدت 

اندوه[ از دست بدهی.«
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ )1(، بیانگر سیرۀ عملی پیامبر اسالم)ص( 
در خصوص »تالش برای برقراری عدالت و برابری« است. گزینۀ )2(، بیانگر سیرۀ 
عملی پیامبر اسالم)ص( در خصوص »محبت و مدارا با مردم« است. گزینۀ )4(، بیانگر 
است. محرومیت«  و  فقر  با  »مبارزه  خصوص  در  اسالم)ص(  پیامبر  عملی  سیرۀ 

گزینۀ19252
ایمان  برخی  اینکه  از   : مؤمنین  یکونوا  أاّل  نفسک  باخع  »لعلّک  شریفۀ:  آیۀ 
نمی آورند، شاید که جانت را ]از شدت اندوه[ از دست بدهی.«، سخن خداوند به 
پیامبرگرامی اسالم)ص( در مورد »سخت کوشی و دلسوزی در هدایت مردم«   است.

یکونوا  أاّل  نفسک  باخع  »لعلّک   دلیل نادرستی سایر گزینه ها آیۀ شریفۀ: 
مؤمنین«، مصداق »مهربانی و صبر و تحمل« نبی اکرم)ص( در هدایت مردم است.

گزینۀ19263
امام علی)ع( که در بیشتر صحنه ها در کنار رسول خدا)ص( بود، دربارۀ تالش بی پایان 
پیامبر در هدایت مردم می فرمود: »پیامبر یک طبیب سّیار بود، ]بر خالف سایر 
طبیبان[ او خود به سراغ مردم می رفت، داروها و مرهم هایش را خودش آماده 
می کرد و ابزارهای طبابت را با خود می برد تا بر هر جا که نیاز باشد، مرهم بگذارد؛ 
بر دل های کور، گوش های کر، زبان های گنگ، او با داروهای خویش بیماران 

غفلت زده و سرگشته را درمان می کرد.«
در   است  قرآن  آیۀ   ،)2( و   )1(  دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینه های 
حالی که در این تست، سخن حضرت علی)ع( مورد سؤال است. گزینۀ )4(، سخن 
و  در خصوص »سخت کوشی  اسالم)ص(  پیامبر  بیانگر سیرۀ عملی  علی)ع(  امام 

دلسوزی در هدایت مردم« نمی باشد.

گزینۀ19274
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل

گزینه های  اول  قسمت  باال،  حدیث   دلیل نادرستی سایر گزینه ها مطابق 
)1( و )3( و قسمت دوم گزینۀ )2(، سخن امام علی)ع( نمی باشد.

گزینۀ19281
مراجعه شود به پاسخ دو پرسش قبل

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها این فرمایش امام علی)ع( بیانگر هدایت معنوی 
پیامبر اسالم)ص( است و منحصر به دوران حیات ایشان نمی باشد.

گزینۀ19292
رسول خدا)ص(، تالش می کرد حتی کسانی را که با ایشان می جنگیدند هدایت کند 

و به سوی حق دعوت نماید.

ایشان  با  که  کسانی  با  برخورد  در  خدا)ص(  رسول  عملی  توضیح سیرۀ 
می جنگیدند در حدیث: »... او با داروهای خویش بیماران غفلت زده و سرگشته را 

درمان می کرد.« آمده است.

گزینۀ19301
از بزرگان قبایل که تعالیم اسالم را به ضرر خود می دیدند،  متکبران و برخی 
جنگ هایی را علیه آن حضرت به راه می انداختند. پیامبر)ص( نیز به ناچار مسلمانان 

را برای مقابله با آنان بسیج می کرد.
مشاهده  تست،  این  این  اول  قسمت  به  دادن  پاسخ  روش مطالعه هنگام 

می کنیم که انتخاب گزینۀ صحیح فقط باید بر اساس متن کتاب باشد. 
با توجه به توضیح باال، قسمت اول گزینه های )2( و )3( و قسمت دوم و سوم 

گزینۀ )4( نادرست است.

گزینۀ19314
از بزرگان قبایل که تعالیم اسالم را به ضرر خود می دیدند،  متکبران و برخی 
جنگ هایی را علیه آن حضرت به راه می انداختند. پیامبر)ص( نیز به ناچار مسلمانان 
را برای مقابله با آنان بسیج می کرد. اما به آنان )مسلمانان( سفارش می کرد: »اگر 
کافری در جنگ کشته شد او را مثله نکنید، کودکان و پیران و زنان را نکشید، 
حیوانات حالل گوشت را نکشید مگر اینکه برای تعذیه به آن احتیاج داشته باشید. 

هرگز آب مشرکان را زهرآلود نکنید و مزارع و نخلستان ها را نسوزانید.«
نکتۀ طالیی توصیۀ رسول اکرم)ص( به مثله نکردن کافران در جنگ، مصداق 

»سخت کوشی و دلسوزی ایشان در هدایت مردم« بوده است.

گزینۀ19324
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

نکتۀ طالیی توصیۀ رسول اکرم)ص( به مسلمانان برای: »ُمثله نکردن کافران 
در جنگ، نکشتن کودکان و پیران و زنان، نکشتن حیوانات حالل گوشت مگر در 
صورت نیاز برای تعذیه به آن، زهرآلود  نکردن آب مشرکان و نسوزاندن مزارع و 
نخلستان ها«، مصداق این سخن امام علی)ع(: »پیامبر یک طبیب سّیار بود، ]بر 

خالف سایر طبیبان[ او خود به سراغ مردم می رفت...« بوده است.

گزینۀ19331
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها مخاطب این آیۀ شریفه: »رنج شما برای او 
سخت و دشوار است و ...« و این سخن پیامبر اسالم)ص(: »اگر کافری در جنگ 

کشته شد او را مثله نکنید و ...«، مسلمانان می باشند.

گزینۀ19344
پیامبر)ص( می فرمود: »اگر در بحبوحۀ جنگ، یکی از مشرکان خواست تا در مورد 
حقیقت اسالم مطالبی بداند، او در پناه اسالم است تا کالم خدا را بشنود، اگر 
اسالم را پذیرفت، او هم برادر دینی شماست و اگر قبول نکرد، او را به جایی که 
احساس امنیت می کند، برسانید و پس از آن از خدا برای غلبه بر او یاری بجویید.«

خصوص  در  مسلمانان  به  خدا)ص(  رسول  توصیۀ  این  نکتۀ طالیی علت 
»برخورد با مشرکی که در بحبوحۀ جنگ، می خواهد در مورد حقیقت اسالم مطالبی 

بداند.«، در آیۀ شریفۀ: »لعلّک باخع نفسک أاّل یکونوا مؤمنین« آمده است.

گزینۀ19351
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

از مشرکان که در بحبوحۀ  برابر فردی  نکتۀ طالیی تکلیف مسلمانان در 
جنگ، اسالم را پذیرفت، مصداق عملی این سیرۀ پیامبر اسالم)ص(: »آن حضرت، 
تالش می کرد حتی کسانی را که با ایشان می جنگیدند هدایت کند و به سوی حق 

دعوت نماید.« در رهبری جامعه است.
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گزینۀ19363
این عبارت: »رسول خدا)ص( هم با فقر مبارزه می کرد و به دنبال بنای جامعه ای 
آباد و دور از محرومیت بود و هم با کوچک شمردن فقیران و بینوایان به مخالفت 

برمی خاست.«، سیرۀ عملی ایشان در »مبارزه با فقر و محرومیت« بود.
است.  نادرست  علمی  نظر  از   ،)1(  دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ 
گزینه های )2( و )4(، بیانگر سیرۀ عملی پیامبر اسالم)ص( در خصوص »تالش 

برای برقراری عدالت و برابری« است.

گزینۀ19372
رسول خدا)ص( هم با فقر مبارزه می کرد و به دنبال بنای جامعه ای آباد و دور 
مخالفت  به  بینوایان  و  فقیران  شمردن  کوچک  با  هم  و  بود  محرومیت  از 
از  می کرد،  تشویق  فعالیت  و  کار  به  را  مردم  این رو،  از  )علت(  برمی خاست. 
بیکاری بدش می آمد و کسانی را که فقط عبادت می کردند و کار نمی کردند، 

مذمت می کرد.
جمع بندی برخورد پیامبر اسالم)ص( با هریک از این موارد  را به ذهن خود 
بینوایان«،  و  فقیران  شمردن  کوچک  با  »مخالفت  فقر«،  با  »مبارزه  بسپارید: 
»تشویق به کار و فعالیت«، »بیزاری از بیکاری« و »مذمت و سرزنش شخص 

عابد بیکار«

گزینۀ19382
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

گرفتن  نظر  در  با  تست،  نوع  این  به  دادن  پاسخ  تمرین تست زنی برای 
قسمت اول یا دوم و یا سوم تست، به حذف گزینه های نادرست بپردازید. 

با توجه به توضیح داده شده، قسمت اول گزینه های )1( و )3( و قسمت دوم 
گزینۀ )4( نادرست است.

گزینۀ19394
رسول خدا)ص( به فقیران بسیار احترام می گذاشت و اجازه نمی داد که به خاطر 
فقر مورد بی توجهی قرار گیرند و فراموش شوند. برخی از آنها دوست صمیمی 
ایشان به شمار می رفتند. به آسانی با فقیرترین و محروم ترین مردم می نشست و 
صمیمانه با آنها گفت وگو می کرد. فقرا نیز رسول خدا)ص( را همدل و همراز خود 

می یافتند.
مقایسه پیامبر اسالم)ص( »معاشرت خالی از کدورت را دوست داشت« و »از 
بیکاری بدش می آمد.« اولی در راستای »محبت و مدارا با مردم« و دومی در 

راستای »مبارزه با فقر و محرومیت« بود.

گزینۀ19401
رسول خدا)ص( به فقیران بسیار احترام می گذاشت و اجازه نمی داد که به خاطر 
فقر مورد بی توجهی قرار گیرند و فراموش شوند. ایشان ثروت را مالک برتری 

نمی شمرد.
نادرست   ،)4( و   )2( گزینه های  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
است، زیرا مطابق فرمایش پیامبر)ص( نمی باشد. قسمت دوم گزینۀ )3( نادرست 
است، زیرا این اقدام پیامبر اسالم)ص(، در راستای »مبارزه با فقر و محرومیت« بود.

گزینۀ19413
در راستای »مبارزه با فقر و محرومیت«، پیامبراسالم)ص( به آسانی با فقیرترین و 
محروم ترین مردم می نشست و صمیمانه با آنها گفت وگو می کرد. فقرا نیز رسول 

خدا)ص( را همدل و همراز خود می یافتند.
نکتۀ طالیی از نظر قرآن کریم، مالک برتری افراد، »علم و دانایی آ»ان 
است. )هل یستوی الّذین یعلمون و الّذین ال یعلمون( مالک کرامت و گرامی تر 

بودن افراد، تقوا است.

گزینۀ19421
در راستای »مبارزه با فقر و محرومیت« پیامبر اکرم)ص( به یاران خود می فرمود: 
»به من ایمان نیاورده است کسی که شب را با شکم سیر بخوابد و همسایه اش 

گرسنه باشد.«
مقایسه در راستای »برنامه برای وحدت«، پیامبر اکرم)ص( فرمود: »هر کس 
فریاد دادخواهی مظلومی را که از مسلمانان یاری می طلبد بشنود، اما به یاری آن 

مظلوم برنخیزد، مسلمان نیست.«

گزینۀ19432
امیر مؤمنان، علی)ع( ده سال قبل از بعثت پیامبر)ص( در خانۀ کعبه به دنیا آمد. 
پدرش حضرت ابوطالب)ع( به پیشنهاد پیامبر، نام ایشان را »علی« گذاشت. علی 

به معنای »واال« و »بلند مرتبه« است.
توضیح امام علی)ع(، 10 سال پیش از بعثت به دنیا آمد و در واقعۀ انذار که 

آمادگی و وفاداری خود را به پیامبر)ص( اعالم کرد، نوجوانی 13 ساله بود.

گزینۀ19444
علی به معنای »واال« و »بلند مرتبه« است. امیر مؤمنان، علی)ع( سه یا چهار سال 

بیشتر نداشت که به خانۀ پیامبر آمد و چندین سال نزد ایشان زندگی کرد.
توضیح امام علی)ع(، 10 سال پیش از بعثت به دنیا در مکه آمد و پس از 23 
سال رسالت پیامبر)ص( و بنا بر فرمان الهی رحلت آن حضرت در سال 11 هجری 

در 33 سالگی به امامت و در سال 40 هجری به شهادت رسید.

گزینۀ19453
امیر مؤمنان، علی)ع( سه یا چهار سال بیشتر نداشت که به خانۀ پیامبر آمد و چندین 
سال نزد ایشان زندگی کرد. خودش دربارۀ این دوران می فرماید: »در حالی که 
کودک بودم، همواره در کنار پیامبر بودم و پیامبر مرا در کنار خود می نهاد، نه هرگز 

دروغی در گفتار من دید و نه رفتاری ناشایست از من مشاهده کرد...«
یادآوری ما انسان ها در مورد بعضی از گناهان معصوم هستیم و حتی تصّور 
آنها نیز برای ما ناراحت کننده و آزاردهنده است، اما پیامبران در مورد همۀ گناهان 

عصمت دارند.

گزینۀ19462
امیر مؤمنان، علی)ع( سه یا چهار سال بیشتر نداشت که به خانۀ پیامبر آمد و چندین 
سال نزد ایشان زندگی کرد. خودش دربارۀ این دوران می فرماید: »من همچون 
بچۀ از شیر گرفته شده که به دنبال مادرش می رود، از آن بزرگوار پیروی می کردم 
و او هر روز پرچمی از خوی های نیکوی خود را برای من می افراشت و مرا به 

پیروی کردن از آن فرمان می داد...«
یادآوری نمونه ای کامل از هدایت معنوی را می توانیم در رفتار رسول خدا)ص( 
با حضرت علی)ع( ببینیم. آن حضرت از همان دوران کودکی که تحت تربیت 
رسول خدا)ص( قرار گرفت، با استعداد بی نظیر خود، مراتب کمال را در ایمان و عمل 
به سرعت می پیمود. به همین جهت، عالوه بر تربیت از روش های معمولی، از 

هدایت های معنوی رسول خدا)ص( نیز بهره می برد.

گزینۀ19471
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل

تناسب معنایی این سخن امام علی)ع(: »هر روز پرچمی از خوی های نیکوی 
و  می داد.«  فرمان  آن  از  کردن  پیروی  به  مرا  و  می افراشت  من  برای  را  خود 
همچنین این سخن آن حضرت: »روزی رسول خدا)ص( هزار باب از علم را به رویم 
گشود که از هر کدام، هزار باب دیگر گشوده می شد.«، هر دو بیانگر نمونه ای 
کامل از هدایت معنوی را در رفتار رسول خدا)ص( با حضرت علی)ع( به ما نشان 

می دهد.
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گزینۀ19484
امیر مؤمنان، علی)ع( سه یا چهار سال بیشتر نداشت که به خانۀ پیامبر آمد و چندین 
سال نزد ایشان زندگی کرد. خودش دربارۀ این دوران می فرماید: »هنگامی که 
وحی بر پیامبر)ص( فرود  آمد، آوای اندوهگین شیطان را شنیدم. گفتم: ای پیامبر 

خدا، این فریاد اندوهناک چیست؟ 
پاسخ داد: این شیطان است که از پرستش خود ناامید شده است. بی گمان آنچه را 
من می شنوم تو هم می شنوی و آنچه را من می بینم تو هم می بینی، جز اینکه تو 

پیامبر نیستی، بلکه وزیر هستی و تو هر آینه بر راه خیر می باشی«
که  کرده  یاد  سوگند  و  می پندارد  آدمیان  از  برتر  را  خود  یادآوری شیطان 

فرزندان آدم را فریب دهد و از رسیدن به بهشت باز دارد.

گزینۀ19492
را من  آنچه  امام علی)ع( در غار حرا: »بی گمان  به  پیامبر اسالم)ص(  این سخن 
می شنوم تو هم می شنوی و آنچه را من می بینم تو هم می بینی، جز اینکه تو 
پیامبر نیستی، بلکه وزیر هستی و تو هر آینه بر راه خیر می باشد.«، به موضوع 

تربیت امام علی)ع( از همان دوران کودکی توسط پیامبر اسالم)ص( اشاره دارد.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت دوم گزینۀ )3( نادرست است، زیرا با 
توجه سخن امام علی)ع( در ابتدای این حدیث، موضوع تربیت آن حضرت از همان 

دوران کودکی توسط پیامبر اسالم)ص( برداشت می شود.

گزینۀ19503
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل

مقایسه در حدیث منزلت: »انت مّني بمنزلهًْ  هارون من موسي ااّل انّه النبي 
بعدي«، به دو موضوع: الف ـ »جانشینی امام علی)ع(« )بمنزلهًْ  هارون من موسی( 

ب ـ »ختم نبوت« )النبی بعدی( اشاره دارد.

گزینۀ19514
جابربن عبداهلل انصاری، از یاران خوب رسول خدا)ص( می گوید: در کنار خانۀ خدا و 
در حضور رسول خدا)ص( بودیم که حضرت علی)ع( وارد شد. رسول خدا)ص( فرمود: 
»برادرم به سویتان آمد.« سپس، رو به سمت کعبه کرد و دست بر آن گذاشت و 
فرمود: »سوگند به خدایی که جانم در دست قدرت اوست، این مرد و شیعیان و 

پیروان او، رستگارند و در روز قیامت، اهل نجات اند.«
توضیح جابربن عبداهلل انصاری عالوه بر این حدیث، حدیث جابر را نیز از 

پیامبر اسالم)ص( نقل کرده است.

گزینۀ19522
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ )1(، آیۀ قرآن است و حدیث پیامبر)ص( 
نیست. گزینۀ )3(، در غار حرا به امام علی)ع( گفته شده است. گزینۀ )4(، در کعبه 

به امام علی)ع( گفته نشده است.

گزینۀ19533
این سخن پیامبراکرم)ص(: »سوگند به خدایی که جانم در دست قدرت اوست، این 
مرد و شیعیان و پیروان او، رستگارند و در روز قیامت، اهل نجات اند.«، مفهوم 
می گردد که پیروی از امام علی)ع( و عمل به دستورات او به نجات و رستگاری 

فرد و جامعۀ بشری می انجامد.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ )1(، مفهوم این حدیث: »بی گمان آنچه 
را من می شنوم تو هم می شنوی و آنچه را من می بینم تو هم می بینی، جز اینکه 
تو پیامبر نیستی، بلکه وزیر هستی و تو هر آینه بر راه خیر می باشد.« است. گزینۀ 
 » )1(، مفهوم این آیه: »إّن الّذین آمنوا و عملوا الّصالحات أولئک هم خیر البرّیهًْ

است. گزینۀ )4(، دربارۀ شیعیان و پیروان امام علی)ع( سخنی نگفته است.

گزینۀ19541
به  »سوگند  انصاری:  عبداهلل  جابربن  به  خدا  رسول  سخن  این  به  توجه  با 
خدایی که جانم در دست قدرت اوست، این مرد و شیعیان و پیروان او، رستگارند 
و در روز قیامت، اهل نجات اند.«، مسلمانان از زمان حیات پیامبر)ص(  با عنوان 
رحلت  از  که پس  و می دانستند  بوده  آشنا  علی)ع(  امام  پیروان  برای  »شیعه« 
ایشان، با پیروی از حضرت علی)ع( می توانند در راه راستین پیامبر)ص( قدم بردارند 

و به اسالم حقیقی عمل کنند.
نادرست   )4( و   )2( گزینه های  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
است، زیرا این حدیث در زمان حیات پیامبر)ص( بیان شده و مسلمانان به آن آگاه 
بودند. قسمت دوم گزینۀ )3( نادرست است، زیرا در این حدیث، سخن از پیروی 

امام علی)ع( است.

گزینۀ19552
پیامبراکرم)ص( در کعبه و خطاب به جابربن عبداهلل انصاری دربارۀ حضرت علی)ع( 
با  ایمان آورندۀ به خدا، وفادارترین شما در پیمان  اولین  می فرماید: »این مرد 
خدا، راسخ ترین شما در انجام فرمان خدا، صادق ترین شما در داوری بین مردم، 

بهترین شما در رعایت مساوات، و ارجمندترین شما در نزد خداست.«
عملوا  و  آمنوا  الّذین  »إّن  شریفۀ:  آیۀ  نزول  بر  مقّدم  حدیث،  توضیح این 
الّصالحات أولئک هم خیر البرّیهًْ« و مؤّخر بر حدیث: »سوگند به خدایی که جانم 

در دست قدرت اوست...«، بیان شده است.

گزینۀ19564
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

بیان  ویژگی های  از  علی)ع(  امام   دلیل نادرستی سایر گزینه ها برخورداری 
شده در این حدیث، دلیلی بر این است که آن حضرت از سوی خداوند به عنوان: 

»»خیر البرّیهًْ : بهترین مخلوقات خداوند« معرفی شده است.

گزینۀ19573
الف ـ در آیۀ شریفۀ: »إّن الّذین آمنوا و عملوا الّصالحات أولئک هم خیر البرّیه«، 
برای »خیر البرّیهًْ« )بهترین مخلوقات خدا(، دو ویژگی ذکر شده است: 1 ـ از 
ظاهری،  لحاظ  از  و  2  ـ  هستند.  آمنوا(  الّذین  )إّن  مؤمن  افرادی  باطنی،  نظر 

افرادی نیکوکار )و عملوا الّصالحات( می باشند. 
ب ـ مطابق روایات، مصداق »خیر البریه ـ بهترین مردم«، امیر المؤمنین علی)ع( 

و شیعیان اویند.
لفی  االنسان  اّن  )والعصر  عمر  اتالف  خسران  از  خروج  نکتۀ طالیی راه 
أولئک هم خیر  الّصالحات  آمنوا و عملوا  الّذین  آیۀ شریفۀ: »إّن  ...( در  خسر 

البرّیه« آمده  است.

گزینۀ19582
الف ـ مصداق »خیر البریهـ  بهترین مردم« در آیۀ شریفۀ: »إّن الّذین آمنوا و عملوا 

الّصالحات أولئک هم خیر البرّیهًْ«، امیر المؤمنین علی)ع( و شیعیان اویند. 
ب ـ پیامبر اسالم)ص( در این حدیث: »سوگند به خدایی که جانم در دست قدرت 
اوست، این مرد و شیعیان و پیروان او، رستگارند و در روز قیامت، اهل نجات اند.«، 

« و نتیجۀ پیروی از آن سخن گفته است. از مصداق »خیر البرّیهًْ
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ )1(، قبل از بعثت پیامبر اسالم)ص( بیان 
خصوص  در  اسالم)ص(  پیامبر  عملی  سیرۀ  بیانگر   ،)3( گزینۀ  است.  شده 
و  دربارۀ شیعه   ،)4( گزینۀ  است.  مردم«  در هدایت  دلسوزی  و  »سخت کوشی 

پیروان امام علی)ع( سخن نگفته است.
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گزینۀ19591
«، پس از بیان این دو حدیث پیامبر اسالم)ص(:  آیۀ شریفۀ : »...أولئک هم خیر البرّیهًْ
»سوگند به خدایی که جانم در دست قدرت اوست، این مرد و شیعیان و پیروان او، 
رستگارند و در روز قیامت، اهل نجات اند.« و »این مرد اولین ایمان آورنده به خدا 

...«، که خطابه به جابربن عبداهلل انصاری بیان شده بود، نازل شده است.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها با توجه به توضیح باال، قسمت اول گزینه های )2( 
و )3( نادرست است. قسمت سوم گزینۀ )4(، قبل از بعثت پیامبر اسالم)ص( بیان شده است.

گزینۀ19604
رسول خدا)ص( برای اولین بار در سخنان خود از کلمۀ »شیعه« که ترجمۀ آن 
»پیرو« می شود ، استفاده کرده و پیروی از امام علی)ع( را سبب رستگاری دانسته 
است. بنابراین، شیعه، مسلمانی است که به فرمان خدا و پیامبر)ص(، امیرالمؤمنین 

علی)ع( را جانشین پیامبر می داند و از او پیروی می کند.
تمرین تست زنی برای پاسخ دادن به این تست، با در نظر گرفتن قسمت 
دوم یا سوم تست، به حذف گزینه های نادرست بپردازید. با توجه به توضیح باال، 
قسمت دوم گزینه های )1( و )3( نادرست است. قسمت سوم گزینۀ )2( نادرست 

است، زیرا به پیروی از امام علی)ع( که معنای اصلی شیعه  است، اشاره ندارد.

گزینۀ19611
الف ـ میان این حدیث: »علّی مع القرآن و القرآن مع علّی« و حدیث ثقلین: »انّي 
تارک فیکم الّثقلین کتاب اهلل و عترتي اهل بیتي...«، ارتباط برقرار است. ب ـ در 
حدیث ثقلین آمده که عترت و قرآن از یکدیگر جدایی ناپذیرند. یکی از مصادیق 
عترت، حضرت علی)ع( است. و این حدیث هم که می فرماید: »علی با قرآن و 

قرآن با علی است«، تأکید بر حدیث ثقلین است. 
ج ـ جدایی ناپذیر بودن امام علی)ع( و قرآن، مبّین پیروی کامل از قرآن و امام 

علی)ع( و به تبع آن عصمت ایشان مفهوم می گردد.
  ،)4( و   )2( گزینه های  اول  قسمت   دلیل نادرستی سایر گزینه ها حدیث 
تأکید بر حدیث ثقلین نمی باشد. قسمت دوم گزینۀ )3(، به والیت معنوی پیامبر 

اسالم)ص( و امام علی)ع( اشاره دارد.

گزینۀ19621
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

حدیث  در  زیرا  است،  نادرست   )2(  دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ 
ثقلین، سخن از اهل بیت است نه اولوااالمر. گزینۀ )3( نادرست است، زیرا مفهوم 

اصلی این حدیث را بیان نمی کند. گزینۀ )3( بی ربط است.

گزینۀ19633
رسول خدا)ص( فرموده اند: »َعلِیٌّ َمَع الحقِّ و الَحقُّ َمَع علِیٍّ : علی با حق است و 
حق با علی است.«، مطابق این حدیث، حق بودن حضرت علی)ع( بیانگر این است 
که ایشان معصوم از گناه و اشتباه بوده و به همین دلیل شایستۀ پیروی هستند. 

)در دل عصمت، عدالت و علم هم وجود دارد.(
توضیح حق بودن امام علی)ع( به این معناست که در اختالفات آینده، حق با 

علی)ع( است و هرکس از او پیروی کند، از حقیقت اسالم پیروی کرده است.

گزینۀ19644
شخصیت  بررسی  از  پس  مسلمان،  غیر  و  مسلمان  دانش،  و  علم  بزرگان 
امام است  با شگفتی مشاهده کرده اند که فضایلی در آن  امیرالمؤمنین علی)ع( 
که به سختی در یک فرد، جمع می شود. آن امام در میدان جنگ شجاع ترین؛ 
در کالس درس،  دقیق ترین؛  قضاوت،  مقام  در  عابدترین؛  عبادت،  در محراب 
عالم ترین؛ در بالغت و زیبایی سخن، بلیغ ترین و در عرصۀ حکمرانی، عادل ترین 
است. آن حضرت، همانند رسول خدا)ص( همۀ فضائل الهی را در خود جمع کرده 

بود و تمام ویژگی هایی را که یک رهبر جامعه باید دارا باشد، دارا بود.

توضیح برترین هدف اصلی انسان آن هدفی )نزدیکی و تقرب به خداوند(است که همه 
استعدادهای متنوع او را در بر گیرد و در جایی متوقف نشود و نهال وجود او را به درختی پربار 
و زیبا تبدیل کند به طوری که سراسر وجود ما را شادابی، بالندگی، شور و نشاط فرا گیرد.

گزینۀ19653
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل

توضیح امام علی)ع( بهترین مصداق برای عمل به آیۀ شریفۀ: »من کان یرید 
ثواب الدنیا فعند اهلل ثواب الدنیا و اآلخرۀ« بود. )درس 1 دهم(

گزینۀ19663
امام علی)ع( پس از 25 سال کنار گذاشته شدن از حق خالفت، آن گاه که با درخواست 
عمومی مردم و اصرار آنها بر قبول خالفت حجت را بر خود تمام دید به صحنه آمد.

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها رحلت پیامبر اسالم)ص( و سپس آغاز امامت 
امام علی)ع( در سال 11 هجری بود. پس از 25 سال کنار گذاشته شدن از حق 
خالفت، در سال 36 هجری قمری به دلیل اصرار مردم بر قبول خالفت، ایشان 

حکومت را به مدت 4 سال و 9 ماه به دست گرفتند.

گزینۀ19671
امام علی)ع( از همان آغاز با الگو قرار دادن سیره و روش پیامبر)ص( مبارزه با تبعیض 

و نابرابری و برقراری عدالت را، سرلوحۀ کار خود قرار داد.
مقایسه رسول خدا)ص(، برای اولین بار در جامعۀ آن روز، برابری همۀ افراد در 
برابر قانون را اعالم کرد و عرب و غیر عرب و سیاه و سفید را برابر دانست و در 

مقابل تعصبات قومی و قبیله ای ایستاد.

گزینۀ19684
امام علی)ع( در همان روزهای آغازین حکومتش به مسجد رفت و این گونه برای مردم 
سخنرانی کرد: »ای مردم، گروهی بیش از حّق خود از بیت المال و اموال عمومی 
برداشته اند و جیب خود را انباشته اند و ملک و باغ خریده اند ... اینان در حقیقت ننگ 
دنیا و عذاب آخرت را خریده اند؛ اما بدانید که من حق مردم مظلوم را از اینان باز 
می ستانم و از این پس سهم همۀ مسلمانان را از بیت المال به طور مساوی خواهم داد.«

توضیح امام علی)ع( در همان روزهای آغازین حکومتش در سخنرانی خود، 
زمینه را برای تحقق پیام آیۀ شریفۀ: »لقد أرسلنا رسلنا بالبّینات و أنزلنا معهم 

الکتاب و المیزان لیقوم الّناس بالقسط« آماده کرد.

گزینۀ19692
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها امام علی)ع( قسمت دوم گزینۀ )2( را دربارۀ 
معاویه به کار برده است.

گزینۀ19703
مراجعه شود به پاسخ دو پرسش قبل

و  دنیا  ننگ  به  نشدن  گرفتار  راه  علی)ع(،  امام  نکتۀ طالیی مطابق سخن 
آخرت، از بین بردن زمینه های نابرابری و تبعیض های اجتماعی است.

گزینۀ19711
حضرت علی)ع( فردای روز سخنرانی اول خود، پس از پرداخت هزینه های عمومی کشور 
از بیت المال، باقی ماندۀ آن را میان مردم به طور مساوی تقسیم کرد. محرومان خوشحال 
شدند؛ اما عده ای که در دوره های قبل دریافت های ویژه و کالن داشتند، اعتراض کردند.

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت دوم گزینۀ )2( و )3( نادرست است، 
زیرا این اقدام امام علی)ع( اعتراض عده ای را که در دوره های قبل دریافت های 

ویژه و کالن داشتند، به همراه داشت.



79 درس ششم: پیشوایان اسوه

گزینۀ19723
هزینه های  پرداخت  از  پس  خود،  اول  سخنرانی  روز  فردای  علی)ع(  حضرت 
عمومی کشور از بیت المال، باقی ماندۀ آن را میان مردم به طور مساوی تقسیم 
کرد. محرومان خوشحال شدند؛ اما عده ای که در دوره های قبل دریافت های 
ویژه و کالن داشتند، اعتراض کردند. ایشان در سخنانی فرمودند: »سوگند به 
خدا، اگر همۀ دنیا را ]با تمام وسعتش[ به من بدهند تا به اندازه گرفتن پوست 

جو از دهان موری، خدا را نافرمانی کنم، نخواهم کرد.«
مورد  در   ،)4( و   )2( گزینه های  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 

چگونگی راه یافتن شرک به دل و فکر انسان است.

گزینۀ19734
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل

راستای  در  علی)ع(  امام  اقدامات  و   دلیل نادرستی سایر گزینه ها سخنان 
احکام  اجرای  »ضرورت  منظور  به  ظاهری«  »والیت  بیانگر  عدل،  برقراری 

اجتماعی اسالم« است.

گزینۀ19744
یکی از ابعاد شگفت انگیز شخصیت امیرالمومنین)ع(، علم و معرفت وی بود. 

 ایشان در جهان شناسی، انسان شناسی، دین شناسی، حکومت و کشورداری، نظام 
اجتماعی و اقتصادی، اخالق و فضیلت و سایر موضوعات مورد نیاز هدایت و 

سعادت انسان، سخن گفته و ما را راهنمایی کرده است.
توضیح سخنان و راهنمایی های امام علی)ع( در موضوعات نامبرده، بیانگر 

مرجعیت دینی ایشان می باشد.

گزینۀ19751
اندرزهای  و  پند  و  نامه ها  سخنرانی ها،  از  بخشی  که  البالغه«  »نهج  کتاب 
حضرت علی)ع( را در خود جای داده، حکایتگر دانش بی مانند )علم بی کران(

ایشان است.
با  متناسب  اسالمی  معارف  »تبین  بیانگر  البالغه«،  »نهج  توضیح کتاب 

نیازهای نو« از قدامات مربوط به مرجعیت دینی است. )درس 8 یازدهم(

گزینۀ19763
از زمان تدوین کتاب »نهج البالغه« تاکنون، دانشمندان بزرگ جهان اسالم، 
در موضوعاتی که ذکر شد، همواره از این کتاب بهره مند شده اند. برخی دیگر از 
دانشمندان هم برای استفادۀ بیشتر مردم از این کتاب، بر آن شرح ها نوشته اند 

تا مردم به نکات دقیق و عمیق این کتاب بیشتر پی ببرند.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها مطابق توضیح باال، قسمت اول گزینۀ )1( 
نادرست است. قسمت دوم گزینه های )2( و )4( نادرست است، زیرا پی بردن 
به نکات دقیق و عمیق »نهج البالغه« از طریق مطالعۀ ترجمۀ آن برای همۀ 

افراد امکان پذیر نیست.

گزینۀ19771
ابن ابی الحدید که از اندیشمندان اهل سنت است، شرح مفصلی بر نهج البالغه 
نوشته که امروزه در چندین جلد، چاپ شده است، در مقدمۀ کتاب خود می گوید: 
»به حق، سخن علی را از سخن خالق )قرآن( فروتر و از سخن مخلوق )دیگر 

انسان ها( برتر خوانده اند ...«
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت دوم گزینۀ )4( نادرست است، چون 

ابن ابی الحدید دربارۀ این خطبه سخن دیگری گفته است. )پاسخ بعد(

گزینۀ19783
ابن ابی الحدید که از اندیشمندان اهل سنت است، شرح مفصلی بر نهج البالغه 
نوشته که امروزه در چندین جلد، چاپ شده است. او در شرحی که بر خطبۀ 
همۀ  که  به کسی  می خورم  »قسم  می گوید:  است،  نوشته  البالغه  نهج   221
اّمت ها به او قسم می خورند، که پنجاه سال است این خطبه را مطالعه می کنم 
و در این پنجاه سال، بیش از هزار مرتبه آن را خوانده ام، و تاکنون هیچ بار آن 
را نخوانده ام مگر آنکه در جان من شگفتی و بیداری عمیقی ایجاد کرده است. 
چقدر خطبا و موعظه کنندگان دربارۀ مرگ و آخرت خطبه خوانده اند! و من چقدر 
خطبه های آنان را خوانده و در آن تأمل کرده ام! اما تاکنون هیچ کدام از آنها 

تأثیر این خطبه را در جان من ایجاد نکرده است ...«
روش تست زدن برای پاسخ دادن به این تست، با مطابقت دادن قسمت 
اول و دوم هر گزینه با یکدیگر، در صورت نبودن مطابقت بین این دو قسمت، 
آن گزینه را حذف می کنیم. قسمت دوم گزینه های )2( و )4(، دربارۀ خطبۀ 221 
نهج البالغه به کار رفته است. قسمت دوم گزینۀ )1(، دربارۀ کتاب »نهج البالغه« 

است نه خطبۀ 221 آن.

گزینۀ19794
بر  مفصلی  شرح  است،  سنت  اهل  بزرگ  دانشمندان  از  که  الحدید  ابی  ابن 
نهج البالغه نوشته که امروزه در چندین جلد، چاپ شده است، در مقدمۀ کتاب 
خود می گوید: »به حق، سخن علی را از سخن خالق )قرآن( فروتر و از سخن 

مخلوق )دیگر انسان ها( برتر خوانده اند ...«
»انا  مؤید حدیث:  نهج البالغه،  دربارۀ  الحدید  ابی  ابن  نکتۀ طالیی سخن 

مدینهًْ العلم و علّی بابها فمن اراد العلم فلیأتها من بابها« است.

گزینۀ19802
الف ـ امیر المؤمنین)ع( جز نزد پیامبر اکرم)ص( نزد کسی دیگر شاگردی نکرده بود. 
در حقیقت، دانش ایشان متصل به دانش پیامبر بود و دانش پیامبر نیز از وحی 

الهی سرچشمه می گرفت. 
ب ـ این سخن پیامبر اسالم)ص(: »انا مدینهًْ العلم و علّی بابها فمن اراد العلم فلیأتها 

من بابها« از پیامبراکرم)ص( نیز به همین موضوع اشاره دارد.
نادرست   )4( و   )1( گزینه های  دوم   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
است، زیرا پس از ختم نبوت به امام وحی نمی شود. با توجه به توضیح باال، قسمت 

اول گزینۀ )3( نادرست می باشد.

گزینۀ19812
این مفهوم که: »امام علی)ع( همۀ فضائل الهی و تمام ویژگی هایی را دارد که 
یک رهبر جامعه باید داشته باشد.«، بیانگر دومین مسئولیت امامت یعنی »والیت 
ظاهری« است، در صورتی که حدیث مورد سؤال به »علم بی کران« و »مرجعیت 

دینی« ایشان اشاره دارد.
نکتۀ طالیی عصمت علمی امام علی)ع( مفهوم این قسمت از حدیث: »فمن 

اراد العلم فلیأتها من بابها« است.

گزینۀ19823
هر دو فرمایش امام علی)ع(: »اما بدانید که من حق مردم مظلوم را از اینان باز 
می ستانم.« و »به اندازۀ گرفتن پوست جو، از دهان موری خدا را نافرمانی کنم، 

نخواهم کرد.« به عدالت بی مانند ایشان اشاره دارد.
اجتماعی  احکام  اجرای  »ضرورت  بیانگر  حدیث،  دو  تناسب معنایی این 
اسالم« و هم مفهوم با آیۀ شریفۀ: »لقد أرسلنا رسلنا بالبّینات و أنزلنا معهم 

الکتاب و المیزان لیقوم الّناس بالقسط« است.
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گزینۀ19831
العلم  اراد  فمن  بابها  علّی  و  العلم  مدینهًْ  »انا  اسالم:  گرامی  رسول  این سخن 
فلیأتها من بابها«، به ترتیب به دو موضوع اشاره دارد: 1ـ قسمت اول حدیث: »انا 
مدینهًْ العلم و علی بابها«، بیانگر این حقیقت است که امام علی)ع( همان علم و 
معرفتی که پیامبر)ص( از آن بهره مند بود، را نیز دارا بود. 2ـ قسمت دوم حدیث: 
»فمن اراد العلم فلیأتها من بابها«، بیانگر عصمت علمی امام علی)ع( است. بر 
این اساس، تبیین معارف عمیق قرآنی پس از رسول اکرم)ص( توسط امام علی)ع( 

صورت می گیرد.
امام  بیانگر این است که   دلیل نادرستی سایر گزینه ها حدیث گزینۀ )2(، 
علی)ع( معصوم از گناه و اشتباه بوده و به همین دلیل شایستۀ پیروی هستند. 
حدیث گزینۀ )3(، تأکید بر مفهوم حدیث ثقلین است. حدیث گزینۀ )4(، بیانگر این 

است که امام علی)ع( همان علم و معرفتی پیامبر)ص( را دارد.

گزینۀ19843
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها حدیث گزینۀ )1(، بیانگر این حقیقت است که 
امام علی)ع( معصوم از گناه و اشتباه بوده و به همین دلیل شایستۀ پیروی می باشد. 
حدیث گزینۀ )2(، بیانگر این حقیقت عصمت علمی امام علی)ع( است. گزینۀ )4(، 

تأکید بر مفهوم حدیث ثقلین است.

گزینۀ19854
حضرت علی)ع( فرموده اند: »هر گاه از پیامبر)ص( سؤال می کردم، پاسخم را می داد 
و اگر در حضورش سکوت می کردم، ایشان پیشگام می شد و از دانش خود مرا 

بهره مند می ساخت.«
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها این قسمت از حدیث: »ایشان پیشگام می شد 
پیامبر  معنوی  هدایت  مقام  بیانگر  می ساخت.«،  بهره مند  مرا  خود  دانش  از  و 

اسالم)ص( است.

گزینۀ19861
الف ـ امام علی)ع( در همان روزهای آغازین حکومتش به مسجد رفت و این گونه 
برای مردم سخنرانی کرد: »»... ای مردم، گروهی بیش از حّق خود از بیت المال و 
اموال عمومی برداشته اند و جیب خود را انباشته اند و ملک و باغ خریده اند ... اینان 

در حقیقت ننگ دنیا و عذاب آخرت را خریده اند...« 
ب ـ مطابق آیۀ شریفۀ: »و من یبتِغ غیر االسالِم دینا فلن یقبل منه و هو فی 
اآلخرهًْ من الخاسرین«، هر کس دینی بجز اسالم برگزیند، در آخرت از زیان کاران 

خواهد بود. ج ـ مطابق آیۀ ابالغ: »... إّن اهلل الیهدي القوم الکافرین«
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها دقت شود که مطابق آنچه در صورت سؤال 
سوم  قسمت  اساس،  این  بر  باشد.  نادرست  باید  سوم  قسمت  است،  آمده 
گزینه های )2( و )4( نادرست است. با توجه به توضیح باال، قسمت دوم گزینۀ 

)3( نادرست است.

گزینۀ19874
از بین عبارت های مطرح شده، تنها عبارت های دو قسمت »الف« و ب«، با هم 

تناسب دارند.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت »ج« نادرست است، زیرا برای »خیر 
باطنی،  نظر  از  است:  شده  ذکر  ویژگی  دو  خدا(،  مخلوقات  )بهترین   » البرّیهًْ
از لحاظ ظاهری، افرادی نیکوکار )و عملوا  الّذین آمنوا( و  افرادی مؤمن )إّن 
شده،  مطرح  آیۀ  در  زیرا  است،  نادرست  »د«  قسمت  می باشند.  الّصالحات( 
قضاوت بردن به طاغوت نهی شده است. قسمت »ه« نادرست است، زیرا در 

آیۀ تطهیر عصمت اهل بیت)ع( مطرح است.

گزینۀ19884
الف ـ متکبران و برخی از بزرگان قبایل که تعالیم اسالم را به ضرر خود می دیدند، 
جنگ هایی را علیه آن حضرت به راه می انداختند. پیامبر)ص( نیز به ناچار مسلمانان 
را برای مقابله با آنان بسیج می کرد. اما به آنان )مسلمانان( سفارش می کرد: »اگر 
کافری در جنگ کشته شد او را مثله نکنید، کودکان و پیران و زنان را نکشید، 
...«، این برخورد، به »سخت کوشی و دلسوزی پیامبر)ص( در هدایت مردم« اشاره 
دارد. ب ـ پناه بردن مردم به پیامبر اسالم)ص( در سختی ها، بیانگر سیرۀ پیامبر 
اکرم)ص( در مورد »محبت و مدارا با مردم« است. ج ـ رسول خدا)ص( هم با فقر 
مبارزه می کرد و به دنبال بنای جامعه ای آباد و دور از محرومیت بود و هم با 
کوچک شمردن فقیران و بینوایان به مخالفت برمی خاست. )علت( از این رو، مردم 
را به کار و فعالیت تشویق می کرد، از بیکاری بدش می آمد و کسانی را که فقط 
عبادت می کردند و کار نمی کردند، مذمت می کرد. این برخورد، سیرۀ عملی ایشان 

در »مبارزه با فقر و محرومیت« بود.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها با توجه به توضیح باال، سایر گزینه ها نادرست 

است.

گزینۀ19892
آیۀ مورد سؤال و عبارت های سه قسمت »الف«، »ب« و »د«، به »سخت کوشی 

و دلسوزی پیامبر اکرم)ص( در هدایت مردم« اشاره دارند.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت »ج«، به تالش برای برقراری عدالت 
و برابری اشاره دارد. قسمت »ه«، به موضوع »محبت و مدارا با مردم«، در زمینۀ 

رهبری و ادارۀ جامعه یا والیت ظاهری اشاره دارد.

گزینۀ19903
الف ـ رسول خدا)ص( فرمود: »سوگند به خدایی که جانم در دست قدرت اوست، این 

مرد و شیعیان و پیروان او، رستگارند و در روز قیامت، اهل نجات اند.«
ب ـ متکبران و برخی از بزرگان قبایل که تعالیم اسالم را به ضرر خود می دیدند، 
جنگ هایی را علیه آن حضرت به راه می انداختند. پیامبر)ص( نیز به ناچار مسلمانان 
را برای مقابله با آنان بسیج می کرد. اما به آنان )مسلمانان( سفارش می کرد: »اگر 
کافری در جنگ کشته شد او را مثله نکنید، کودکان و پیران و زنان را نکشید، 
داشته  احتیاج  آن  به  تعذیه  برای  اینکه  مگر  نکشید  را  حیوانات حالل گوشت 
باشید. هرگز آب مشرکان را زهرآلود نکنید و مزارع و نخلستان ها را نسوزانید...« 
ج ـ مطابق آیۀ اطاعت: »یا أّیها الّذین آمنوا أطیعوا اهلل و أطیعوا الّرسول و أولي 

االمر منکم«
اول گزینه های  باال، قسمت   دلیل نادرستی سایر گزینه ها مطابق توضیح 

)1( و )2( و قسمت سوم گزینۀ )4( نادرست است.

گزینۀ19911
الف ـ آموزش علمی امام علی)ع(، از جمله اقدامات پیامبر گرامی اسالم)ص( در حیطۀ 

انجام والیت معنوی )هدایت معنوی( می باشد.
ب ـ گاهی یاران پیامبر)ص( در حضور ایشان، شعر می خواندند، یا از گذشتۀ خود 
می گفتند، حضرت در همۀ این موارد، آنان را منع نمی کرد، مگر این که کار حرامی 
مانند غیبت کردن از آنان سر می زد؛ در این موارد بود که آنان را از ادامۀ بحث باز 
می داشت. برخورد پیامبر اسالم)ص( با شاعر غیبت کننده، بیانگر سیرۀ عملی ایشان 

در خصوص »محبت و مدارا با مردم« است.
البریهًْ ـ  او، مصداق »خیر  المؤمنین علی)ع( و شیعیان  امیر  روایات،  ج ـ مطابق 
بهترین مردم«،می باشند. معرفی مصداق خیرالبریهًْ، برای مشخص کردن رهبری 

جامعه و جلوگیری از سرگردانی مردم در آینده بود.
به   ،)4( و   )2( گزینه های  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
»سخت کوشی و دلسوزی پیامبر اکرم)ص( در هدایت مردم« اشاره دارد. قسمت دوم 
گزینۀ )3( نادرست است، زیرا رسول خدا)ص( به یاران خود می فرمود:  »بدی های 

یکدیگر را پیش من بازگو نکنید؛ ...«
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گزینۀ19922
همه  بار،  هر  و  شد  مطرح  بار  سه  االنذار،  یوم  در  پیامبر)ص(  درخواست  الف ـ 
سکوت کردند و تنها علی)ع( قاطعانه اعالم آمادگی و وفاداری کرد. پس از آن، 
پیامبر)ص( دست آن حضرت را در دست گرفت، بیعت ایشان را پذیرفت و به 
مهمانان فرمود: »همانا این، برادر من، وصّی من و جانشین من در میان شما 

خواهد بود.« 
ب ـ امام علی)ع( می فرماید: »... هنگامی که وحی بر پیامبر)ص( فرود  آمد، آوای 
اندوهگین شیطان را شنیدم. گفتم: ای پیامبر خدا، این فریاد اندوهناک چیست؟ 
پاسخ داد: این شیطان است که از پرستش خود ناامید شده است. بی گمان آنچه 
را من می شنوم تو هم می شنوی و آنچه را من می بینم تو هم می بینی، جز 

اینکه تو پیامبر نیستی، بلکه وزیر هستی و تو هر آینه بر راه خیر می باشی«
ج ـ الف ـ جابربن عبداهلل انصاری، از یاران خوب رسول خدا)ص( می گوید: در کنار 
خانۀ خدا و در حضور رسول خدا)ص( بودیم که حضرت علی)ع( وارد شد. رسول 
خدا)ص( فرمود: »برادرم به سویتان آمد. سپس، رو به سمت کعبه کرد و دست بر 
آن گذاشت و فرمود: سوگند به خدایی که جانم در دست قدرت اوست، این مرد 

و شیعیان و پیروان او، رستگارند و در روز قیامت، اهل نجات اند.«
اول  قسمت  باال،  توضیح  به  توجه   دلیل نادرستی سایر گزینه ها با 

گزینه های )1( و )3( و قسمت دوم گزینۀ )4( نادرست است.

گزینۀ19934
تمام  ]با  را  دنیا  همۀ  اگر  خدا،  به  »سوگند  علی)ع(:  امام  فرمایش  این  الف ـ 
وسعتش[ به من بدهند تا به اندازه گرفتن پوست جو از دهان موری، خدا را 
نافرمانی کنم، نخواهم کرد.« و آیۀ شریفۀ: »لقد أرسلنا رسلنا بالبّینات و أنزلنا 

معهم الکتاب و المیزان لیقوم الّناس بالقسط«، به عدالت طلبی  اشاره دارند.
ب ـ این حدیث: »هرگز آب مشرکان را زهرآلود نکنید و مزارع و نخلستان ها را 
نسوزانید...« و آیۀ شریفۀ: »لعلّک باخع نفسک أاّل یکونوا مؤمنین«، به سخت 

کوشی و دلسوزی پیامبر اسالم)ص( در امر هدایت مردم اشاره دارند.
ج ـ این حدیث: »این مرد، اولین ایمان آورنده به خدا، وفادارترین شما در پیمان 
انجام فرمان خدا، صادق ترین شما در داوری بین  با خدا، راسخ ترین شما در 
مردم...«، مقّدم بر نزول آیۀ شریفۀ: »إّن الّذین آمنوا و عملوا الّصالحات أولئک 

« بوده است و به پیروی از امیرالمؤمنین)ع( اشاره دارند. هم خیر البرّیهًْ
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )1( و )3(، به پذیرش 
 ،)2( گزینۀ  سوم  قسمت  دارند.  اشاره  طاغوت  حاکمیت  نفی  و  الهی  والیت 

مفهوم خاص شیعه نمی باشد.

گزینۀ19941
الف ـ ابن ابی الحدید که از دانشمندان بزرگ اهل سنت است،  شرحی که بر 
خطبۀ 221 نهج البالغه نوشته است، می گوید: »...چقدر خطبا و موعظه کنندگان 
دربارۀ مرگ و آخرت خطبه خوانده اند! و من چقدر خطبه های آنان را خوانده و 
در آن تأمل کرده ام! اما تاکنون هیچ کدام از آنها تأثیر این خطبه را در جان من 
ایجاد نکرده است ...« ب ـ این حدیث که می فرماید: »علی با قرآن و قرآن با 

علی است« تأکید بر حدیث ثقلین است.
پیامبر  زیرا  است،  نادرست  »الف«   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
اسالم)ص( به یاران خود می فرمود: »به من ایمان نیاورده است کسی که شب را 
با شکم سیر بخوابد و همسایه اش گرسنه باشد.« قسمت »ج« نادرست است، 
بدین سبب، دچار سقوط  پیشین  پیامبر اسالم)ص( فرمود: »»اقوام و ملل  زیرا 

شدند که در اجرای عدالت، تبعیض روا می داشتند؛ ...«

گزینۀ19953
از بین عبارت های مذکور، تنها دو عبارت »ج« و »د«، بیانگر سیرۀ عملی پیامبر 

اسالم)ص( در مورد »محبت و مدارا با مردم« است.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت »الف« نادرست است، زیرا اگر دربارۀ 
آخرت حرف می زدند با آنان همراهی می کرد. قسمت »د«، بیانگر »سخت کوشی 
و دلسوزی پیامبر اکرم)ص( در هدایت مردم« است. قسمت »د« و »ه«، بیانگر سیره 

عملی ایشان در »مبارزه با فقر و محرومیت« است.

گزینۀ19964
امام علی)ع( که در بیشتر صحنه ها در کنار رسول خدا)ص( بود، دربارۀ تالش بی پایان 
پیامبر می فرمود: »پیامبر یک طبیب سّیار بود]برخالف سایر طبیبان[ 1ـ او خود به 
سراغ مردم می رفت، .... 2ـ او با داروهای خویش بیماران غفلت زده و سرگشته را 

درمان می کرد. )شفا دادن بیماران معنوی(« 
طبیبان  و  خدا)ص(  رسول  میان  موارد،  سایر   دلیل نادرستی سایر گزینه ها

دیگر مشترک بود. 

گزینۀ19973
بر اساس آیۀ شریفۀ: »قد کان لکم في رسول اهلل أسوْهً حسنْهًٌ لّمن کان یرجوا 
اهلل و الیوم اآلخر و ذکر اهلل کثیرا«، رسول گرامی اسالم)ص( برای کسانی سرمشق 
و الگوی نیکویی است که این دو ویژگی را داشته باشند: الف ـ به خداوند و روز 
قیامت امید دارند. )یرجوا اهلل و الیوم اآلخر( ب ـ خدا را بسیار یاد می کنند. )و ذکر 

اهلل کثیرا( 
برای پاسخ دادن به این نوع تست که صورت   دلیل نادرستی سایر گزینه ها
سؤال نامفهومی دارند، کافی است در سؤال، یک عبارت کلیدی پیدا کرده و با 
توجه به آن، به حذف گزینه های نادرست بپردازید. در این سؤال، عبارت »یاد 

فراوان خالق هستی«، ما را در تشخیص گزینۀ صحیح کمک می کند. 

گزینۀ19982
الف ـ در آیۀ شریفۀ: »إّن الّذین آمنوا و عملوا الّصالحات أولئک هم خیر الَْبِرّیْه«، 
« )بهترین مخلوقات خدا(، دو ویژگی ذکر شده است:  در این آیه، برای »خیر البرّیْهً
الف ـ از نظر باطنی، افرادی مؤمن )إّن الّذین آمنوا( ب  ـ و از لحاظ ظاهری، افرادی 
نیکوکار )و عملوا الّصالحات( می باشند. ب ـ با توجه به آیۀ شریفۀ: »وعد اهلل الّذین 
آمنوا منکم و عملوا الّصالحات لیستخلفّنهم في األرض کما استخلف الّذین من 
قبلهم و لیمّکنّن لهم دینهم الّذي ارتضی لهم و لیبّدلّنهم من بعد خوفهم أمنا 
یعبدوننی ال یشرکون بی شیئا«، وعدۀ الهی به اهل ایمان و عمل صالح در پایان 

تاریخ در گزینۀ )2( آمده است. 
 9 درس  با  ترکیبی  تست  یک  تست،  این   دلیل نادرستی سایر گزینه ها
یازدهم است. گزینۀ )3(، وعدۀ الهی به مستضعفان در پایان تاریخ است. گزینۀ 
)4(، به ضرورت معاد الزمۀ عدل الهی اشاره دارد. گزینۀ )4(، به راه های خروج از 

خسران در طول و استمرار تاریخ اشاره دارد نه به پایان تاریخ. 

گزینۀ19993
الف ـ معمواًل اطرافیان یک رهبر برای اینکه خود را به او نزدیک کنند، عیب 
می فرمود:  خود  یاران  به  خدا)ص(  رسول  اما  می کنند  بازگو  او  نزد  را  دیگران 
»بدی های یکدیگر را پیش من بازگو نکنید؛ زیرا دوست دارم با دلی پاک و خالی 

از کدورت با شما معاشرت کنم.« 
ب ـ با همۀ این دلسوزی ها و زحمت ها، دشمنی سران قریش با ایشان روز به روز 
بیشتر می شد. می گفتند او ساحر و جادوگر است، می گفتند دیوانه است، بر سر و 
رویش خاکستر می پاشیدند، طعنه و نیش زبان به او می زدند. با وجود اینها آن قدر 
با مهربانی و صبر و تحمل، به هدایت مردم ادامه می داد که گاه نزدیک بود از 

شدت غصه و اندوه فراوان از پا درآید. 
از بین رفتن تعصبات قومی و قبیله ای در گزینه های )2(، با تشکیل  توضیح

حکومت اسالمی و برقراری عدالت اجتماعی ممکن است. 
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گزینۀ20004
پیامبر)ص( به ناچار مسلمانان را برای مقابله با متکبران بسیج می کرد. اما به آنان سفارش 
می کرد: »1ـ اگر کافری در جنگ کشته شد او را ُمثله نکنید، 2ـ کودکان و پیران و زنان را 
نکشید، 3ـ حیوانات حالل گوشت را نکشید مگر اینکه برای تعذیه به آن احتیاج داشته 
باشید. 4ـ هرگز آب مشرکان را زهرآلود نکنید و مزارع و نخلستان ها را نسوزانید.«  
این حدیث و دو آیۀ: »رنج شما برای او سخت و دشوار است و ...«  توضیح
و »لعلّک باخع نفسک أاّل یکونوا مؤمنین«، و حدیث »پیامبر یک طبیب سیار بود، 
...«، به سخت کوشی و دلسوزی پیامبر اسالم)ص( در امر هدایت مردم اشاره دارند. 

گزینۀ20014
الف ـ حدیث اول که در مورد توجه به همسایۀ گرسنه است، در مورد »مبارزه با فقر 
و محرومیت« می باشد ب ـ حدیث دوم که در مورد نفی تبعیض در اجرای عدالت 
است، به »تالش برای برقراری ، برابری و عدالت« مربوط است. ج ـ آیۀ سوم به 

سخت کوشی و دلسوزی پیامبر)ص( در هدایت مردم اشاره می کند.  
بی توجهی به فقر و گرسنگی همسایه باعث خروج از دایرۀ ایمان  مقایسه

است. بی توجهی به دادخواهی مظلوم باعث خروج از دایرۀ اسالم است. 

گزینۀ20022
الف ـ اینکه رسول خدا)ص( با همۀ بردباری و مالیمتی که در برابر پایمال شدن حّق 
شخصی خود داشت، در برابر نادیده گرفته شدن حقوق افراد جامعه می ایستاد و 

کوتاه نمی آمد، در راستای »تالش برای برقراری عدالت و برابری« است.
ب ـ رسول خدا)ص( سعی می کرد تا وقتی که یارانش نشسته اند، در کنارش باشد 
)مجالست( و با آنان همراهی )معیت( می کرد. این نکته در سیرۀ نبوی، مربوط به 

»محبت و مدارا با مردم« است.
ج ـ متکبران و برخی از بزرگان قبایل که تعالیم اسالم را به ضرر خود می دیدند، 
جنگ هایی را علیه آن حضرت به راه می انداختند. پیامبر)ص( نیز به ناچار مسلمانان 
را برای مقابله با آنان بسیج می کرد، اما به آنان سفارش هایی برای مراعات حقوق 

کّفار  نمودند. )سخت کوشی و دلسوزی در هدایت مردم( 
برای پاسخ دادن به تست های چند قسمتی، بهتر است با  تمرین تست زنی
به پاسخ آن اطمینان دارید، به حذف  از سؤال که  در نظر گرفتن هر قسمتی 
گزینه های نادرست بپردازید. با در نظر گرفتن قسمت سوم سؤال باال، بجز گزینۀ 

)2(، سایر گزینه ها نادرست است. 

گزینۀ20031
یکی از اهداف مهم حکومت الهی رسول خدا)ص( اجرای عدالت بود و ایشان در 
این مورد با قاطعیت عمل کرد. از جمله ایستادگی ایشان در اجرای حکم بر روی 
شخصی از قبایل صاحب نام مدینه که دزدی او اثبات شده بود و توجه نکردن به 
واسطه ها، حتی از نزدیکان، نشانۀ قاطعیت در اجرای عدالت بود. رسول خدا)ص( 

برای اولین بار در جامعه آن روز برابری همه در برابر قانون را اعالم کرد. 
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینۀ )3(، از اقدامات امام علی)ع(، 
پس از برعهده گرفتن حکومت بود. با توجه به توضیح باال، قسمت اول گزینۀ )4( 

و قسمت دوم گزینۀ )2( نادرست است. 

گزینۀ20041
الَِحاِت أُولَئَِک ُهْم َخْیُر الَْبِریَّهًْ«، شیعیان  مصداق آیۀ: »إَِنّ الَِّذیَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الَصّ
و پیروان حضرت علی)ع( هستند که همان مؤمنان صالح اند و با عبارت »إَِنّ الَِّذیَن 
الَِحاِت« مرتبط است و از طرفی حدیث »َعلٌِیّ َمَع الَْحِقّ  ...« با  آَمُنوا َو َعِمُلوا الَصّ
« در سوره عصر ارتباط دارد.   عبارت قرآنی ادامۀ سورۀ عصر، یعنی »تَواَصْوا بِالَْحِقّ
عبارات قرآنی مشابه می توانند در جایگزین یکدیگر به کار روند؛  جمع بندی

مانند اشاره به ایمان و عمل صالح در آیات زیر:
الِحاِت َو تََواَصْوا ... مثال 1: إَِنّ اإْلِنَْساَن لَِفي ُخْسٍر إاَِلّ الَِّذیَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الَصّ

الِحاِت أُولَئَِک ُهْم َخْیُر الَْبِریَّهًْ مثال 2: اِنَّ الَِّذیَن آَمُنوا َو َعِمٌلوا الَصّ
الِحاِت لََیْسَتْخلَِفَنُّهْم ِفي اأْلَْرِض ...  مثال 3: َوَعَد اهلَلُّ الَِّذیَن آَمُنوا ِمْنُکْم َو َعِمُلوا الَصّ

گزینۀ20052
پیامبر)ص( سؤال می کردم،  از  امیرمؤمنان علی)ع( خود می فرمود: »هر گاه  الف ـ 
پاسخم را می داد و اگر در حضورش سکوت می کردم، ایشان پیشگام می شد و از 
دانش خود مرا بهره مند می ساخت.« ب ـ براساس حدیث: »انا مدینْهً العلم و علّی 
بابها فمن اراد العلم فلیأتها من بابها«، عبارت »انا مدینْهً العلم«، به برخورداری 

امام علی)ع( از علم رسول گرامی اسالم)ص( اشاره دارد. 
آموزش علمی امام علی)ع(، از جمله اقدامات پیامبر گرامی اسالم)ص(  توضیح

در حیطۀ انجام والیت معنوی )هدایت معنوی( می باشد.  

گزینۀ20061
الف ـ عبارت قرآنی: »بَلِّغ َما أُنِزَل إلَیَک ِمن َربَِّک«، بخشی از آیۀ ابالغ است. 
این دستور الهی در سال دهم هجرت در هنگام بازگشت از آخرین حج بر رسول 
اکرم)ص( نازل شد. در ادامۀ همین آیه، خداوند حفظ جان رسول خدا)ص( را در ابالغ 
این دستور الهی تضمین می کند. ب ـ با همۀ دلسوزی ها و زحمت های رسول 
خدا)ص( در هدایت مردم، دشمنی سران قریش با ایشان روز به روز بیشتر می شد. 
می گفتند او ساحر و جادوگر است، می گفتند دیوانه است، بر سر و رویش خاکستر 
می پاشیدند، طعنه و نیش زبان به او می زدند. با وجود اینها، آن قدر با مهربانی و صبر 
و تحمل، به هدایت مردم ادامه می داد که گاه نزدیک بود از شدت غصه و اندوه 
فراوان از پا درآید که خداوند به او فرمود: »لعلّک باخع نفسک أاّل یکونوا مؤمنین : 
شاید که جانت را ]از شدت اندوه[ از دست بدهی. از اینکه برخی ایمان نمی آورند.« 
این تست، یک تست مفهومی و دشوار از این درس  تحلیل تست 1400
است. برای پاسخ دادن به این تست گنگ، باید با در نظر گرفتن صورت سؤال و 
مطابقت دادن آن با گزینه ها، به حذف گزینه های نادرست پرداخت. گزینۀ )2(، در 
بردارندۀ ویژگی رسول خدا)ص( در امر ابالغ پیام الهی نمی باشد. گزینۀ )4(، در مورد 
تمام انبیای الهی است نه بردارندۀ ویژگی رسول خدا)ص( در امر ابالغ پیام الهی. 

گزینۀ )3(، بیانگر برقراری عدالت و اجرای احکام الهی است. 

گزینۀ20073
از بزرگان قبایل که تعالیم اسالم را به ضرر خود می دیدند،  متکبران و برخی 
جنگ هایی را علیه آن حضرت به راه می انداختند. پیامبر)ص( نیز به ناچار مسلمانان 
را برای مقابله با آنان بسیج می کرد، اما به آنان سفارش هایی برای مراعات حقوق 
کّفار  نمودند: »اگر در بحبوحۀ جنگ، یکی از مشرکان خواست تا در مورد حقیقت 
اسالم مطالبی بداند، او در پناه اسالم است تا کالم خدا را بشنود، اگر اسالم را 
پذیرفت، او هم برادر دینی شماست و اگر قبول نکرد، او را به جایی که احساس 

امنیت می کند، برسانید و پس از آن از خدا برای غلبه بر او یاری بجویید.« 
این تست، یک تست حفظی از این درس است. برای  تحلیل تست 1400
پاسخ دادن به این نوع تست، باید با در نظر گرفتن متن حدیث، گزینۀ صحیح را 

انتخاب نمود. با توجه به توضیح باال، سایر گزینه ها نادرست است. 

گزینۀ20083
الف ـ رسول اکرم)ص( فرمود: »اقوام و ملل پیشین بدین سبب، دچار سقوط شدند 
که در اجرای عدالت، تبعیض روا می داشتند؛ ...« ب ـ رسول خدا)ص(، برای اولین 
بار در جامعۀ آن روز، برابری همۀ افراد در برابر قانون را اعالم کرد و عرب و غیر 
عرب و سیاه و سفید را برابر دانست و در مقابل تعصبات قومی و قبیله ای ایستاد.« 
این تست، مطابق با متن کتاب و یک تست حفظی  تحلیل تست 1400
است. با در نظر گرفتن متن کتاب و توضیح باال، قسمت اول گزینه های )1( و )2( 

و قسمت دوم گزینۀ )4 نادرست است. 

گزینۀ20092
با توجه به آیۀ شریفۀ: »لقد کان لکم في رسول اهلل أسوهًْ حسنهًْ لمن کان یرجو اهلل 
و الیوم اآلخر و ذکر اهلل کثیرا«، رسول گرامی اسالم)ص( برای کسانی سرمشق و 
الگوی نیکویی است که این دو ویژگی را داشته باشند: الف ـ به خداوند و روز قیامت 
امید دارند. )یرجوا اهلل و الیوم اآلخر( ب ـ خدا را بسیار یاد می کنند. )و ذکر اهلل کثیرا( 
این تست، یک تست حفظی از متن آیه است. با در نظر  تحلیل تست 1400

گرفتن آیۀ باال، سایر گزینه ها نادرست است. 
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گزینۀ20102
با توجه به آیۀ شریفۀ: »لقد کان لکم في رسول اهلل أسوهًْ حسنهًْ لمن کان یرجو 
اهلل و الیوم اآلخر و ذکر اهلل کثیرا«، رسول گرامی اسالم)ص( برای کسانی سرمشق 
و الگوی نیکویی است که این دو ویژگی را داشته باشند: الف ـ به خداوند و روز 
قیامت امید دارند. )یرجو اهلل و الیوم اآلخر( ب ـ خدا را بسیار یاد می کنند. )و ذکر 

اهلل کثیرا(
تحلیل تست 99 این تست، یک تست حفظی از متن آیه است. پاسخ دادن 
به آن برای دانش آموزانی که آیات را مطالعه و دوره کرده اند کار دشواری نیست. 
آیۀ گزینۀ )1(، بیانگر »سخت کوشی و دلسوزی پیامبر اسالم)ص( در هدایت مردم« 
است. آیۀ گزینۀ )3(، در کعبه و پس از بیان دو حدیث قبل، در شأن امام علی)ع( بر 

پیامبر خدا)ص( نازل شده است. آیۀ گزینۀ )4(، آیۀ والیت است.

گزینۀ20113
«، در  الف ـ آیۀ شریفۀ: »إّن الّذین آمنوا و عملوا الّصالحات أولئک هم خیر البرّیهًْ
کنار خانۀ خدا و پس از بیان دو حدیث پیامبر اسالم)ص(، در شأن امام علی)ع( بر 

پیامبر خدا)ص( نازل شده است. 
البریهًْ ـ  ب ـ مطابق روایات، امیر المؤمنین علی)ع( و شیعیان او، مصداق »خیر 

بهترین مردم«، می باشند.
آن  دوم  قسمت  و  بوده  حفظی  تست،  این  اول  تحلیل تست 99 قسمت 
ـ  بهترین  مفهومی است. دانش آموز باید عالوه بر اینکه باید منظور از »خیر البریهًْ
مردم« را بداند باید ابتدای حدیث را به یاد داشته باشد که وقتی حضرت علی)ع( 

وارد خانۀ خدا شد رسول خدا)ص( فرمود: »برادرم به سویتان آمد.«

گزینۀ20122
الف ـ آراستگی اختصاص به زمان حضور در اجتماعات و معاشرت ها ندارد؛ بلکه 

شامل حضور در خانواده و از آن مهم تر، زمان عبادت نیز می شود. 
ب ـ امام صادق)ع( می فرمود: »دو رکعت نماز که با بوی خوش گزارده شود، بهتر 

ازهفتاد رکعت نماز بدون بوی خوش است.«
تحلیل تست 99 این تست، یک تست ترکیبی با درس 11 سال دهم است. 

از بین احادیث مذکور، تنها گزینۀ )2(، به آراستگی در زمان عبادت اشاره دارد.

گزینۀ20134
الف ـ متکبران و برخی از بزرگان قبایل که تعالیم اسالم را به ضرر خود می دیدند، 
جنگ هایی را علیه آن حضرت به راه می انداختند. پیامبر)ص( نیز به ناچار مسلمانان 
را برای مقابله با آنان بسیج می کرد. اما به آنان )مسلمانان( سفارش می کرد: »اگر 
کافری در جنگ کشته شد او را مثله نکنید، کودکان و پیران و زنان را نکشید، 
حیوانات حالل گوشت را نکشید مگر اینکه برای تعذیه به آن احتیاج داشته باشید. 
...« این سخن رسول خدا)ص(، بیانگر بیانگر »سخت کوشی و دلسوزی ایشان در 

هدایت مردم« است.
ب ـ این سخن پیامبر)ص(: »بدی های یکدیگر را پیش من بازگو نکنید، زیرا تمایل 
دارم با دلی پاک و خالی از کدورت با شما معاشرت کنم«، به سیرۀ عملی ایشان 

در »محبت و مدارا با مردم«، اشاره دارد.
ج ـ این سخن امام علی)ع(: »پیامبر یک طبیب سیار بود، ]بر خالف سایر طبیبان[ 
او خود به سراغ مردم می رفت، داروها و مرهم هایش را خودش آماده می کرد و 
...، او با داروهای خویش بیماران غفلت زده و سرگشته را درمان می کرد«، بیانگر 

بیانگر »سخت کوشی و دلسوزی رسول خدا)ص( در هدایت مردم« است.
تحلیل تست 99 این تست، یک تست ترکیبی جدید از این درس است. 
بهترین روش برای پاسخ دادن به آن، ابتدا با در نظر گرفتن هر قسمتی را که به 
پاسخ آن اطمینان داریم، گزینه های نادرست را حذف می نماییم تا در نهایت به 
پاسخ صحیح برسیم. به طور مثال، با در نظر گرفتن قسمت سوم، سایر گزینه ها 

نادرست است.

گزینۀ20141
«، پس از بیان این  آیۀ شریفۀ : »إّن الّذین آمنوا و عملوا الّصالحات أولئک هم خیر البرّیهًْ
دو حدیث پیامبر اسالم)ص(: »سوگند به خدایی که جانم در دست قدرت اوست، این مرد 
و شیعیان و پیروان او، رستگارند و در روز قیامت، اهل نجات اند.« و »این مرد اولین 
ایمان آورنده به خدا ...«، که خطابه به جابربن عبداهلل انصاری بیان شده بود، نازل شده است.

برای  است.  درس  این  از  حفظی  تست  یک  تست،  تحلیل تست 98 این 
پاسخ دادن به آن باید از روش حذف گزینه های نادرست استفاده کرد. قسمت اول 
گزینه های )2( و )4(، مربوط به آیۀ تطهیر است. قسمت دوم گزینۀ )3(، سخن 
امام علی)ع( دربارۀ »سخت کوشی و دلسوزی ایشان در هدایت مردم« است نه 

سخن پیامبر اسالم)ص(.

گزینۀ20151
الف ـ رسول اکرم)ص( در حدیثی فرموده اند: »اقوام و ملل پیشین بدین سبب، دچار 
سقوط شدند که در اجرای عدالت، تبعیض روا می داشتند؛ اگر شخصی قدرتمند و 
صاحب نفوذ از ایشان دزدی می کرد رهایش می کردند و اگر فردی ضعیف دزدی 
می کرد وی را مجازات می کردند.« ب ـ آیۀ شریفۀ: »لقد أرسلنا رسلنا بالبّینات و 
أنزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الّناس بالقسط«، »بنای جامعه بر پایۀ عدل با 

نیروی مردم«، که عامل از بین برندۀ تبعیضات اجتماعی است، اشاره دارد.
 4 درس  و  درس  این  از  ترکیبی  تست  یک  تست،  تحلیل تست 98 این 
یازدهم است. قسمت اول آن حفظی است و قسمت دوم آن مفهومی می باشد. 
برای پاسخ دادن سریع و بدون خطا به آن، باید از روش حذف گزینه های نادرست 
استفاده کنیم. مطابق حدیث باال، قسمت اول گزینه های )3( و )4( نادرست است، 
زیرا این حدیث به »تالش برای برقراری عدالت و برابری« اشاره دارد نه به »نفی 
والیت غیر الهی و پذیرش حاکمیت طاغوت«. قسمت دوم گزینۀ )2(، به »پذیرش 

والیت الهی و نفی حاکمیت طاغوت« اشاره دارد.

گزینۀ20161
الف ـ آیۀ شریفۀ: »لعلّک باخع نفسک أاّل یکونوا مؤمنین : از اینکه برخی ایمان 
نمی آورند، شاید که جانت را ]از شدت اندوه[ از دست بدهی.«، سخن خداوند به 
پیامبرگرامی اسالم)ص( در مورد »سخت کوشی و دلسوزی در هدایت مردم«   است. 
ب ـ امام علی)ع( که در بیشتر صحنه ها در کنار رسول خدا)ص( بود، دربارۀ تالش 
بی پایان پیامبر در هدایت مردم می فرمود: »پیامبر یک طبیب سّیار بود، ]بر خالف 
سایر طبیبان[ او خود به سراغ مردم می رفت، داروها و مرهم هایش را خودش 
آماده می کرد و ابزارهای طبابت را با خود می برد تا بر هر جا که نیاز باشد، مرهم 
بگذارد؛ بر دل های کور، گوش های کر، زبان های گنگ، او با داروهای خویش 

بیماران غفلت زده و سرگشته را درمان می کرد.«
برای  است.  درس  این  از  حفظی  تست  یک  تست،  تحلیل تست 98 این 
پاسخ دادن به آن باید متن آیه و احادیث را به خاطر سپرد. برای پاسخ دادن به 
این تست دو قسمتی باید از روش حذف گزینه های نادرست استفاده کرد.  قسمت 
به  نه  دارد،  اشاره  پیامبر اسالم)ص(«  بودن  به »الگو   ،)4( )3( و  اول گزینه های 
»سخت کوشی و دلسوزی در هدایت مردم«  قسمت دوم گزینۀ )2( نادرست است، 

زیرا عبارت »خالی از کدورت«، در این حدیث نیامده است.

گزینۀ20172
آیۀ شریفۀ : »إّن الّذین آمنوا و عملوا الّصالحات أولئک هم خیر البرّیهًْ«، پس از 
بیان این دو حدیث پیامبر اسالم)ص(: »سوگند به خدایی که جانم در دست قدرت 
اوست، این مرد و شیعیان و پیروان او، رستگارند و در روز قیامت، اهل نجات اند.« 
و »این مرد اولین ایمان آورنده به خدا ...«، که خطابه به جابربن عبداهلل انصاری 

بیان شده بود، نازل شده است.
تحلیل تست 98 این تست، یک تست ساده و حفظی از این درس است. 
برای پاسخ دادن به آن، باید ترتیب و توالی بیان آیات و احادیث در درس یاد 

گرفته شود. با در نظر گرفتن توضیح باال، سایر گزینه ها نادرست است.
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گزینۀ20183
الف ـ مطابق حدیث: »إّن الذین آمنوا و عملوا الصالحات أولئک هم خیر البریهًْ«، 
« )بهترین مخلوقات خدا(، دو ویژگی ذکر شده است: 1 ـ از نظر  برای »خیر البرّیهًْ
باطنی، افرادی مؤمن )إّن الّذین آمنوا( 2  ـ و از لحاظ ظاهری، افرادی نیکوکار )و 

عملوا الّصالحات( می باشند. 
ب ـ مطابق روایات، مصداق »خیر البریه ـ بهترین مردم«، امیر المؤمنین علی)ع( 

و شیعیان اویند.
تحلیل تست 98 این تیت، یک تست مفهومی از آیات است. برای پاسخ 

دادن به آ»، باید به حفظ عبارت های آیه و مفاهیم آن دقت کرد. 
با در نظر گرفتن متن آیه، قسمت اول گزینه های )1( و )2( که به بیان سیمای 
مستضعفان در پایان تاریخ پرداخته است، نادرست می باشند. قسمت دوم گزینۀ 

)4(، مصداق »خیرالبریۀ« نمی باشند.

گزینۀ20194
الف ـ میان این حدیث: »علّی مع القرآن و القرآن مع علّی« و حدیث ثقلین: »انّي 
تارک فیکم الّثقلین کتاب اهلل و عترتي اهل بیتي...«، ارتباط برقرار است در حدیث 
ثقلین آمده که عترت و قرآن از یکدیگر جدایی ناپذیرند. یکی از مصادیق عترت، 
حضرت علی)ع( است. و این حدیث هم که می فرماید: »علی با قرآن و قرآن با 

علی است«، تأکید بر حدیث ثقلین است. 
ب ـ مطابق حدیث ثقلین، تا زمانی که مسلمین به قرآن کریم و عترت پیامبر)ص( 

تمسک بجویند »ان تمسکتم بهما« گمراه نخواهند شد.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها این تست، یک تست ترکیبی و مفهومی و 
تشخیص قسمت دوم آن دشوار است. با توجه به توضیح باال، قسمت اول و دوم 
از  رهایی  »راه  کلیدی  عبارت  به  توجه  با  است.  دشوار   )2( و   )1( گزینه های 
بیانگر  عبارت،  این  که  چرا  است،  نادرست   )3( گزینۀ  دوم  قسمت  گمراهی«، 
جدایی ناپذیری قرآن و عترت و به تبع آن، عصمت اهل بیت است، نه راه رهایی 

از گمراهی.

گزینۀ20203
الف ـ پیامبراکرم)ص( در کعبه و خطاب به جابربن عبداهلل انصاری دربارۀ حضرت 
علی)ع( می فرماید: »این مرد اولین ایمان آورندۀ به خدا، وفادارترین شما در پیمان 
با خدا، راسخ ترین شما در انجام فرمان خدا، صادق ترین شما در داوری بین مردم، 

بهترین شما در رعایت مساوات، و ارجمندترین شما در نزد خداست.« 
ب ـ در همین هنگام، آیۀ شریفۀ: »ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم 
« بر پیامبراکرم)ص( نازل شد. و مطابق روایات، مصداق »خیر البریه ـ  خیر البریهًْ

بهترین مردم«، امیر المؤمنین علی)ع( و شیعیان اویند.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها با توجه به توضیح باال، حدیث پیامبر)ص( فقط 

با آیۀ مذکور هم زمان بوده و بر این اساس، سایر گزینه ها نادرست است.

گزینۀ20213
«، پس  البرّیهًْ أولئک هم خیر  الّصالحات  و عملوا  آمنوا  الّذین  آیۀ شریفۀ : »إّن 
در دست  جانم  خدایی که  به  اسالم)ص(: »سوگند  پیامبر  دو حدیث  این  بیان  از 
قدرت اوست، این مرد و شیعیان و پیروان او، رستگارند و در روز قیامت، اهل 
نجات اند.« و »این مرد اولین ایمان آورنده به خدا ...«، که در کنار خانۀ خدا خطاب 

به جابربن عبداهلل انصاری بیان شده بود، نازل شده است.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها حدیث گزینۀ )1(، در اولین روز دعوت علنی 
پیامبر اسالم)ص(، در واقعۀ »یوم اإلنذار« بیان شده است. حدیث گزینۀ )2(، حدیث 
منزلت است و به جانشینی امام علی)ع( اشاره دارد. حدیث گزینۀ )4(، حدیث ثقلین 

است و به عصمت اهل بیت)ع( اشاره دارد.

گزینۀ20223
مراجعه شود به پاسخ دو پرسش قبل.

پاسخ  غلط  بدون  و  سریع  تشخیص   دلیل نادرستی سایر گزینه ها برای 
صحیح، ابتدا گزینه های صحیح را حذف می کنیم. گزینه های )1( و )3( نادرست 
اصحاب  نه  است  انصاری  جابربن عبداهلل  فقط  این حدیث  مخاطب  زیرا  است، 

پیامبر)ص(. با توجه به توضیح باال، قسمت دوم گزینۀ )4( نادرست است.

گزینۀ20231
مراجعه شود به پاسخ سه پرسش قبل.

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ )2( نادرست است، زیرا در این آیه به 
خیر شر و جایگاه اختیار انسان اشاره نشده است. گزینۀ )3( نادرست است، زیرا 
مفهوم اصلی این آیه، جدایی ناپذیری ایمان و عمل صالح نیست و متبوع در این 

گزینه به معنای علت است. گزینۀ )4(، مفهوم این آیه نیست.

گزینۀ20244
از دقت در قسمت اول حدیث: »انا مدینهًْ العلم و علّی بابها فمن اراد العلم فلیأتها 
من بابها«، برداشت می شود که امام علی)ع( نیز همان علم و معرفتی که پیامبر)ص( 
از آن بهره مند بود، را دارا بود. )انا مدینهًْ العلم و علی بابها( و براین اساس، پس از 

رسول خدا)ص(، حضرت علی)ع( از همه داناتر می باشد.
حدیث  مفهوم  بر  تأکید   ،)1( گزینۀ   دلیل نادرستی سایر گزینه ها حدیث 
ثقلین و عصمت امام علی)ع( است. حدیث گزینۀ )2(، بیانگر والیت معنوی پیامبر 
اسالم)ص( و امام علی)ع( است. حدیث گزینۀ )3(، بیانگر این است که امام علی)ع( 

معصوم از گناه و اشتباه بوده و به همین دلیل شایستۀ پیروی هستند.

گزینۀ20254
الف ـ میان این حدیث: »علّی مع القرآن و القرآن مع علّی« و حدیث ثقلین: »انّي 
تارک فیکم الّثقلین کتاب اهلل و عترتي اهل بیتي...«، ارتباط برقرار است در حدیث 
ثقلین آمده که عترت و قرآن از یکدیگر جدایی ناپذیرند. یکی از مصادیق عترت، 
حضرت علی)ع( است. و این حدیث هم که می فرماید: »علی با قرآن و قرآن با 

علی است«، تأکید بر حدیث ثقلین است. 
ب ـ مطابق حدیث ثقلین، تا زمانی که مسلمین به قرآن کریم و عترت پیامبر)ص( 

تمسک بجویند »ان تمسکتم بهما« گمراه نخواهند شد.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها حدیث گزینۀ )1(، به داناتر بودن امام علی)ع( 
از همۀ انسان ها پس از پیامبر)ص( اشاره دارد. حدیث گزینۀ )2(، بیانگر این است که 
امام علی)ع( معصوم از گناه و اشتباه بوده و به همین دلیل شایستۀ پیروی هستند. 
حدیث گزینۀ )3(، بیانگر این است که پیروی از امام علی)ع( راه رسیدن به علم 

پیامبر است و بهره مندی از علم پیامبر هم بر همه واجب است.

گزینۀ20264
الف ـ پیامبراکرم)ص( خطاب به جابربن عبداهلل انصاری در حدیثی درباره حضرت 
علی)ع( می فرمایند: »این مرد اولین ایمان آورندۀ به خدا، وفادارترین شما در پیمان 
با خدا، راسخ ترین شما در انجام فرمان خدا، صادق ترین شما در داوری بین مردم، 

بهترین شمادررعایت مساوات، و ارجمندترین شما در نزد خداست.« 
«، در  ب ـ آیۀ شریفۀ: »إّن الّذین آمنوا و عملوا الّصالحات أولئک هم خیر البرّیهًْ

کعبه و در شأن امام علی)ع( بر پیامبر خدا)ص( نازل شده است.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها آیۀ گزینۀ )1(، آیۀ تطهیر است که عصمت 
اهل بیت)ع( را بیان می کند. آیۀ گزینۀ )2(، آیۀ تطهیر است که تکلیف دو مسئولیت 
مرجهیت دینی و والیت ظاهری پس از پیامبر)ص( را مشخص کرده است. آیۀ 

گزینۀ )3(، آیۀ والیت است که به جانشینی امام علی)ع( اشاره دارد.
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گزینۀ20271
العلم  اراد  بابها فمن  العلم و علّی  این سخن رسول گرامی اسالم: »انا مدینهًْ 
فلیأتها من بابها«، به ترتیب به دو موضوع اشاره دارد: 1ـ قسمت اول حدیث: 
»انا مدینهًْ العلم و علی بابها«، بیانگر این حقیقت است که امام علی)ع( همان 
علم و معرفتی که پیامبر)ص( از آن بهره مند بود، را نیز دارا بود. 2ـ قسمت دوم 
العلم فلیأتها من بابها«، بیانگر عصمت علمی امام علی)ع(  حدیث: »فمن اراد 
است. بر این اساس، تبیین معارف عمیق قرآنی پس از رسول اکرم)ص( توسط 

امام علی)ع( صورت می گیرد.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها حدیث گزینۀ )2(، تأکید بر حدیث ثقلین است 
و به تبع آن بیانگر عصمت امام علی)ع( است. حدیث گزینۀ )3(، بیانگر این است 
که امام علی)ع( معصوم از گناه و اشتباه بوده و به همین دلیل شایستۀ پیروی 
از  انسان ها پس  از همۀ  امام علی)ع(  هستند. حدیث گزینۀ )4(، به داناتر بودن 

پیامبر)ص( اشاره دارد.
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تعداد سؤاالت مازتعداد سؤاالت ترکیبی جدیدتعداد سؤاالت تألیفی

55109
تعداد سؤاالت سراسری 98تعداد سؤاالت سراسری 99تعداد سؤاالت سراسری 1400

531

گزینۀ20283
الف ـ بر اساس آیۀ اطاعت: »اطیعوا اهلل و أطیعوا الرسول و اولی األمر منکم«، 
والیت و حکومت اسالمي پس از رسول خدا)ص( در قالب امامت ادامه مي یابد. ب ـ 
براساس تدبیر حکیمانۀ خداوند، امیرالمؤمنین)ع( و امامان معصوم از نسل ایشان 
جانشینی رسول خدا)ص( را بر عهده گرفتند و از جانب خدا به والیت و رهبری 

برگزیده شدند.
روش مطالعۀ این درس این درس، یک درس کم حجم، با سطح دشواري 
متوسط است. یک آیه و دو حدیث مهم از امام علی)ع(  دارد. برای یادگیری این 
درس، ابتدا متن درس را باید چندین بار دقیق بخوانید. نکات مربوط به مشکالت 
عصر امامان)ع( را به دقت تحلیل و بررسی نمایید و نکات مشابه مربوط به هر کدام 
را استخراج و یا داشت نمایید. در آخر نکات و مفاهیم مربوط به آیه و دو حدیث 

این درس را به صورت دقیق بررسی کنید.
نادرست   )4( و   )2( گزینه های  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
از  پس  به حکومت  و  است  بیت)ع(  اهل  بیانگر عصمت  تطهیر  آیۀ  زیرا  است، 
پیامبر)ص( اشاره ندارد. قسمت دوم گزینۀ )1( نادرست است، زیرا برگزیده شدن 
افراد به مقام امامت، فقط توسط خداوند صورت می گیرد نه توسط پیامبر اسالم)ص(.

گزینۀ20292
الف ـ بر اساس آیۀ شریفۀ: »و ما محّمد إاّل رسول قد خلت من قبله الّرسل أفإن 
مات أو قتل انقلبتم علی أعقابکم«، مهم ترین خطر پس از رحلت پیامبر اسالم)ص(، 
بازگشت به ارزش های دوران جاهلیت است. ب ـ متأسفانه با وقوع حوادثی پس 
از رحلت پیامبر اسالم)ص( و دور افتادن مردم از رهبری و هدایت امامان معصوم)ع(، 

این بازگشت به ارزش های دوران جاهلیت اتفاق افتاد.
را  البرّیۀ«   دلیل نادرستی سایر گزینه ها آیۀ گزینۀ )1(، ویژگی های »خیر 
که امام علی)ع( و شیعیانش از مصادیق آن هستند را بیان می نماید. آیۀ گزینۀ )3(، 
به انسجام درونی در عین نزول تدریجی آیات قرآن کریم، از جنبه   های اعجاز 
محتوایی آن اشاره دارد. آیۀ گزینۀ )4(، آیۀ ابالغ است که رسالت مهم رسول 

خدا)ص( را بیان حدیث غدیر معرفی می نماید.

گزینۀ20303
الف ـ خداوند در آیۀ شریفۀ: »و ما محّمد إاّل رسول قد خلت من قبله الّرسل أفإن 
مات أو قتل انقلبتم علی أعقابکم«، این نکته را به امت اسالمی گوشزد می کند 
که مهم ترین خطر پس از رحلت پیامبر اسالم)ص(، بازگشت به ارزش های دوران 
جاهلیت است. ب ـ پس از رحلت رسول خدا)ص(، حوادثی رخ داد که رهبری امت 
را از مسیری که پیامبر)ص( برنامه ریزی کرده و بدان فرمان داده بود، خارج کرد و 
در نتیجه، نظام حکومت اسالمی  که بر مبنای »امامت« طراحی شده بود، تحقق 
نیافت. ج ـ تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت، خروج رهبری امت از مسیری 
که پیامبر)ص( برنامه ریزی کرده و بدان فرمان داده بود، و همچنین یکی از مصادیق 

بازگشت امت اسالمی به ارزش های دوران جاهلیت خویش می باشد.
نکتۀ طالیی عمل نکردن به پیام آیۀ اطاعت و دور ماندن امامان معصوم)ع( 
از حکومت بر جامعۀ اسالمی، باعث تحقق پیش بینی خداوند و بازگشت جامعۀ 

اسالمی به ارزش های دوران جاهلیت شد.
از بین مشکالت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی پس از رسول خدا)ص(، گزینۀ )3( 

از بقیه مهم تر است.

گزینۀ20312
الف ـ پس از رحلت رسول خدا)ص(، حوادثی رخ داد که رهبری امت را از مسیری 
که پیامبر)ص( برنامه ریزی کرده و بدان فرمان داده بود، خارج کرد و در نتیجه، 
نظام حکومت اسالمی  که بر مبنای »امامت« طراحی شده بود، تحقق نیافت. 
)انقلبتم علی أعقابکم( ب ـ امامان معصوم)ع( با وجود حضور در جامعه، فاقد قدرت 
و امکانات الزم برای اجرای همه جانبۀ مسئولیت های خود شدند. فقط در یک 
دورۀ کوتاه چهار سال و نه ماهه، ادارۀ حکومت به امام علی)ع( رسید.    اما طولی 
نکشید که حکومت به دست بنی امیه افتاد. آنان کسانی بودند که سرسختانه با 
پیامبر اکرم)ص( مبارزه می کردند و فقط هنگامی  تسلیم شدند که پیامبر اکرم)ص( 

شهر مکه را فتح کرد و آنان راهی جز تسلیم و اطاعت نداشتند.
تمرین تست زنی برای پاسخ دادن به این نوع تست، پس از فهمیدن منظور 
صورت سؤال، باید پس از حذف گزینه های نادرست گزینۀ صحیح را انتخاب نمود. 
گزینۀ )1( نادرست است، زیرا پس از رحلت رسول خدا)ص(، برخی از عالمان وابسته 
به بنی امیه و بنی عباس و  گروهی از علمای اهل کتاب، از موقعیت و شرایط 
برکناری امام معصوم استفاده کردند و به تفسیر و تعلیم آیات قرآن و معارف 
اسالمی  ، مطابق با افکار خود  و موافق با منافع قدرتمندان پرداختند. گزینۀ )3(، 
مربوط به دوران حیات رسول خدا)ص( و پس از فتح مکه است. گزینۀ )4(، مربوط 

به دورۀ حکومت بنی عباس است.

گزینۀ20324
الف ـ در آیۀ شریفۀ: »و ما محّمد إاّل رسول قد خلت من قبله الّرسل أفإن مات أو 
قتل انقلبتم علی أعقابکم و من ینقلب علی عقبیه فلن یضّر اهلل شیئا و سیجزی 
به  »بازگشت  مورد  در  مسلمانان  هشدار  از  پس  کریم  قرآن  الّشاکرین«،  اهلل 
جاهلیت«، از سپاسگزاران و پاداش آنها )و سیجزی اهلل الّشاکرین( یاد می کند. 
ب ـ از دقت در این آیه معلوم می شود که سپاسگزاران واقعی نعمت رسالت آنان 
هستند که ، به دورۀ جاهلیت و رفتارها و ارزش های آن زمان باز نگردند و براساس 

همان برنامه ای که پیامبر از سوی خداوند ارائه کرده است، زندگی کنند.
نکتۀ طالیی راه گرفتار نشدن مسلمانان به آداب و رسوم جاهلیت، عمل به 

مفهوم آیۀ »اطاعت« و سپردن رهبری جامعۀ اسالمی به امامان معصوم)ع( بود.
این  انتخاب  در صورت  زیرا  است،  نادرست   )3( و   )1( گزینه های  اول  قسمت 
قسمت، قسمت دوم این دو گزینه، نتیجۀ تحقق قسمت اول نمی باشد. با توجه به 

توضیح باال، قسمت دوم گزینۀ )2( نادرست است.

گزینۀ20331
خداوند در آیۀ شریفۀ: »... انقلبتم علی أعقابکم و من ینقلب علی عقبیه فلن یضّر 
اهلل شیئا و سیجزی اهلل الّشاکرین«، برای مبارزه با ارکان جاهلیت و باقی ماندن در 
مسیری که پیامبر اکرم)ص( ترسیم کرده بودند، وعدۀ دادن پاداش به سپاسگزاران 

)سیجزی اهلل الّشاکرین( می دهد.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ )2(، دربارۀ امام علی)ع( و شیعیانش بیان 
شده است. گزینۀ )3(، بیانگر این حقیقت است که در صورت بازگشت مسلمانان 
خداوند  به  زیانی  و  گزند  هیچ  عقبیه(،  علی  ینقلب  من  )و  جاهلیت  دوران  به 

نمی رسد. گزینۀ )4(، دربارۀ نیکوکاران و بدکاران است. )درس 1 دهم(

گزینۀ20344
با توجه به آیۀ شریفۀ: »... انقلبتم علی أعقابکم و من ینقلب علی عقبیه فلن 
یضّر اهلل شیئا و سیجزی اهلل الّشاکرین«،  در صورت بازگشت مسلمانان به دوران 
جاهلیت )و من ینقلب علی عقبیه(، هیچ گزند و زیانی به خداوند نمی رسد )فلن 

یضّر اهلل شیئا(.
توضیح خداوند پس از هشدار عدم بازگشت مسلمانان به دوران جاهلیت، ابتدا 
از »زیان نرسیدن به خداوند در صورت بازگشت مسلمانان به دوران جاهلیت« و 
و  رفتارها  و  جاهلیت  دورۀ  به  کسانی که  و  سپاس گزاران  »پاداش  از  سپس 

ارزش های آن زمان باز نگردند« سخن گفته است.
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گزینۀ20351
پس از رحلت رسول خدا)ص(، حوادثی رخ داد که رهبری امت را از مسیری که 
پیامبر)ص( برنامه ریزی کرده و بدان فرمان داده بود، خارج کرد و در نتیجه، نظام 

حکومت اسالمی  که بر مبنای »امامت« طراحی شده بود، تحقق نیافت.
نکتۀ طالیی در آیۀ اطاعت: »یا أّیها الّذین آمنوا أطیعوا اهلل و أطیعوا الّرسول 
و أولي االمر منکم«، مسیر رهبری امت پس از رسول خدا)ص( بر مبنای »امامت« 
طراحی شده بود.  قسمت دوم گزینۀ )4(، نتیجه خروج رهبری امت از مسیر امامت 

بود.

گزینۀ20363
پس از رحلت رسول خدا)ص(، حوادثی رخ داد که رهبری امت را از مسیری که 
پیامبر)ص( برنامه ریزی کرده و بدان فرمان داده بود، خارج کرد و در نتیجه، نظام 
حکومت اسالمی  که بر مبنای »امامت« طراحی شده بود، تحقق نیافت. امامان 
اجرای  برای  امکانات الزم  و  قدرت  فاقد  جامعه،  در  وجود حضور  با  معصوم)ع( 

همه جانبۀ مسئولیت های خود شدند.
روش تست زدن برای پاسخ دادن به تست های تاریخی، فقط باید با در نظر 
گرفتن متن کتاب، گزینۀ صحیح را انتخاب نمود. با توجه به توضیح باال، قسمت 

اول گزینه های )2( و )4( و قسمت دوم گزینۀ )1( نادرست است.

گزینۀ20372
در یک دورۀ کوتاه چهار سال و نه ماهه، ادارۀ حکومت به امام علی)ع( رسید. آن 
حضرت، در همین دورۀ کوتاه و با وجود مشکالت و جنگ هایی که با عهدشکنان 

و دشمنان داخلی داشتند، عالی ترین نمونۀ حکومت را   عرضه کرد.
نادرست   )3( و   )1( گزینه های  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
است، زیرا حکومت رسول اکرم)ص( در مدینه، 10 سال به طول انجامید. با توجه 

به توضیح باال، قسمت اول گزینۀ )4( نادرست است.

گزینۀ20383
در یک دورۀ کوتاه چهار سال و نه ماهه، ادارۀ حکومت به امام علی)ع( رسید. آن 
حضرت، در همین دورۀ کوتاه و با وجود مشکالت و جنگ هایی که با عهدشکنان 
کرد.    اما طولی  را   عرضه  نمونۀ حکومت  عالی ترین  داشتند،  داخلی  دشمنان  و 

نکشید که حکومت به دست بنی امیه افتاد.
توضیح  منظور از عهدشکنان، طلحه و زیبر بودند که جنگ جمل را به راه 
انداختند. پس از این جنگ، امام علی)ع( با معاویه که از دشمنان داخلی بود، در 
جنگ صفین به کارزار پرداختند. بنی امیه کسانی بودند که سرسختانه با پیامبر 
اکرم)ص( مبارزه می کردند و فقط هنگامی  تسلیم شدند که پیامبر اکرم)ص( شهر مکه 
را فتح کرد و آنان راهی جز تسلیم و اطاعت نداشتند. پس از شهادت امام علی)ع( 
در سال 40 هجری، معاویه با بهره گیری از ضعف و سستی یاران امام حسن)ع(، 

حکومت مسلمانان را به دست گرفت.

گزینۀ20394
بنی امیه کسانی بودند که سرسختانه با پیامبر اکرم)ص( مبارزه می کردند و فقط 
هنگامی  تسلیم شدند که پیامبر اکرم)ص( شهر مکه را فتح کرد و آنان راهی جز 

تسلیم و اطاعت نداشتند.
مبارزه  اکرم)ص(  پیامبر  با  »سرسختانه   دلیل نادرستی سایر گزینه ها تعبیر 
می کردند«، دربارۀ امویان به  کار رفته است، بر این اساس،  قسمت اول گزینه های 
)1( و )3( نادرست است. با استناد به توضیح باال، قسمت دوم گزینۀ )2( نادرست 

است.

گزینۀ20401
در صدر اسالم، ابوسفیان، رهبری مشرکان را برعهده داشت. او حدود دو سال قبل 

از رحلت پیامبر)ص( به ناچار تسلیم شد و به ظاهر، اعالم مسلمانی کرد.

توضیح فتح مکه در سال هشتم هجری، یعنی حدود دو سال قبل از رحلت 
پیامبر)ص( رخ داد. در این هنگام، ابوسفیان به ناچار تسلیم شد و به ظاهر اعالم 

مسلمانی کرد.

گزینۀ20413
معاویه پسر ابوسفیان است که جنگ صفین را علیه امیرالمؤمنین)ع( به راه انداخت. او 
در سال چهلم هجری با بهره گیری از ضعف و سستی یاران امام حسن)ع(، حکومت 
مسلمانان را به دست گرفت و خالفت رسول خدا)ص( را به سلطنت تبدیل کرد.

توضیح معاویه در سال هشتم هجرت، پس از فتح مکه اسالم آورد و در سال 
چهلم هجری حکومت بر مسلمانان را به دست گرفت.

گزینۀ20421
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

نکته آغاز حکومت معاویه در زمان حکومت امام حسن)ع( بود.

گزینۀ20434
معاویه در سال چهلم هجری با بهره گیری از ضعف و سستی یاران امام حسن)ع(، 
حکومت مسلمانان را به دست گرفت. او، بر خالف تعهدی که به مسلمانان داده 

بود، یزید را جانشین خود قرار داد.
توضیح تکمیلی بر اساس مفاد صلح نامۀ امام حسن)ع( با معاویه، معاویه حق 
انتخاب جانشین ندارد و حکومت از آِن امام حسن)ع( یا امام حسین)ع( خواهد بود. 

معاویه بر خالف این قرارداد، فرزندش یزید را جانشین خود قرار داد.

گزینۀ20442
یزید هر کار زشت و ناپسندی را انجام می داد؛ احکام خداوند، مانند نماز را به بازی و 
ُسخره می گرفت، آشکارا شراب می خورد، سگ بازی و میمون بازی، می کرد و  با همان 
سگ و میمون، وارد مجالس می شد و آنها را کنار دست خود می نشاند. وی، نوۀ گرامی 
پیامبر)ص(، امام حسین)ع( و فرزندان و یارانش را با وضع هولناکی به شهادت رساند  
و خانوادۀ ایشان را که از نوادگان پیامبر)ص( بودند، به عنوان اسیر، در شهرها  گرداند.

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها عبارت گزینۀ )2(، دربارۀ ابوسفیان و فرزندش 
معاویه بیان شده  است نه دربارۀ یزید.

گزینۀ20451
المؤمنین علی)ع(، در سخنرانی های متعدد، بارها مسلمانان را نسبت به ضعف و 
به  با حکومت بنی امیه بیم می داد و می فرمود: »سوگند  سستی شان در مبارزه 

خداوندی که جانم به دست قدرت اوست، آن مردم بر شما پیروز خواهند شد.«
توضیح فرمایش امام علی)ع( در مورد بیم دادن مسلمانان نسبت به ضعف و 
سستی شان در مبارزه با حکومت بنی امیه، به منظور جلوگیری از گرفتار شدن 

مسلمانان به پیش بینی »انقلبتم علی اعقابکم« بود.

گزینۀ20464
با توجه به این سخن: »سوگند به خداوندی که جانم به دست قدرت اوست، 
آن مردم ]شامیان[ بر شما پیروز خواهند شد؛ نه از آن جهت که آنان به حق 
باطلی که زمامدارشان می رود  راه  آنان در  این جهت که  به  بلکه  نزدیک ترند، 
شتابان فرمان او را می برند و شما در حّق من بی اعتنایی و کندی می کنید...«، 
امام علی)ع(، عامل پیروزی شامیان را »پیروی از زمامدار خود و اطاعت سریع از 
دستورات وی« و دلیل ناکامی مسلمانان را »بی اعتنایی نسبت به رهبر خود و 

کندی در اطاعت از دستورات ایشان« دانسته اند.
نادرست   ،)3( و   )2( گزینه های  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
است، زیرا از دیدگاه امام علی)ع(، اتحاد شامیان در مسیر باطل و تفرقه یاران امام 
علی)ع( در راه حق، قلب مسلمانان واقعی را به درد می آورد. مطابق حدیث، قسمت 

دوم گزینۀ )1( نادرست است.
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گزینۀ20472
با توجه به این فرمایش امام علی)ع(: »این مطلب، قلب انسان را به درد می آورد 
که آنها در مسیر باطل خود این چنین متحدند و شما در راه حق این گونه متفرق 
و پراکنده اید.«، اتحاد شامیان در مسیر باطل خود و تفرقه یاران امام علی)ع( در راه 

حق، قلب مسلمانان واقعی را به درد می آورد.
روش مطالعه برای پاسخ دادن به تست هایی که از دو حدیث امام علی)ع( در 
این درس آمده، باید عین عبارت های احادیث را حفظ باشید. گزینۀ )3(، علت 

پیروز شدن شامیان بر مسلمانان را بیان می کند.

گزینۀ20481
امام علی)ع( سرپیچی از دستورات امام و اختالف و تفرقه میان مسلمانان را موجب 
سوار شدن بنی امیه بر تخت سلطنت می دید و آنان را از چنین روزی بیم می داد: 
»به خدا سوگند، بنی امیه چنان به ستمگری و حکومت ادامه دهند که حرامی 
باقی نماند جز آنکه حالل شمارند ... تا آنکه در حکومتشان دو دسته بگریند: 
دسته ای بر دین خود که آن را از دست داده اند و دسته ای برای دنیای خود که 

به آن نرسیده اند.«
نکتۀ ترکیبی این سخن امام علی)ع(، مصداق تحقق عبارت قرآنی: »انقلبتم 

علی اعقابکم« است.

گزینۀ20492
الف ـ امام علی)ع(: »به خدا سوگند، بنی امیه چنان به ستمگری و حکومت ادامه 
دهند که حرامی باقی نماند جز آنکه حالل شمارند ... تا آنکه در حکومتشان دو 
دسته بگریند: دسته ای بر دین خود که آن را از دست داده اند و دسته ای برای 
دنیای خود که به آن نرسیده اند.« ب  ـ این حدیث، مصداق »بازگشت به جاهلیت« 
و عدم توجه به این هشدار خداوند: »أفإن مات أو قتل انقلبتم علی أعقابکم« 

است.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها حکومت امویان و نتایج آن در جامعۀ اسالمی، 
از مصادیق »بازگشت به جاهلیت« و تحقق این هشدار خداوند: »انقلبتم علی 

أعقابکم« است.

گزینۀ20504
پس از سقوط بنی امیه، حکومت به دست بنی عباس افتاد. آنان با این که خود را 
از عموزادگان پیامبر)ص( می دانستند و به نام اهل بیت)ع(، قدرت را از بنی امیه گرفته 

بودند؛ روش سلطنتی بنی امیه را ادامه دادند.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها ...

گزینۀ20511
پس از سقوط بنی امیه، حکومت به دست بنی عباس افتاد. آنان با این که خود را 
از عموزادگان پیامبر)ص( می دانستند و به نام اهل بیت)ع(، قدرت را از بنی امیه گرفته 
بودند؛ روش سلطنتی بنی امیه را ادامه دادند. و در ظلم و ستم به اهل بیت پیامبر)ص( 
از چیزی فروگذار نکردند، به گونه ای که اگر تحول معنوی و فرهنگی ایجاد شده 
در عصر پیامبر)ص( و دو میراث گران قدر آن حضرت )قرآن کریم و ائمۀ اطهار)ع(( 

نبود، جز نامی از اسالم باقی نمی ماند.
نکتۀ طالیی دو عامل اصلی که باعث حفظ اسالم در دورۀ حکومت امویان 
و عباسیان شد عبارت بود از: 1ـ تحول معنوی و فرهنگی ایجاد شده در عصر 

پیامبر)ص( و دو میراث گران قدر آن حضرت.

گزینۀ20523
چالش های عصر ائمه)ع(، نتیجۀ دوری از راه و رسم ترسیم شده از سوی پیامبر 
شدن  منزوی  چالش ها  این  آثار  مهم ترین  از  یکی  بود.  ایشان  جانشینان  و 

شخصیت های اصیل اسالمی  ، به خصوص اهل بیت پیامبر)ص( می باشد.

اول گزینه های  باال، قسمت   دلیل نادرستی سایر گزینه ها مطابق توضیح 
)2( و )4( نادرست است. قسمت دوم گزینۀ )1( نادرست است، زیرا رهبری معنوی 

ائمه اطهار)ع( پس از شهادت آنها از بین نمی رود.

گزینۀ20531
سخنانش  نوشتن  به  حضرت  آن  سفارش  خدا)ص(،  رسول  رحلت  از  پس  الف ـ 
نادیده گرفته شد و هرگونه نوشتن احادیث آن حضرت ممنوع شد. )تا اوایل قرن 
دوم هجری( به همین جهت، کسانی که به این احادیث عالقه مند بودند، فقط 

می توانستند آن ها را به حافظه بسپارند و از این طریق به دیگران منتقل کنند. 
ب ـ نگهداری احادیث از طریق به حافظه سپردن، نتایج نامطلوبی داشت؛ از جمله 
اینکه، 1ـ احتمال خطا در نقل احادیث افزایش یافت و امکان کم و زیاد شدن 
برای  مناسب  شرایط  2ـ  فراهم   شد.  حدیث  اصل  شدن  فراموش  یا  عبارت ها 
جاعالن حدیث پیش آمد و آنان براساس غرض های شخصی به جعل  یا تحریف 
حدیث پرداختند، یا به نفع حاکمان ستمگر از نقل برخی احادیث خودداری کردند. 
 3ـ بسیاری از مردم و محققان از یک منبع مهم هدایت بی بهره می ماندند و به 
ناچار، سلیقۀ شخصی را در احکام دینی دخالت دادند و گرفتار اشتباهات بزرگ 

شدند.
ممنوعیت  نتایج  از   )4( گزینۀ  دوم   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 

نوشتن احادیث نبود.

گزینۀ20543
سخنانش  نوشتن  به  حضرت  آن  سفارش  خدا)ص(،  رسول  رحلت  از  پس  الف ـ 
نادیده گرفته شد و هرگونه نوشتن احادیث آن حضرت ممنوع شد. )تا اوایل قرن 
دوم هجری( به همین جهت، کسانی که به این احادیث عالقه مند بودند، فقط 
می توانستند آن ها را به حافظه بسپارند و از این طریق به دیگران منتقل کنند. 
ب ـ با این که سال ها بعد )اوایل قرن دوم هجری(، منع نوشتن حدیث پیامبر)ص( 
برداشته شد و حدیث نویسی رواج یافت، اما به دلیل عدم حضور اصحاب پیامبر)ص( 
در میان مردم، به دلیل فوت یا شهادت، احادیث زیادی جعل یا تحریف شد، به 

طوری که احادیث صحیح از غلط به سادگی قابل تشخیص نبود.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها ...

گزینۀ20554
مراجعه شود به پاسخ دو پرسش قبل

نوشتن  از  ممنوعیت  اثر  تأثیر غرض های شخصی و سلیقۀ شخصی در 
یا تحریف  به جعل   براساس غرض های شخصی  احادیث، 1ـ جاعالن حدیث 
حدیث پرداختند، یا به نفع حاکمان ستمگر از نقل برخی احادیث خودداری کردند. 
 2ـ بسیاری از مردم و محققان با دخالت دادن سلیقۀ شخصی در احکام دینی، 

گرفتار اشتباهات بزرگ شدند.

گزینۀ20564
پس از رحلت رسول خدا)ص(، هرگونه نوشتن احادیث آن حضرت ممنوع شد. به 
همین جهت، کسانی که به این احادیث عالقه مند بودند، فقط می توانستند آن ها 
را به حافظه بسپارند و از این طریق به دیگران منتقل کنند. نگهداری احادیث از 
طریق به حافظه سپردن، نتایج نامطلوبی داشت؛ از جمله اینکه، احتمال خطا در 
نقل احادیث افزایش یافت و امکان کم و زیاد شدن عبارت ها یا فراموش شدن 

اصل حدیث فراهم   شد.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها با توجه به توضیح باال، قسمت اول گزینه های 

)1( و )3( و قسمت دوم گزینۀ )2( نادرست است.
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گزینۀ20572
غرض های  براساس  حدیث  جاعالن  1ـ  احادیث،  نوشتن  از  ممنوعیت  اثر  در 
شخصی به جعل  یا تحریف حدیث پرداختند، یا به نفع حاکمان ستمگر از نقل 
برخی احادیث خودداری کردند.  2ـ بسیاری از مردم و محققان از یک منبع مهم 
هدایت بی بهره می ماندند و به ناچار، سلیقۀ شخصی را در احکام دینی دخالت 

دادند و گرفتار اشتباهات بزرگ شدند.

گزینۀ20583
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل

توضیح دومین منبع هدایت مسلمانان پس از قرآن کریم، مجموعۀ سخنان 
و احادیث پیامبر اسالم)ص( است. پس از ممنوع شدن نوشتن سخنان ایشان، مردم 
از این منبع هدایت محروم شدند و با دخالت دادن سلیقۀ شخصی خود در احکام 

دینی، گرفتار اشتباهات بزرگ شدند.

گزینۀ20591
مراجعه شود به پاسخ دو پرسش قبل

گزینۀ20604
پیامبر)ص(  حدیث  نوشتن  منع  هجری(،  دوم  قرن  )اوایل  بعد  سال ها  این که  با 
برداشته شد و حدیث نویسی رواج یافت، اما به دلیل عدم حضور اصحاب پیامبر)ص( 
در میان مردم، به دلیل فوت یا شهادت، احادیث زیادی جعل یا تحریف شد، به 

طوری که احادیث صحیح از غلط به سادگی قابل تشخیص نبود.

گزینۀ20613
اوضاع نابسامان جعل و تحریف حدیث، تا حدود زیادی برای پیروان ائمه)ع( پیش 
نیامد، زیرا ائمه)ع(، احادیث پیامبر را حفظ کرده بودند و شیعیان، این احادیث را از طریق 
این بزرگواران که خود، انسان هایی معصوم و به دور از خطا بودند و سخنانشان مانند 
سخنان رسول خدا)ص( معتبر و مورد اطمینان بود، این احادیث را به دست آوردند.

نادرست   )4( و   )2( گزینه های  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
است، زیرا در اثر ممنوعیت از نوشتن احادیث، بسیاری از مردم و محققان از یک 
منبع مهم هدایت بی بهره می ماندند و به ناچار، سلیقۀ شخصی را در احکام دینی 
بیانگر   ،)1( گزینۀ  دوم  قسمت  شدند.  بزرگ  اشتباهات  گرفتار  و  دادند  دخالت 

مسئولیت ائمۀ اطهار)ع( در زمینۀ مرجعیت دینی است.

گزینۀ20622
الف ـ پس از رحلت رسول خدا)ص(، هرگونه نوشتن احادیث آن حضرت ممنوع شد. 
به همین جهت، کسانی که به این احادیث عالقه مند بودند، فقط می توانستند 
آن ها را به حافظه بسپارند و از این طریق به دیگران منتقل کنند.  ب ـ مراجعه 

شود به پاسخ پرسش قبل.
مقایسه حفظ احادیث از طریق به حافظه سپردن آنها، سه مشکل اساسی 
مطرح شده را به همراه داشت. ولی حفظ احادیث توسط ائمۀ اطهار)ع(، اوضاع 
نابسامان جعل و تحریف حدیث را تا حدود زیادی برای پیروان ائمه)ع( پیش نیاورد.

گزینۀ20631
الف ـ دومین نتیجۀ نامطلوبی که نگهداری احادیث از طریق به حافظه سپردن، 
در پی داشت این بود که شرایط مناسب برای جاعالن حدیث پیش آمد و آنان 
براساس غرض های شخصی به جعل  یا تحریف حدیث پرداختند، یا به نفع حاکمان 
ستمگر از نقل برخی احادیث خودداری کردند. ب ـ این عبارت: »برخی از عالمان 
وابسته به بنی امیه و بنی عباس و گروهی از علمای اهل کتاب )یهودی و مسیحی( 
مانند کعب االحبار که ظاهراً مسلمان شده بودند، از موقعیت و شرایط برکناری امام 
معصوم استفاده کردند و به تفسیر و تعلیم آیات قرآن و معارف اسالمی  ، مطابق 
با افکار خود  و موافق با منافع قدرتمندان پرداختند.«، بیانگر دومین چالش عصر 

ائمه)ع( یعنی »تحریف در معارف اسالمی و جعل احادیث« است.

روش مطالعه این سبک سؤال برای این درس از قبل متداول بوده است. و 
اّما عبارت های هر یک از چالش های عصر ائمه)ع( منبع بسیار خوبی برای طرح 
سؤاالت ترکیبی جدید است، بنابراین، عبارت های هر چالش را به دقت مطالعه 

کرده و با تیتر آن ارتباط دهید.

گزینۀ20644
برخی از عالمان وابسته به بنی امیه و بنی عباس و گروهی از علمای اهل کتاب 
)یهودی و مسیحی( مانند کعب االحبار که ظاهراً مسلمان شده بودند، از موقعیت 
و شرایط برکناری امام معصوم استفاده کردند و به تفسیر و تعلیم آیات قرآن و 

معارف اسالمی  ، مطابق با افکار خود  و موافق با منافع قدرتمندان پرداختند.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها ...

گزینۀ20653
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها ...

گزینۀ20661
برخی از عالمان وابسته به بنی امیه و بنی عباس و گروهی از علمای اهل کتاب 
)یهودی و مسیحی( مانند کعب االحبار که ظاهراً مسلمان شده بودند، از موقعیت 
و شرایط برکناری امام معصوم استفاده کردند و به تفسیر و تعلیم آیات قرآن 
و معارف اسالمی  ، مطابق با افکار خود  و موافق با منافع قدرتمندان پرداختند. 
برخی از آنها در مساجد می نشستند و داستان های خرافی دربارۀ پیامبران برای 
مردم نقل می کردند. این مطالب به کتاب های تاریخی و تفسیری راه    یافت و 

سبب گمراهی بسیاری از مسلمانان شد.
نادرست   )3( و   )2( گزینه های  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
است، زیرا دانشمندانی مانند کعب االحبار از علمای اهل کتاب بودند نه از عالمان 
وابسته به حاکمان بنی امیه و بنی عباس. قسمت دوم گزینۀ )4(، سومین نتیجۀ 

ممنوعیت نوشتن احادیث است.

گزینۀ20673
این عبارت: »برخی از عالمان وابسته به بنی امیه و بنی عباس و گروهی از علمای 
اهل کتاب )یهودی و مسیحی( مانند کعب االحبار که ظاهراً مسلمان شده بودند، 
از موقعیت و شرایط برکناری امام معصوم استفاده کردند و به تفسیر و تعلیم 
آیات قرآن و معارف اسالمی  ، مطابق با افکار خود  و موافق با منافع قدرتمندان 
از رسول  بیانگر دومین مشکل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی پس  پرداختند.«، 

خدا)ص(، یعنی »تحریف در معارف اسالمی  و جعل احادیث« است.
ب ـ این عبارت: »بعد از ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر اکرم)ص(  بسیاری از 
مردم و محققان از یک منبع مهم هدایت بی بهره می ماندند و به ناچار، سلیقۀ 
شخصی را در احکام دینی دخالت دادند و گرفتار اشتباهات بزرگ شدند.«، بیانگر 

سومین نتیجۀ ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر اکرم)ص( است.
نکتۀ طالیی »تفسیر قرآن کریم توسط برخی از عالمان وابسته به بنی امیه 
و بنی عباس و گروهی از علمای اهل کتاب« و »نقل داستان های خرافی دربارۀ 
پیامبران برای مردم«، بیانگر دومین چالش عصر ائمه)ع( یعنی »تحریف در معارف 
اسالمی و جعل احادیث« و نتیجۀ »ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر اکرم)ص(« 

است.

گزینۀ20682
عموم مردم در اعتقادات و عمل خود، دنباله روی شخصیت های برجستۀ جامعه  

هستند و آنها را اسوه قرار می دهند.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها ...
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گزینۀ20694
در زمانی که رسول خدا)ص( اسوۀ مردم بود،انسان های آزاده، باایمان و شجاعی 

چون امام علی )ع(، مقداد، عمار، ابوذر و سلمان تربیت شدند.
تمرین تست زنی برای پاسخ دادن به این تست که گزینه های مشابه دارد، 
باید با دقت بیشتر در هر گزینه، یک مورد اشتباه و برخالف صورت سؤال را پیدا 
نمود و گزینه های نادرست را یکی پس از دیگری حذف نمود تا به گزینۀ صحیح 
رسید. در گزینه های )1(، )2( و )3(، مالک اشتر آمده که از یاران امام علی)ع( است 

نه رسول اکرم)ص(.

گزینۀ20701
تالش  وقت  حاکمان  می گرفت،  فاصله  پیامبر)ص(  زمان  از  جامعه  که  چه  هر 
می کردند که شخصیت های اصیل اسالمی  ، به خصوص اهل بیت پیامبر)ص(، را در 
انزوا قرار دهند و افرادی را که در اندیشه  و عمل و اخالق  از معیارهای اسالمی 

 دور بودند، به جایگاه برجسته برسانند و آنها را راهنمای مردم معرفی کنند.
تاریخی دارند،  تمرین تست زنی برای پاسخ دادن به تست هایی که جنبۀ 
فقط باید مطابق متن کتاب، گزینۀ صحیح را انتخاب نمود. مطابق توضیح باال، 

قسمت اول گزینه های )2( و )4( و قسمت دوم گزینۀ )3( نادرست است.

گزینۀ20713
این عبارت: »اما هر چه که جامعه از زمان پیامبر)ص( فاصله می گرفت، حاکمان 
وقت تالش می کردند که شخصیت های اصیل اسالمی  ، به خصوص اهل بیت 
پیامبر)ص(، را در انزوا قرار دهند.«، بیانگر سومین چالش عصر ائمه)ع( یعنی »ارائۀ 
از رحلت رسول خدا)ص(  مدتی  از گذشت  عبارت: »پس  و  نامناسب«  الگوهای 
جاهلیت با شکلی جدید وارد زندگی اجتماعی مسلمانان شد. شخصیت های باتقوا، 
جهادگر و مورد احترام و اعتماد پیامبر)ص( منزوی شدند و طالبان قدرت و ثروت 
»تبدیل  یعنی  ائمه)ع(  عصر  چالش  چهارمین  بیانگر  یافتند.«،  منزلت  و  جایگاه 

حکومت عدل نبوی به سلطنت« است.
مقایسه الف ـ »در انزوا قرار دادن شخصیت های اصیل اسالمی  ، به خصوص 
»ارائۀ  بیانگر  و  می گرفت  صورت  وقت  حاکمان  توسط  پیامبر)ص(«،  اهل بیت 
الگوهای نامناسب« است. ب ـ »منزوی شدن شخصیت های باتقوا، جهادگر و 
مورد احترام و اعتماد پیامبر)ص(«، نتیجۀ ورود جاهلیت با شکلی جدید به زندگی 

اجتماعی مسلمانان و بیانگر »تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت« است.

گزینۀ20722
اجتماعی مسلمانان پس  به زندگی  با شکلی جدید  این موارد: »ورود جاهلیت 
از گذشت مدتی از رحلت رسول خدا)ص(«، »منزوی شدن شخصیت های باتقوا، 
جهادگر و مورد احترام و اعتماد پیامبر)ص(« و »جایگاه و منزلت یافتن طالبان قدرت 
و ثروت« و »عوض کردن مسیر حکومت توسط حاکمان بنی امیه و بنی عباس 
انباشته کردن  و  اطرافیانشان  و  برای خود  و مجلل  بزرگ  کاخ های  و ساختن 
خزائن خود را از جواهرات گران قیمت«، تمامی بیانگر مشکل چهارم یعنی »تبدیل 

حکومت عدل نبوی به سلطنت« می باشد.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها عبارت گزینۀ 2 مربوط به مشکل سوم یعنی 

 ارائه الگوهای نامناسب می باشد نه مشکل چهارم

گزینۀ20731
الف ـ این عبارت: »پس از گذشت مدتی از رحلت رسول خدا)ص( جاهلیت با شکلی 
جدید وارد زندگی اجتماعی مسلمانان شد. شخصیت های باتقوا، جهادگر و مورد 
احترام و اعتماد پیامبر)ص( منزوی شدند و طالبان قدرت و ثروت جایگاه و منزلت 
یافتند.«، بیانگر چهارمین چالش عصر ائمه)ع( یعنی »تبدیل حکومت عدل نبوی 
به سلطنت« است. ب ـ بنابر عبارت: »أفإن مات أو قتل انقلبتم علی أعقابکم«، 
دوران  ارزش های  به  بازگشت  اسالم)ص(،  پیامبر  رحلت  از  پس  مهم ترین خطر 

جاهلیت است.

آراستگی )درس 11  زیاده روی در تجمل و  به معنای  نکتۀ طالیی تبّرج 
دهم( و ارتباط جنسی خارج از محدودۀ شرع )درس 8 دوازدهم(، از مصادیق 

بازگشت به دوران جاهلیت است.

گزینۀ20744
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )1( و )3( و قسمت 
دوم گزینۀ )2( نادرست است، زیرا این عبارت: »اما هر چه که جامعه از زمان 
که شخصیت های  می کردند  تالش  وقت  حاکمان  می گرفت،  فاصله  پیامبر)ص( 
اصیل اسالمی  ، به خصوص اهل بیت پیامبر)ص(، را در انزوا قرار دهند و افرادی را 
که در اندیشه  و عمل و اخالق  از معیارهای اسالمی  دور بودند، به جایگاه برجسته 
برسانند و آنها را راهنمای مردم معرفی کنند.«، بیانگر سومین چالش عصر ائمه)ع( 

یعنی »ارائۀ الگوهای نامناسب« است.

گزینۀ20752
حاکمان بنی امیه و بنی عباس نیز، به تدریج مسیر حکومت را عوض کردند و 
برای خود و اطرافیانشان کاخ های بزرگ و مجلل ساختند و خزائن خود را از 

جواهرات گران قیمت انباشته کردند.
اولین چالش  بیانگر   ،)4(  دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت دوم گزینۀ 

عصر ائمه)ع( یعنی »ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر اکرم)ص(« است.

گزینۀ20763
تغییر مسیر حکومت اسالمی در عصر امامان معصوم)ع( که بیانگر چهارمین چالش 
عصر ائمه)ع( یعنی »تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت« است، جامعۀ مؤمن و 
فداکار عصر پیامبر اکرم)ص( را به جامعه ای راحت طلب، تسلیم و بی توجه به سیره 

و روش پیامبر اکرم)ص( تبدیل کرد.
نکتۀ طالیی این عبارت ها: »تعویض مسیر حکومت«، »تغییر مسیر جامعه« 
و »تغییر فرهنگ«، بیانگر چهارمین چالش عصر ائمه)ع( یعنی »تبدیل حکومت 

عدل نبوی به سلطنت« است.

گزینۀ20774
تغییِر فرهنِگ به وجود آمده در عصر امامان)ع(، نتیجه تبدیل حکومت عدل نبوی 
به سلطنت بود. این تغییر فرهنگ، سبب شد که ائمۀ اطهار)ع( با مشکالت زیادی 

روبه رو شوند و نتوانند مردمان آن دوره را با خود همراه کنند.
»تغییر  و  جامعه«  مسیر  »تغییر  حکومت«،  مسیر  نکتۀ طالیی »تعویض 
این هشدار  به  نتیجۀ عدم توجه  فرهنگ«، مصداق »بازگشت به جاهلیت« و 

خداوند: »أفإن مات أو قتل انقلبتم علی أعقابکم« است.

گزینۀ20783
الف ـ تغییر مسیر حکومت اسالمی در عصر امامان معصوم)ع( که بیانگر چهارمین 
چالش عصر ائمه)ع( یعنی »تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت« است، جامعۀ 
مؤمن و فداکار عصر پیامبر اکرم)ص( را به جامعه ای راحت طلب، تسلیم و بی توجه 

به سیره و روش پیامبر اکرم)ص( تبدیل کرد. 
ب ـ وجود این مشکل سبب شد که شخصیت های باتقوا، جهادگر و مورد احترام 
و اعتماد پیامبر)ص( منزوی شوند و طالبان قدرت و ثروت جایگاه و منزلت یابند.

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت دوم گزینۀ )2(، بیانگر سومین چالش 
عصر ائمه)ع( یعنی »ارائۀ الگوهای نامناسب« است.
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گزینۀ20794
الف ـ این عبارت: » بسیاری از مردم و محققان از یک منبع مهم هدایت بی بهره 
می ماندند و به ناچار، سلیقۀ شخصی را در احکام دینی دخالت دادند و گرفتار 
اشتباهات بزرگ شدند.« بیانگر اولین مشکل از مشکالت فرهنگی، اجتماعی و 
سیاسی پس از رسول خدا)ص( یعنی، »ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر اکرم)ص(« 
می باشد. ب ـ این عبارت: »شخصیت های باتقوا، جهادگر و مورد احترام و اعتماد 
پیامبر)ص( منزوی شدند و طالبان قدرت و ثروت جایگاه و منزلت یافتند.«، بیانگر 
چهارمین مشکل از مشکالت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی پس از رسول خدا)ص( 

یعنی،»تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت« می باشد.
نکتۀ طالیی این دو قسمت از فرمایش امام علی)ع(: »حرامی باقی نماند جز 
آنکه حالل شمارند« و »دو دسته بگریند: دسته ای بر دین خود که آن را از دست 
داده اند و دسته ای برای دنیای خود که به آن نرسیده اند.«، بیانگر چهارمین چالش 

عصر ائمه)ع( یعنی »تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت« است.

گزینۀ20801
اعتماد  و  احترام  مورد  و  جهادگر  باتقوا،  »شخصیت های  عبارت:  دو  این  الف ـ 
یافتند.«  منزلت  و  جایگاه  ثروت  و  قدرت  طالبان  و  شدند  منزوی  پیامبر)ص( 
بیانگر  شد.«،  مسلمانان  اجتماعی  زندگی  وارد  جدید  شکلی  با  »جاهلیت  و 
چهارمین مشکل از مشکالت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی پس از رسول خدا)ص( 

یعنی،»تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت« می باشند.
ب ـ این عبارت :»هر چه که جامعه از زمان پیامبر)ص( فاصله می گرفت، حاکمان 
وقت تالش می کردند که شخصیت های اصیل اسالمی  ، به خصوص اهل بیت 
پیامبر)ص(، را در انزوا قرار دهند و افرادی را که در اندیشه  و عمل و اخالق  از 
معیارهای اسالمی  دور بودند، به جایگاه برجسته برسانند و آنها را راهنمای مردم 
معرفی کنند.«، بیانگر سومین مشکل از مشکالت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی 

پس از رسول خدا)ص( یعنی،» ارائه الگوهای نامناسب« می باشد.
نکتۀ طالیی تبدیل شدن جامعۀ اسالمی به جامعه ای راحت طلب، تسلیم 

و بی توجه به سیره و روش پیامبر اکرم)ص(، نتیجۀ تغییر مسیر حکومت اسالمی 
و بی توجهی حاکمان اسالمی به مفهوم آیۀ شریفۀ: »لقد أرسلنا رسلنا بالبّینات و 

أنزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الّناس بالقسط« بود.

گزینۀ20813
در پاسخ به این سؤال: »چه عواملی باعث شد که بعد از گذشت پنجاه سال از 
پیامبر به  امام حسین)ع( این گونه توسط امت  پیامبر)ص( نوۀ ایشان یعنی  وفات 
شهادت برسد؟«، می توان گفت که، یکی از دالیل اصلی این اتفاق، خارج شدن 
رهبری امت از مسیری که پیامبر اسالم برنامه ریزی کرده بود، است. مساله ای 
که باعث شد نظام حکومت اسالمی که براساس مسئلۀ »امامت« طراحی شده 
بود، تحقق نیابد و امامان معصوم با وجود حضور در جامعه، فاقد قدرت و امکانات 
الزم برای اجرای همه جانبۀ مسئولیت های خود باشند. همین امر باعث شد به 
مرور، حاکمان فاسدی همچون معاویه و یزید بر جامعه حاکم شوند، ارزش ها و 
الگوهای جامعه تغیرکند و به مرور جامعه به سمت قهقرا برود و در نهایت بهترین 
بندگان خدا توسط خود مسلمانان به شهادت برسند. زمانی که رهبری امت به 

دست نااهلی همچون یزید افتاد، نوۀ پیامبر را به شهادت رساند.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها ...

گزینۀ20824
به گواهی تاریخ دو مسئله زمینه را برای ورود جعل و تحریف احادیث پیامبر 
اکرم)ص( آماده کرد، زمینۀ اول، منع نوشتن احادیث پس از رحلت پیامبر)ص( بود. 
زمینۀ دوم، نیاز حاکمان جور و صاحبان قدرت به توجیه موقعیت خود و اقدامات 

مخالف اسالم آن ها بود.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها ...

گزینۀ20833
الف ـ عبارت: »پس از گذشت مدتی از رحلت رسول خدا)ص( جاهلیت با شکلی 
جدید وارد زندگی اجتماعی مسلمانان شد. شخصیت های باتقوا، جهادگر و مورد 
احترام و اعتماد پیامبر)ص( منزوی شدند و طالبان قدرت و ثروت جایگاه و منزلت 
یافتند.«، بیانگر چهارمین چالش عصر ائمه)ع( یعنی »تبدیل حکومت عدل نبوی 

به سلطنت« و از مصادیق بازگشت به جاهلیت )انقلبتم علی أعقابکم( است.
ب ـ آیۀ شریفۀ: »لعلّک باخع نفسک أاّل یکونوا مؤمنین«، به دلسوزی رسول 
علی)ع(: »مرهم  امام  این قسمت سخن  دارد.  اشاره  مردم  در هدایت  اکرم)ص( 
بگذارد؛ بر دل های کور، گوش های کر، زبان های گنگ، او با داروهای خویش 
بیماران غفلت زده و سرگشته را درمان می کرد«، به این ویژگی رسول اکرم)ص( 

اشاره دارد.
و  از سپاسگزاران  الّشاکرین«، خداوند  ج ـ در عبارت شریفۀ: »و سیجزی اهلل 
که  هستند  آنان  رسالت  نعمت  واقعی  سپاسگزاران  می کند،  یاد  آن ها  پاداش 
به دورۀ جاهلیت و رفتارها و ارزش های آن زمان باز نگردند و براساس همان 
برنامه ای که پیامبر از سوی خداوند ارائه کرده است، زندگی کنند. با توجه به 
این قسمت از حدیث ثقلین: »ما ان تمّسکتم بهما لن تضلّوا ابدا«، مسلمانان با 
پیروی از قرآن و اهل بیت)ع(، می توانند پس از رحلت پیامبر اکرم)ص( در مسیری 
که پیامبر اسالم)ص( به فرمان الهی برنامه ریزی کرده و بدان فرمان داده بود، 

باقی بمانند.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )1( و )3( صحیح است 
دوم  قسمت  است.  أعقابکم(  علی  )انقلبتم  جاهلیت  به  بازگشت  مصادیق  از  و 
گزینه های )1( و )4(، بیانگر »محبت و مدارای رسول اکرم)ص( با مردم« است. آیۀ 
تطهیر در قسمت سوم گزینۀ )2(، به عصمت اهل بیت اشاره دارد و به روش 

سپسگزاری از نعمت رسول خدا)ص( اشاره ندارد.

گزینۀ20842
الف ـ سپاسگزاران واقعی نعمت رسالت آنان هستند که به دورۀ جاهلیت و رفتارها 
و ارزش های آن زمان باز نگردند و براساس همان برنامه ای که پیامبر از سوی 
خداوند ارائه کرده است، زندگی کنند. مطابق آیۀ اطاعت: »یا أّیها الّذین آمنوا 
أطیعوا اهلل و أطیعوا الّرسول و أولي االمر منکم«، مسلمانان با تشکیل حکومت 
اسالمی بر مبنای »امامت«، می توانند پس از رحلت پیامبر اکرم)ص( در مسیری 
که پیامبر اسالم)ص( به فرمان الهی برنامه ریزی کرده و بدان فرمان داده بود، باقی 

بمانند.
ب ـ بر اساس آیۀ شریفۀ: »اهلل أعلم حیث یجعل رسالته«، فقط خداوند است که از 
آشکار و نهان افراد اطالع دارد و می تواند توانایی فرد در دوری از گناه را تشخیص 
دهد. بنابراین، وقتی خداوند کسی را به پیامبری برمی گزیند، معلوم می شود که 

وی می تواند مسئولیت خود را به درستی انجام دهد.
ج ـ آیۀ شریفۀ: »ألم تر إلی الّذین یزعمون أنّهم آمنوا بما أنزل إلیک و ما أنزل 
من قبلک یریدون أن یتحاکموا إلی الّطاغوت و قد أمروا أن یکفروا به و ...«، با 
توجه به نفی پذیرش حکمیت )داوری( طاغوت، به دومین دلیل ضرورت تشکیل 
حکومت اسالمی، یعنی »ضرورت پذیرش والیت الهی و نفی حاکمیت طاغوت« 
اشاره دارد. بر این اساس، ولی و سرپرست حقیقی انسان ها خداست و به همین 
جهت، فرمانبرداری و اطاعت از دستورهای او و کسانی که خودش معّین کرده، 

ضروری و واجب است.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )1( و )3(، آیۀ ابالغ 
است که به رسالت مهم پیامبر)ص( در بیان حدیث غدیر اشاره دارد. قسمت سوم 
گزینۀ )4(، به الگو بودن رسول خدا)ص( اشاره دارد نه به وجوب اطاعت از کسانی 

که خداوند خودش واجب کرده است.
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گزینۀ20851
الف ـ تغییر فرهنگ در جامعۀ نوپای اسالمی مصداق »بازگشت به جاهلیت« و 
نتیجۀ عدم توجه به این هشدار خداوند: »أفإن مات أو قتل انقلبتم علی أعقابکم« 

است. 
ب ـ اجرای حکم مجازات مجرم بدون در نظرگرفتن جایگاه او  بیانگر سیرۀ رسول 
اکرم)ص( در زمینۀ »تالش برای برقراری عدالت و برابری« بود. آیۀ شریفۀ: آیۀ 
شریفۀ: »لقد أرسلنا رسلنا بالبّینات و أنزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الّناس 

بالقسط«، به همین مفهوم اشاره دارد. 
ج ـ این سخن امام خمینی)ره( و آیۀ شریفۀ: »ألم تر إلی الّذین یزعمون أنّهم آمنوا 
بما أنزل إلیک و ما أنزل من قبلک یریدون أن یتحاکموا إلی الّطاغوت و قد أمروا 
أن یکفروا به و ...«، با توجه به نفی پذیرش حکمیت )داوری( طاغوت، به دومین 
دلیل ضرورت تشکیل حکومت اسالمی، یعنی »ضرورت پذیرش والیت الهی و 

نفی حاکمیت طاغوت« اشاره دارد.
تغییر  به   ،)3( و   )2( گزینه های  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
فرهنگ در جامعۀ نوپای اسالمی مربوط نیست. قسمت دوم گزینه های )2( و )4( 
به »ضرورت پذیرش والیت الهی و نفی حاکمیت طاغوت« اشاره دارد نه به سیرۀ 

رسول اکرم)ص( در زمینۀ »تالش برای برقراری عدالت و برابری«.

گزینۀ20862
الف ـ این عبارت: »پس از گذشت مدتی از رحلت رسول خدا)ص( جاهلیت با شکلی 
جدید وارد زندگی اجتماعی مسلمانان شد. شخصیت های باتقوا، جهادگر و مورد 
احترام و اعتماد پیامبر)ص( منزوی شدند و طالبان قدرت و ثروت جایگاه و منزلت 
یافتند.« و عبارت: »تعویض تدریجی مسیر حکومت«، بیانگر چهارمین چالش 

عصر ائمه)ع( یعنی »تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت« است.
 ب ـ این عبارت: » بسیاری از مردم و محققان از یک منبع مهم هدایت بی بهره 
می ماندند و به ناچار، سلیقۀ شخصی را در احکام دینی دخالت دادند و گرفتار 
اشتباهات بزرگ شدند.« و عبارت: »نگهداری احادیث از طریق به حافظه سپردن«، 
از رسول  اجتماعی و سیاسی پس  از مشکالت فرهنگی،  اولین مشکل  بیانگر 

خدا)ص( یعنی، »ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر اکرم)ص(« می باشد.
ج ـ این عبارت: »هر چه که جامعه از زمان پیامبر)ص( فاصله می گرفت، حاکمان 
وقت تالش می کردند که شخصیت های اصیل اسالمی  ، به خصوص اهل بیت 
پیامبر)ص(، را در انزوا قرار دهند و افرادی را که در اندیشه  و عمل و اخالق  از 
معیارهای اسالمی  دور بودند، به جایگاه برجسته برسانند و آنها را راهنمای مردم 
معرفی کنند.« و عبارت »دنباله روی از شخصیت های برجستۀ جامعه «، بیانگر 
سومین مشکل از مشکالت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی پس از رسول خدا)ص( 

یعنی،» ارائه الگوهای نامناسب« می باشد.
بیانگر   ،)3( و   )1( گزینه های  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
سومین مشکل از مشکالت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی پس از رسول خدا)ص( 
دومین  به   ،)4( گزینۀ  دوم  قسمت  می باشد.  نامناسب«  الگوهای  یعنی،» ارائه 
مشکل اشاره دارد نه به اولین مشکل که بیانگر »ممنوعیت از نوشتن احادیث 

پیامبر اکرم)ص(« است.

گزینۀ20872
از بین عبارت های مذکور، تنها دو قسمت »د« و »ه«، بیانگر چهارمین چالش 

عصر ائمه)ع( یعنی »تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت« است.
یعنی  مشکل،  اولین  به  »الف«،   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
»ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر اکرم)ص(« اشاره دارد. قسمت »ب« از نظر 
علمی نادرست است، زیرا امامان)ع( دو مسئولیت »مرجعیت دینی« و »والیت 
به سومین مشکل  و »د«،  نه سه مسئولیت. دو قسمت »ج«  دارند  ظاهری« 

یعنی،» ارائه الگوهای نامناسب« اشاره دارند.

گزینۀ20884
الف ـ امام علی)ع(، حاکم شدن امویان را نتیجۀ سرپیچی از دستورات امام و اختالف و تفرقه 
میان مسلمانان معرفی کرده بودند. این رفتار امویان )حالل شمردن حرام ها و سخت 
شدن زندگی هم بر دین خواهان و هم بر دنیاطلبان(، از ثمرات حکومت امویان است.

دنباله روی  خود،  عمل  و  اعتقادات  در  مردم  »عموم  عبارت:  دو  این  ب ـ 
شخصیت های برجستۀ جامعه  هستند و آنها را اسوه قرار می دهند.« و »هر چه 
فاصله می گرفت، حاکمان وقت تالش می کردند  پیامبر)ص(  از زمان  که جامعه 
انزوا  که شخصیت های اصیل اسالمی  ، به خصوص اهل بیت پیامبر)ص(، را در 
قرار دهند و افرادی را که در اندیشه  و عمل و اخالق  از معیارهای اسالمی  دور 
بودند، به جایگاه برجسته برسانند و آنها را راهنمای مردم معرفی کنند.«، بیانگر 
سومین مشکل از مشکالت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی پس از رسول خدا)ص( 

یعنی،» ارائه الگوهای نامناسب« می باشد.
ج ـ برخی از عالمان وابسته به بنی امیه و بنی عباس و گروهی از علمای اهل کتاب 
)یهودی و مسیحی( مانند کعب االحبار که ظاهراً مسلمان شده بودند، از موقعیت 
و شرایط برکناری امام معصوم استفاده کردند و به تفسیر و تعلیم آیات قرآن و 
معارف اسالمی  ، مطابق با افکار خود  و موافق با منافع قدرتمندان پرداختند. برخی 
از آنها در مساجد می نشستند و داستان های خرافی دربارۀ پیامبران برای مردم نقل 
می کردند. این مطالب به کتاب های تاریخی و تفسیری راه    یافت و سبب گمراهی 

بسیاری از مسلمانان شد.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت دوم گزینه های )1( و )2( و قسمت 
سوم گزینۀ )3(، بیانگر چهارمین چالش عصر ائمه)ع( یعنی »تبدیل حکومت عدل 

نبوی به سلطنت« است.

گزینۀ20894
معارف اسالمی و جعل  نتایج تحریف در  از  سه قسمت »الف«، »د« و »ه«، 

احادیث است.
از  نتایج  از   دلیل نادرستی سایر گزینه ها سه قسمت »ب«، »ج« و »ه«، 

نتایج تحریف در معارف اسالمی و جعل احادیث نمی باشد.

گزینۀ20902
الف ـ این عبارت: »پیامبر اسالم)ص( به دنبال بنای جامعه ای آباد و به دور از محرومیت 
بود.«، بیانگر سیرۀ رسول اکرم)ص( در خصوص »مبارزه با فقر و محرومیت« بود. 
ب ـ مطابق آیۀ اطاعت، نظام حکومت اسالمی بر مبنای »امامت« طراحی شده 
بود. ج ـ به منظور ایجاد وحدت بین مسلمانان، از اهانت و توهین به مقدسات سایر 
مسلمانان خودداری کنیم برای این منظور شایسته است اعتقادات خود را با دانش 
و استدالل، ارتقا ببخشیم تا بتوانیم با دیگر مسلمانان براساس معرفت و استدالل 
سخن بگوییم و اعتقادات خود را به نحو صحیح و بدون دعوا و ناسزاگویی بیان کنیم.

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها با توجه به توضیح باال، قسمت اول گزینه های 
)1( و )3( و قسمت دوم گزینۀ )4( نادرست است.

گزینۀ20913
امام  یاران  تفرقه  و  باطل  در مسیر  اتحاد شامیان  علی)ع(،  امام  دیدگاه  از  الف ـ 
علی)ع( در راه حق، قلب مسلمانان واقعی را به درد می آورد. ب ـ اوضاع نابسامان 
زیرا  نیامد،  پیش  ائمه)ع(  پیروان  برای  زیادی  حدود  تا  حدیث،  تحریف  و  جعل 
ائمه)ع(، احادیث پیامبر را حفظ کرده بودند و شیعیان، این احادیث را از طریق این 
بزرگواران که خود، انسان هایی معصوم و به دور از خطا بودند و سخنانشان مانند 
سخنان رسول خدا)ص( معتبر و مورد اطمینان بود، این احادیث را به دست آوردند.

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت »ب« نادرست است، زیرا این تغییر 
به جامعه ای راحت طلب،  را  اکرم)ص(  پیامبر  فداکار عصر  مسیر، جامعۀ مؤمن و 
تسلیم و بی توجه به سیره و روش پیامبر اکرم)ص( تبدیل کرد. قسمت »د« نادرست 
به  از یک منبع هدایت  از مردم و محققان  زیرا  بی بهره ماندن بسیاری  است، 

»ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر اکرم)ص(« اشاره دارد.
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گزینۀ20924
عبارت های سه قسمت »ب«، »ج« و »ه« با هم تناسب دارند.

دربارۀ  خرافی  داستان های  »بیان   دلیل نادرستی سایر گزینه ها عبارت: 
پیامبران«، در قسمت »الف« به »تحریف در معارف اسالمی و جعل احادیث« 
اشاره دارد. قسمت اول قسمت »د«، دربارۀ معاویه صادق است. در قسمت »و«، 
سرپیچی از دستورات امام و اختالف و تفرقه میان مسلمانان، علت سوار شدن 

امویان بر تخت سلطنت است نه بنی عباس.

گزینۀ20934
الف ـ پس از سقوط بنی امیه، حکومت به دست بنی عباس افتاد. آنان با اینکه خود 
را از عموزادگان پیامبر)ص( می دانستند و به نام اهل بیت)ع(، قدرت را از بنی امیه 
گرفته بودند؛ روش سلطنتی بنی امیه را ادامه دادند و در ظلم و ستم به اهل بیت 
پیامبر)ص( از چیزی فروگذار نکردند، به گونه ای که اگر تحول معنوی و فرهنگی 
ایجاد شده در عصر پیامبر)ص( و دو میراث گران قدر آن حضرت ـ قرآن کریم و 
ائمۀ اطهار)ع( نبود، جز نامی از اسالم باقی نمی ماند. ب ـ ایمان به خدا و آخرت در 
آیۀ شریفۀ: »من آمن باهلل و الیوم اآلخر و عمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم«،  
عامل ایجاد تحول معنوی در جامعۀ جاهلی عصر پیامبر)ص( بود. ج ـ منظور از دو 
میراث گران قدر رسول گرامی اسالم)ص(، قرآن کریم و ائمۀ اطهار)ع( یا ثقلین است 
که در حدیث ثقلین: »انّي تارک فیکم الّثقلین کتاب اهلل و عترتي اهل بیتي«، 

سخن از آن می باشد.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )1( و )3(، بخشی از آیۀ 
ابالغ است که این قسمت آیه، به حفظ جان رسول خدا)ص( در بیان حدیث غدیر 
اشاره دارد. قسمت دوم گزینۀ )2(، ناتوانی ابدی مخالفان را در تحّدی بیان می کند.

گزینۀ20942
الف ـ فقط در یک دورۀ کوتاه چهار سال و نه ماهه، ادارۀ حکومت به امام علی)ع( 
رسید. و آن حضرت، در همین دورۀ کوتاه و با وجود مشکالت و جنگ هایی که 
با عهدشکنان )طلحه و زیبر( و دشمنان داخلی )معاویه( داشتند، عالی ترین نمونۀ 
حکومت را   عرضه کرد. ب ـ بنی امیه کسانی بودند که سرسختانه با پیامبر اکرم)ص( 
مبارزه می کردند و فقط هنگامی  تسلیم شدند که پیامبر اکرم)ص( شهر مکه را فتح 

کرد و آنان راهی جز تسلیم و اطاعت نداشتند.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها با توجه به توضیح باال، قسمت اول گزینه های 

)1( و )3( و قسمت دوم گزینۀ )4( نادرست است.

گزینۀ20953
الف ـ با توسعۀ سرزمین های اسالمی، پس از پیامبر و شکل گیری حکومت هایی 
انزوای  )بیانگر  نمی دادند  قرار  و سرمشق خود  اسوه  را  یارانش  و  پیامبر)ص(  که 
رفتارهای  دیگر  بار  نامناسب(،  الگوهای  ارائۀ  با  اسالمی  اصیل  شخصیت های 
جاهلی نسبت به زن پدیدار شد. حاکمان بنی امیه و بنی عباس و بسیاری دیگر از 
حاکمانی که در سرزمین های اسالمی بودند، حرم سرا تشکیل دادند. ب ـ تشکیل 
حرم سرا از مصادیق بازگشت به جاهلیت است که در عبارت قرآنی »انَْقلَْبُتْم َعلَی 

أَْعَقابُِکْم« هشدار داده شده است.
دوازدهم: و  یازدهم  دهم،  زندگی  و  دین  در  جاهلیت  جمع بندی  مصادیق 

کاری  به خودنمایی(،  رسیدن  حّد  تا  آراستگی ظاهری  در  )زیاده روی  تبرج  1ـ 
جاهالنه است. )درس 11 دهم( 2ـ بی حجابی زنان غرب، بازگشتی به سنت های 
مشرکانه )جاهالنه( است. )درس 12 دهم( 3ـ هشدارهای امام علی)ع( به مردم 
زمان خود، نشانه های بازگشت به جاهلیت است: »به زودی پس از من زمانی 
فرا می رسد که چیزی پوشیده تر از حق نباشد و ...«. )درس 7 یازدهم( 2ـ رایج 
شدن روابط نامشروع خارج از چارچوب خانواده )زنا(، بازگشتی به جاهلیت است. 
)درس 8 دوازهم( 4ـ با شکل گیری حکومت های بنی امیه و بنی عباس، بار دیگر 
)مانند تشکیل حرمسرا( )درس 9  آغاز شد.  زنان  به  رفتارهای جاهالنه نسبت 

دوازهم(

گزینۀ20962
الف ـ این عبارت: »هر چه که جامعه از زمان پیامبر)ص( فاصله می گرفت، حاکمان 
وقت تالش می کردند که شخصیت های اصیل اسالمی  ، به خصوص اهل بیت 
پیامبر)ص(، را در انزوا قرار دهند و افرادی را که در اندیشه  و عمل و اخالق  از 
معیارهای اسالمی  دور بودند، به جایگاه برجسته برسانند و آنها را راهنمای مردم 
معرفی کنند.«، به سومین چالش عصر امامان)ع( یعنی » ارائه الگوهای نامناسب:« 

اشاره دارد. 
ب ـ پس از اعالم ممنوعیت نوشتن احادیث پیامبر اسالم)ص(، نگهداری احادیث 
از طریق به حافظه سپردن بود که نتایج نامطلوبی داشت؛ از جمله اینکه:  احتمال 
خطا در نقل احادیث افزایش یافت و امکان کم و زیاد شدن عبارت ها یا فراموش 

شدن اصل حدیث فراهم   شد. 
»انقلبتم علی  ـ  به سلطنت  نبوی  )تبدیل حکومت عدل  تغییر مسیر،  این  ج ـ 
اعقابکم«( جامعۀ مؤمن و فداکار عصر پیامبر اکرم)ص( را به جامعه ای راحت طلب، 

تسلیم و بی توجه به سیره و روش پیامبر اکرم)ص( تبدیل کرد.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )1( و )4(، به چهارمین 
مشکل عصر امامان)ع(، یعنی »تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت« اشاره دارد.  
در  یعنی »تحریف  امامان)ع(،  دومین مشکل عصر  به   ،)3( گزینۀ  قسمت سوم 

معارف اسالمی  و جعل احادیث« اشاره دارد. 

گزینۀ20974
پس از سقوط بنی امیه، حکومت به دست بنی عباس افتاد. آنان با اینکه خود را از 
عموزادگان پیامبر)ص( می دانستند و به نام اهل بیت)ع(، قدرت را از بنی امیه گرفته 
بودند؛ روش سلطنتی بنی امیه را ادامه دادند و در ظلم و ستم به اهل بیت پیامبر)ص( 

از چیزی فروگذار نکردند.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )1( و )2(  و قسمت 

دوم گزینۀ )3(، در مورد معاویه و امویان صادق است نه در مورد بنی عباس.

گزینۀ20983
ُسُل اََفاِن ماَت اَو  ٌد ااِّل َرسوٌل َقد َخلَت ِمن َقبلِِه الرُّ الف ـ در آیۀ شریفۀ: »َو ما ُمَحمَّ
ُقتَِل انَقلَبُتم َعلی اَعقابُکم َو َمن َینَقلِب َعلی َعِقَبیِه َفلَن َیُضرَّ اهلَل َشیًئا َو َسَیجِزی 
دیگری  او رسوالن  از  پیش  که  رسولی  مگر  نیست،  و محمد   : الّشاِکریَن  اهلُل 
بودند پس اگر او بمیرد یا کشته شود، آیا شما به گذشته ]و آیین پیشین خود[ 
باز می گردید؟ و هر کس به گذشته باز گردد، به خدا هیچ گزند و زیانی نرساند 
ٌد  و خداوند به زودی سپاسگزاران را پاداش می دهد.«، عبارت قرآنی: »َو ما ُمَحمَّ
ُسُل«، به استمرار رسالت با وجود پیامبر اسالم )ص(  ااِّل َرسوٌل َقد َخلَت ِمن َقبلِِه الرُّ

اشاره دارد. 
ب ـ  شرایط زمانی بازگشت به جاهلیت، عصر پس از رحلت پیامبر)ص(  )اََفاِن ماَت 

اَو ُقتَِل( است.
توضیح هر بخش از عبارات قرآنی، دارای نکته خاص مربوط به خود است:

ُسُل«: رسول خدا)ص( استمرار بخش  ٌد ااِّل َرسوٌل َقد َخلَت ِمن َقبلِِه الرُّ 1ـ »َو ما ُمَحمَّ
و ادامه دهندۀ راه پیامبران پیشین است.

2ـ »اََفاِن ماَت اَو ُقتَِل«: سنت مرگ حتی برای پیامبر اسالم وجود دارد و راه 
ایشان در شرایط پس از رحلت آن بزرگوار نباید فراموش شود.

3ـ »انَقلَبُتم َعلی اَعقابُکم«: هشدار به خطر بازگشت به جاهلیت حتی برای جامعۀ 
تشکیل شده به دست پیامبر نیز وجود دارد.

4ـ »َو َمن َینَقلِب َعلی َعِقَبیِه َفلَن َیُضرَّ اهلَل َشیًئا«: خطر بازگشت به رسوم جاهلیت 
به خود مردم ضرر می رساند، وگرنه خدا از مخلوقات خود بی نیاز است.

5ـ »َو َسَیجِزی اهلُل الّشاِکریَن«: سپاسگزاران نعمت رسالت پس از پیامبر، کسانی 
هستند که به جاهلیت بازنگردند و با ثبات قدم، دچار تزلزل نشوند.
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گزینۀ20992
الف ـ مهم ترین چالش های عصر ائمه)ع(، نتیجۀ دوری از راه و رسم ترسیم شده 
از سوی پیامبر و جانشینان ایشان بود. ب ـ با استناد به آیۀ اطاعت: »یا أّیها الّذین 
آمنوا أطیعوا اهلل و أطیعوا الّرسول و أولي االمر منکم«، نظام حکومت اسالمی  پس 

از رسول اکرم)ص( بر مبنای »امامت« طراحی شده بود.
الگو بودن رسول  به اسوه و   دلیل نادرستی سایر گزینه ها آیۀ گزینۀ )1(، 
اکرم)ص( برای مسلمانان اشاره دارد.  آیۀ گزینۀ )3(، به اولین دلیل ضرورت و اهمیت 
تشکیل حکومت اسالمی، یعنی »اجرای احکام اجتماعی اسالم« اشاره دارد.  آیۀ 
گزینۀ )4(، به دومین دلیل ضرورت و اهمیت تشکیل حکومت اسالمی، یعنی 

»ضرورت پذیرش والیت الهی و نفی حکومت طاغوت« اشاره دارد.

گزینۀ21003
شخص محور نبودن اسالم از آنجا آشکار می شود که مسلمانان حتی با رحلت 
پیامبر)ص( نیز باید با ثبات قدم، راه او را ادامه دهند و نباید دچار تزلزل در ایمان 
ٌد ااِّل  شوند و نباید به جاهلیت بازگردند. این حقیقت در آیۀ شریفۀ: »َو ما ُمَحمَّ
ُسُل اََفاِن ماَت اَو ُقتَِل انَقلَبُتم َعلی اَعقابُِکم ... : و محمد  َرسوٌل َقد َخلَت ِمن َقبِلِه الرُّ
نیست، مگر رسولی که پیش از او رسوالن دیگری بودند. پس اگر او بمیرد یا کشته 
شود، آیا شما به گذشته ]و آیین پیشین خود[ باز می گردید؟...«، تبیین شده است.

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها آیۀ گزینۀ )1(، وظیفۀ پیروان پیامبران گذشته 
بودن رسول گرامی  اسوه   ،)2( آیۀ گزینۀ  بیان می کند.  اسالم  برابر دین  در  را 
اسالم)ص( برای مسلمانان را بیان می کند. آیۀ گزینۀ )4(، بیانگر سخت کوشی و 

دلسوزی پیامبر اسالم)ص( است.

گزینۀ21011
از نتایج به حافظه سپردن احادیث که در اثر ممنوعیت نوشتن احادیث پس از 

پیامبر اسالم)ص( به وجود آمد، می توان موارد زیر را ذکر نمود:
الف ـ بسیاری از مردم و محققان از یک منبع هدایت )احادیث پیامبر( بی بهره 
گرفتار  و  دادند  دخالت  دینی  احکام  در  را  شخصی  سلیقۀ  ناچار،  به  و  ماندند 

اشتباهات بزرگ شدند.
ب ـ با این که سال ها بعد، منع نوشتن حدیث پیامبر)ص( برداشته شد و حدیث نویسی 
رواج یافت، اما به دلیل عدم حضور اصحاب پیامبر)ص( در میان مردم، به دلیل فوت 

یا شهادت، احادیث صحیح از غلط به سادگی قابل تشخیص نبود.
ج ـ شرایط مناسب برای جاعالن حدیث پیش آمد و آنان براساس غرض های 

شخصی به جعل یا تحریف حدیث پرداختند.
توضیح نتایج ممنوعیت نوشتن احادیث پیامبر اکرم)ص(: 1ـ افزایش خطا و 

امکان کم و زیاد شدن عبارت ها یا فراموش شدن اصل حدیث
2ـ فراهم شدن شرایط برای جعل و تحریف و خودداری از نقل حدیث براساس 
از یک منبع مهم هدایت  اغراض شخصی 3ـ بی بهره شدن مردم و محققان 
)احادیث نبوی( و در نتیجه دخالت دادن سلیقه های شخصی در احکام دینی و 

گرفتار شدن به اشتباهات بزرگ

گزینۀ21023
میان  تفرقه  و  اختالف  و  امام 2ـ  از دستورات  آیندۀ 1ـ سرپیچی  علی)ع(،  امام 

مسلمانان را موجب سوار شدن بنی امیه بر تخت سلطنت بود؛ می دید.
تحلیل تست 1400  این تست، یک تست کامال حفظی از متن درس است 
و برای پاسخ دادن به آن، فقط باید با به یاد آوردن متن درس، گزینۀ صحیح را 

انتخاب نمود. قسمت دوم گزینۀ )1(، در مورد حاکم شدن یزید است نه معاویه.

گزینۀ21031
الف ـ چهارمین مشکل عصر امامان)ع(، »تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت« 
بود. پس از گذشت مدتی از رحلت رسول خدا)ص( جاهلیت با شکلی جدید وارد 
زندگی اجتماعی مسلمانان شد. ب ـ این تغییر مسیر، جامعۀ مؤمن و فداکار عصر 
پیامبر اکرم)ص( را به جامعه ای راحت طلب، تسلیم و بی توجه به سیره و روش پیامبر 

اکرم)ص( تبدیل کرد.

تحلیل تست 1400    این تست مانند تست قبلی، یک تست حفظی از متن 
درس است و برای پاسخ دادن به آن، فقط باید با به یاد آوردن متن درس، گزینۀ 
صحیح را انتخاب نمود. با توجه به توضیح باال، قسمت اول گزینه های )2( و )3( 
نادرست است. و قسمت دوم گزینۀ )4(، مربوط به سومین مشکل عصر امامان)ع(، 

یعنی » ارائه الگوهای نامناسب« است.

گزینۀ21042
الف ـ خداوند در آیۀ شریفۀ: »و ما محّمد إاّل رسول قد خلت من قبله الّرسل أفإن 
مات أو قتل انقلبتم علی أعقابکم و من ینقلب علی عقبیه فلن یضّر اهلل شیئا و 
سیجزی اهلل الّشاکرین«، با بیان عبارت: »و من ینقلب علی عقبیه فلن یضّر اهلل 
شیئا«، آن گروه از مسلمانان که پس از رحلت پیامبر اسالم)ص( به ارزش های 
دوران جاهلیت بازگردند )یعنی ایمانشان وابسته به حضور شخص پیامبر)ص( بود.( 
را مورد سرزنش قرار می دهد. ب ـ در این آیه، خداوند با بیان عبارت: »أفإن مات 
أو قتل انقلبتم علی أعقابکم«، خطر بازگشت به ارزش های دوران جاهلیت را به 

مسلمانان هشدار می دهد.
دشوار  گزینه های  با  مفهومی  تست  یک  تست،  تحلیل تست 1400   این 
است. قسمت اول گزینه های )1( و )3(، مخاطب این آیه تمام مسلمانان هستند 
نه فقط کسانی که با پیامبر)ص( عهد و پیمان بسته بودند. قسمت دوم گزینۀ )4(،  

بیانگر هشدار خداوند به مسلمانان نمی باشد.

گزینۀ21054
الف ـ پس از رحلت رسول خدا)ص(، حوادثی رخ داد که رهبری امت را از مسیری 
که پیامبر)ص( برنامه ریزی کرده و بدان فرمان داده بود، خارج کرد و در نتیجه، 
نظام حکومت اسالمی  که بر مبنای »امامت« طراحی شده بود، تحقق نیافت. 
برای  امکانات الزم  و  قدرت  فاقد  جامعه،  در  وجود حضور  با  معصوم)ع(  امامان 
اجرای همه جانبۀ مسئولیت ها خود شدند. فقط در یک دورۀ کوتاه چهار سال و نه 
ماهه، ادارۀ حکومت به امام علی)ع( رسید. ب ـ امام علی)ع( پس از 25 سال کنار 
گذاشته شدن از حق خالفت، آن گاه که با درخواست عمومی مردم و اصرار آنها بر 

قبول خالفت، حجت را بر خود تمام دید به صحنه آمد.
تحلیل تست 1400   قسمت اول این تست، نسبتا مفهومی بوده و پس از 
حذف گزینۀ نادرست باید آن را انتخاب نمود. قسمت دوم آن، دارای دام آموزشی 

بوده و پس از مطالعۀ دقیق صورت سؤال، باید پاسخ صحیح را انتخاب نمود. 
از  معاویه پس  زیرا حکومت  است،  نادرست   )3( و   )2( اول گزینه های  قسمت 
زیرا  است،  نادرست   )1( گزینۀ  دوم  قسمت  شد.  تشکیل  علی)ع(  امام  شهادت 
اسالم)ص(  گرامی  رحلت رسول  از  علی)ع(، 25 سال پس  امام  عادالنۀ  حکومت 

تشکیل شد. 

گزینۀ21064
سومین نتیجۀ نگهداری احادیث از طریق به حافظه سپردن، این بود که  بسیاری 
از مردم و محققان از یک منبع مهم هدایت بی بهره می ماندند و به ناچار، سلیقۀ 

شخصی را در احکام دینی دخالت دادند و گرفتار اشتباهات بزرگ شدند. 
تحلیل تست 1400   این تست، یک تست ساده و حفظی از این درس است. 
مانند »سلیقۀ  کلیدی  کلمات  به  توجه  با  باید  این تست،  به  دادن  پاسخ  برای 

شخصی« و »اشتباهات بزرگ«، گزینۀ صحیح را انتخاب نمود.

گزینۀ21071
امام علی)ع( فرموده است: »به خدا سوگند، بنی امیه چنان به ستمگری و حکومت 
ادامه دهند که حرامی باقی نماند جز آنکه حالل شمارند ... تا آنکه در حکومتشان 
دو دسته بگریند: دسته ای بر دین خود که آن را از دست داده اند و دسته ای برای 

دنیای خود که به آن نرسیده اند«
نسبی  تسلط  درس  این  متن  بر  که  دانش آموزانی  تحلیل تست 99 برای 
داشته باشند، این تست، یک تست ساده است. برای پاسخ دادن به این تست، فقط 

باید با به یاد آوردن سخن امام علی)ع(، اقدام به انتخاب صحیح اقدام نمود.
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گزینۀ21084
اولین چالش  عصر ائمه)ع( که نتیجۀ دوری از راه و رسم ترسیم شده از سوی پیامبر 
و جانشینان ایشان بود، »ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر اکرم)ص(« است. از در 
اثر ممنوعیت از نوشتن احادیث، 1ـ احتمال خطا در نقل احادیث افزایش یافت 
و امکان کم و زیاد شدن عبارت ها یا فراموش شدن اصل حدیث فراهم   شد. 2ـ 
جاعالن حدیث براساس غرض های شخصی به جعل  یا تحریف حدیث پرداختند، 
یا به نفع حاکمان ستمگر از نقل برخی احادیث خودداری کردند.  3ـ بسیاری از 
مردم و محققان از یک منبع مهم هدایت بی بهره می ماندند و به ناچار، سلیقۀ 

شخصی را در احکام دینی دخالت دادند و گرفتار اشتباهات بزرگ شدند.
تحلیل تست 99 تشخیص اینکه عبارت مورد سؤال، مربوط به اولین چالش 
یعنی »ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر اکرم)ص(« هست کار دشواری نیست 
ولی تشخیص قسمت دوم این سؤال، دشوار است. گزینۀ )3( نادرست است، زیرا 
اقدامات مربوط به مرجعیت دینی، باعث جعل و تحریف در معارف اسالمی شد 

که در صورت سؤآل سخنی از آن نیست.

گزینۀ21093
امیر المؤمنین علی)ع(، در سخنرانی های متعدد، بارها مسلمانان را نسبت به ضعف 
می فرمود: »سوگند  و  می داد  بیم  بنی امیه  با حکومت  مبارزه  در  و سستی شان 
به خداوندی که جانم به دست قدرت اوست، آن مردم ]شامیان[ بر شما پیروز 
خواهند شد؛ نه از آن جهت که آنان به حق نزدیک ترند، بلکه به این جهت که 
آنان در راه باطلی که زمامدارشان می رود شتابان فرمان او را می برند و شما در 
حّق من بی اعتنایی و کندی می کنید. این مطلب، قلب انسان را به درد می آورد 
که آنها در مسیر باطل خود این چنین متحدند و شما در راه حق این گونه متفرق 

و پراکنده اید.«
تحلیل تست 99 این تست، به ما می آموزد که عالوه بر یادگیری و حفظ 

عین سخنان امام علی)ع(، به شرایط بیان این حدیث هم دقت کافی شود. 
امام علی)ع( صادق است: »به خدا  قسمت دوم گزینۀ )1(، در مورد این سخن 
سوگند، بنی امیه چنان به ستمگری و حکومت ادامه دهند که حرامی باقی نماند 

جز آنکه حالل شمارند ...«

گزینۀ21104
دو مسئلۀ زیر، زمینه را برای ورود جعل و تحریف به احادیث پیامبر اکرم)ص( آماده 
کرد: زمینۀ اول، منع نوشتن احادیث پس از رحلت پیامبر)ص( بود. زمینۀ دوم، نیاز 
حاکمان جور و صاحبان قدرت به توجیه موقعیت خود و اقدامات مخالف اسالم 

آن ها بود.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها با توجه به توضیح باال، قسمت اول گزینه های 

)2( و )3( و قسمت دوم گزینۀ )1( نادرست است.

گزینۀ21114
الف ـ حاکمان بنی امیه و بنی عباس به اندیشه های علمای اهل کتاب به ظاهر 
مسلمان میدان می دادند، چراکه منافع قدرتمندان را تأمین می کردند و مردم را 
مطیع آنها می گرداندند. ب ـ هر چه که جامعه از زمان پیامبر)ص( فاصله می گرفت، 
حاکمان وقت تالش می کردند که شخصیت های اصیل اسالمی  ، به خصوص 
و عمل  اندیشه   در  که  را  افرادی  و  دهند  قرار  انزوا  در  را  پیامبر)ص(،  بیت  اهل 
و اخالق  از معیارهای اسالمی  دور بودند، به جایگاه برجسته برسانند و آنها را 

راهنمای مردم معرفی کنند.
تمرین تست زنی برای پاسخ دادن به تست های چند قسمتی، می توان از 
قسمت دوم یا سوم آن به حذف گزینه اقدام نمود. با توجه به توضیح باال، قسمت 

دوم گزینه های )2( و )3( و قسمت اول گزینۀ )1( نادرست است.

گزینۀ21121
عموم مردم در اعتقادات و عمل خود، دنباله روی شخصیت های برجستۀ جامعه  

هستند و آنها را اسوه قرار می دهند.
روش تست زدن برای پاسخ دادن به این تست حفظی، برای اینکه گرفتار 
دام آموزش این تست نشویم فقط در صورت حفظ بودن عین عبارت کتاب، باید 

گزینۀ صحیح را انتخاب نمود.

گزینۀ21134
امام علی)ع(  به  ادارۀ حکومت  ماهه،  نه  و  کوتاه چهار سال  دورۀ  در یک  الف ـ 
رسید. آن حضرت، در همین دورۀ کوتاه و با وجود مشکالت و جنگ هایی که با 
عهدشکنان و دشمنان داخلی داشتند، عالی ترین نمونۀ حکومت را   عرضه کرد.    اما 

طولی نکشید که حکومت به دست بنی امیه افتاد. 
ب ـ معاویه پسر ابوسفیان است که جنگ صفین را علیه امیرالمؤمنین)ع( به راه 
امام  یاران  از ضعف و سستی  با بهره گیری  او در سال چهلم هجری  انداخت. 
به  را  به دست گرفت و خالفت رسول خدا)ص(  را  حسن)ع(، حکومت مسلمانان 

سلطنت تبدیل کرد.
عباس  بنی  حکومت  مورد  در   ،)3(  دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ 
صادق است که پس از امویان حکومت کردند. با توجه به توضیح باال، گزینه های 

)1( و )2( نادرست است.

گزینۀ21143
عبارت: »پس از گذشت مدتی از رحلت رسول خدا)ص( جاهلیت با شکلی جدید 
وارد زندگی اجتماعی مسلمانان شد. شخصیت های باتقوا، جهادگر و مورد احترام و 
اعتماد پیامبر)ص( منزوی شدند و طالبان قدرت و ثروت جایگاه و منزلت یافتند.«، 
بیانگر چهارمین چالش عصر ائمه)ع( یعنی »تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت« 

و از مصادیق بازگشت به جاهلیت )انقلبتم علی أعقابکم( است.
و  نتایج  از  »کدام یک  باشد:  اینگونه  باید  سؤال  این  درست  توضیح شکل 

ثمرات تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت است؟«
با توجه به متن کتاب، سایر گزینه ها بی ربط است.

گزینۀ21154
بنابر عبارت »أفإن مات أو قتل انقلبتم علی أعقابکم«، مهم ترین خطر پس از 

رحلت پیامبر اسالم)ص(، بازگشت به ارزش های دوران جاهلیت است.
به دلسوزی و سخت کوشی   دلیل نادرستی سایر گزینه ها آیۀ گزینۀ )1(، 
پیامبر اسالم)ص( در هدایت مردم اشاره دارد. آیۀ گزینۀ )2(، به وظیفۀ مؤمنان 
انذار  پس از یادگیری فقه اشاره دارد )درس 10 یازدهم(. آیۀ گزینۀ )3(، آیۀ 

است.

گزینۀ21163
برخی از عالمان وابسته به بنی امیه و بنی عباس و گروهی از علمای اهل کتاب 
)یهودی و مسیحی( مانند کعب االحبار که ظاهراً مسلمان شده بودند، از موقعیت 
و شرایط برکناری امام معصوم استفاده کردند و به تفسیر و تعلیم آیات قرآن و 
معارف اسالمی  ، مطابق با افکار خود  و موافق با منافع قدرتمندان پرداختند. برخی 
از آنها در مساجد می نشستند و داستان های خرافی دربارۀ پیامبران برای مردم نقل 
می کردند. این مطالب به کتاب های تاریخی و تفسیری راه    یافت و سبب گمراهی 

بسیاری از مسلمانان شد.
از  جلوگیری  زیرا  است،  نادرست   )4(  دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ 

نوشتن احادیث تا پایان قرن اول هجری )حکومت امویان( ادامه داشت.
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گزینۀ21173
عبارت: »پس از گذشت مدتی از رحلت رسول خدا)ص( جاهلیت با شکلی جدید 
وارد زندگی اجتماعی مسلمانان شد. شخصیت های باتقوا، جهادگر و مورد احترام و 
اعتماد پیامبر)ص( منزوی شدند و طالبان قدرت و ثروت جایگاه و منزلت یافتند.«، 
به  نبوی  یعنی »تبدیل حکومت عدل  ائمه)ع(  ثمرات چهارمین چالش عصر  از 

سلطنت« و از مصادیق بازگشت به جاهلیت )انقلبتم علی أعقابکم( است.
توضیح اگر به سه سؤال قبل مراجعه کنید مشاهده می کنید که »انزوای 
شخصیت های مورد احترام و اعتماد رسول خدا)ص( و قرب و منزلتیافتن طالبان 
قدرت«، علت »تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت« معرفی شده و نادرست 
است.البته باید توجه داشته باشید که با توجه به صورت سؤال باید گزینۀ صحیح 

را انتخاب نمایید.

گزینۀ21182
الّرسل أفإن مات أو  در آیۀ شریفۀ: »و ما محّمد إاّل رسول قد خلت من قبله 
قتل انقلبتم علی أعقابکم و من ینقلب علی عقبیه فلن یضّر اهلل شیئا و سیجزی 
اهلل الّشاکرین«، با توجه به این که قرآن کریم پس از هشدار مسلمانان در مورد 
»بازگشت به جاهلیت«، از سپاسگزاران و پاداش آن ها )و سیجزی اهلل الّشاکرین( 
یاد می کند، معلوم می شود که سپاسگزاران واقعی نعمت رسالت آنان هستند که 
به دورۀ جاهلیت و رفتارها و ارزش های آن زمان باز نگردند و براساس همان 

برنامه ای که پیامبر از سوی خداوند ارائه کرده است، زندگی کنند.
و  خدا  دعوت  به  دادن  پاسخ   ،)1(  دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ 
رسولش که همان دینداری است، را عامل حیات معنوی و روحانی انسان معرفی 
می کند. گزینۀ )3(، از بزرگ ترین خطر پس از رحلت رسول خدا)ص( که بازگشت 
به جاهلیت است، سخن گفته است. در این قسمت آیه، از سپاس گزاران واقعی 
نعمت رسالت، سخن به میان نیامده است. آیۀ گزینۀ )4(، از ویژگی ها و مصداق 

»خیرالبریه« سخن به میان آورده است.

گزینۀ21192
دو مورد زیر، زمینه را برای ورود جعل و تحریف به احادیث پیامبر اکرم)ص( آماده 

کرد: زمینۀ اول، منع نوشتن احادیث پس از رحلت پیامبر)ص( بود. 
زمینۀ دوم، نیاز حاکمان جور و صاحبان قدرت به توجیه موقعیت خود و اقدامات 

مخالف اسالم آن ها بود.
توضیح در توضیح باال، زمینۀ اول و دوم، علت محسوب می شوند زیرا قبل از 

قبل از جعل و تحریف حدیث وجود داشته اند.

گزینۀ21204
براساس آیۀ شریفۀ: »و ما محّمد إاّل رسول قد خلت من قبله الّرسل أفإن مات أو 
قتل انقلبتم علی أعقابکم و من ینقلب علی عقبیه فلن یضّر اهلل شیئا و سیجزی 
اهلل الّشاکرین«، هشدار قرآن کریم به مسلمانان عصر پیامبر)ص(، نیازمند دقت و 
توجه فراوان است. این هشدار )انقلبتم علی أعقابکم( گویای آن است که خطر 
انحراف از مسیر الهی و دور شدن از جامعۀ توحیدی، حتی برای جامعه ای که 

به دست پیامبر)ص( هم بنا شده، وجود دارد.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها آیۀ گزینۀ )1( و )3(، به دومین دلیل اهمیت و 
ضرورت والیت ظاهری، یعنی »ضرورت پذیرش والیت الهی و نفی حاکمیت 
طاغوت« اشاره دارد. حدیث گزینۀ )2(، حدیث ثقلین است که به عصمت اهل 

بیت)ع( و همیشگی بودن امامت اشاره دارد.

گزینۀ21212
براساس آیۀ شریفۀ: »و ما محّمد إاّل رسول قد خلت من قبله الّرسل أفإن مات أو 
قتل انقلبتم علی أعقابکم و من ینقلب علی عقبیه فلن یضّر اهلل شیئا و سیجزی 
به  بازگشت  اسالم)ص(،  پیامبر  رحلت  از  پس  خطر  مهم ترین  الّشاکرین«،   اهلل 
ارزش های دوران جاهلیت است.در صورت بازگشت مسلمانان به دوران جاهلیت 

)و من ینقلب علی عقبیه(، هیچ گزند و زیانی به خداوند نمی رسد.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت دوم گزینۀ )4(، به علم الهی به علم و 

عصمت برگزیدگان الهی در انتخاب آنان به مقام نبوت اشاره دارد.

گزینۀ21221
اولین چالش  عصر ائمه)ع( که نتیجۀ دوری از راه و رسم ترسیم شده از سوی پیامبر 
و جانشینان ایشان بود، »ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر اکرم)ص(« است. از در 
اثر ممنوعیت از نوشتن احادیث، 1ـ احتمال خطا در نقل احادیث افزایش یافت 
و امکان کم و زیاد شدن عبارت ها یا فراموش شدن اصل حدیث فراهم   شد. 2ـ 
جاعالن حدیث براساس غرض های شخصی به جعل  یا تحریف حدیث پرداختند، 
یا به نفع حاکمان ستمگر از نقل برخی احادیث خودداری کردند.  3ـ بسیاری از 
مردم و محققان از یک منبع مهم هدایت بی بهره می ماندند و به ناچار، سلیقۀ 

شخصی را در احکام دینی دخالت دادند و گرفتار اشتباهات بزرگ شدند.
نکتۀ طالیی اغراض شخصی عامل جعل  یا تحریف حدیث، یا خودداری از 
نقل برخی احادیث به نفع حاکمان ستمگر توسط جاعالن حدیث گردید. سلیقۀ 
شخصی عامل دخالت در احکام دینی و گرفتار شدن به اشتباهات بزرگ توسط 

بسیاری از مردم و محققان گردید.

گزینۀ21234
الف ـ این عبارت: »پس از گذشت مدتی از رحلت رسول خدا)ص( جاهلیت با شکلی 
جدید وارد زندگی اجتماعی مسلمانان شد. شخصیت های باتقوا، جهادگر و مورد 
احترام و اعتماد پیامبر)ص( منزوی شدند و طالبان قدرت و ثروت جایگاه و منزلت 
یافتند.«، بیانگر چهارمین چالش عصر ائمه)ع( یعنی »تبدیل حکومت عدل نبوی 

به سلطنت« است.
ب ـ این عبارت: »برخی از عالمان وابسته به بنی امیه و بنی عباس و گروهی از 
علمای اهل کتاب )یهودی و مسیحی( مانند کعب االحبار که ظاهراً مسلمان شده 
بودند، از موقعیت و شرایط برکناری امام معصوم استفاده کردند و به تفسیر و تعلیم 
آیات قرآن و معارف اسالمی  ، مطابق با افکار خود  و موافق با منافع قدرتمندان 
پرداختند.«، بیانگر دومین چالش عصر ائمه)ع( یعنی »تحریف در معارف اسالمی 

و جعل احادیث« است.
رابطۀ علی و معلولی ...

گزینۀ21243
الف ـ تغییر مسیر حکومت اسالمی در عصر امامان معصوم)ع( که بیانگر چهارمین 
چالش عصر ائمه)ع( یعنی »تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت« است، جامعۀ 
مؤمن و فداکار عصر پیامبر اکرم)ص( را به جامعه ای راحت طلب، تسلیم و بی توجه 

به سیره و روش پیامبر اکرم)ص( تبدیل کرد.
ب ـ این عبارت: »هر چه که جامعه از زمان پیامبر)ص( فاصله می گرفت، حاکمان 
وقت تالش می کردند که شخصیت های اصیل اسالمی  ، به خصوص اهل بیت 
اخالق   و  عمل  و  اندیشه   در  که  را  افرادی  و  دهند  قرار  انزوا  در  را  پیامبر)ص(، 
از معیارهای اسالمی  دور بودند، به جایگاه برجسته برسانند و آنها را راهنمای 
مردم معرفی کنند.«،  بیانگر سومین چالش عصر ائمه)ع( یعنی »ارائۀ الگوهای 

نامناسب« است.
روش تست زدن برای پاسخ دادن به این نوع تست، با در نظر گرفتن قسمت 
اول یا دوم که به پاسخ آن اطمینان داریم، به حذف گزینه های نادرست می پردازیم.
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گزینۀ21253
الف ـ اولین چالش  عصر ائمه)ع( که نتیجۀ دوری از راه و رسم ترسیم شده از سوی 
اکرم)ص(«  پیامبر  احادیث  نوشتن  از  بود، »ممنوعیت  ایشان  جانشینان  و  پیامبر 
است. در اثر ممنوعیت از نوشتن احادیث، جاعالن حدیث براساس غرض های 
شخصی به جعل  یا تحریف حدیث پرداختند، یا به نفع حاکمان ستمگر از نقل 

برخی احادیث خودداری کردند.
ب ـ این عبارت: »حاکمان بنی امیه و بنی عباس نیز به تدریج مسیر حکومت را 
عوض کردند و برای خود و اطرافیانشان کاخ های بزرگ و مجلل ساختند و خزائن 
انباشته کردند.«، بیانگر چهارمین چالش عصر  خود را از جواهرات گران قیمت 

ائمه)ع( یعنی »تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت« است.
ج ـ این عبارت: »برخی از عالمان وابسته به بنی امیه و بنی عباس و گروهی از 
علمای اهل کتاب )یهودی و مسیحی( مانند کعب االحبار که ظاهراً مسلمان شده 
بودند، از موقعیت و شرایط برکناری امام معصوم استفاده کردند و به تفسیر و تعلیم 
آیات قرآن و معارف اسالمی  ، مطابق با افکار خود  و موافق با منافع قدرتمندان 
پرداختند.«، بیانگر دومین چالش عصر ائمه)ع( یعنی »تحریف در معارف اسالمی 

و جعل احادیث« است.
تمرین تست زنی برای پاسخ دادن به این تست، از قسمت سوم آن به حذف 
گزینه می پردازیم. با توجه به توضیح باال، قسمت سوم گزینه های )1( و )2( و 

قسمت دوم گزینۀ )4( نادرست است.

گزینۀ21263
الف ـ اولین چالش  عصر ائمه)ع( که نتیجۀ دوری از راه و رسم ترسیم شده از سوی 
پیامبر و جانشینان ایشان بود، »ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر اکرم)ص(« است. 
در اثر ممنوعیت از نوشتن احادیث، بسیاری از مردم و محققان از یک منبع مهم 
هدایت بی بهره می ماندند و به ناچار، سلیقۀ شخصی را در احکام دینی دخالت 

دادند و گرفتار اشتباهات بزرگ شدند.
ب ـ این عبارت: »هر چه که جامعه از زمان پیامبر)ص( فاصله می گرفت، حاکمان 
وقت تالش می کردند که شخصیت های اصیل اسالمی  ، به خصوص اهل بیت 
اخالق   و  عمل  و  اندیشه   در  که  را  افرادی  و  دهند  قرار  انزوا  در  را  پیامبر)ص(، 
از معیارهای اسالمی  دور بودند، به جایگاه برجسته برسانند و آنها را راهنمای 
مردم معرفی کنند.«،  بیانگر سومین چالش عصر ائمه)ع( یعنی »ارائۀ الگوهای 

نامناسب« است.
ج ـ این عبارت: »پس از گذشت مدتی از رحلت رسول خدا)ص( جاهلیت با شکلی 
جدید وارد زندگی اجتماعی مسلمانان شد. شخصیت های باتقوا، جهادگر و مورد 
احترام و اعتماد پیامبر)ص( منزوی شدند و طالبان قدرت و ثروت جایگاه و منزلت 
یافتند.«، بیانگر چهارمین چالش عصر ائمه)ع( یعنی »تبدیل حکومت عدل نبوی 

به سلطنت« است.
الگوهای  »ارائۀ  معلول  اسالمی،  شخصیت های  شدن  مقایسه منزوی 
نامناسب« و منزوی شدن شخصیت های باتقوا، جهادگر و مورد احترام و اعتماد 

پیامبر)ص( معلول »تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت« است.

گزینۀ21274
أفإن  الّرسل  قبله  إاّل رسول قد خلت من  آیۀ شریفۀ: »و ما محّمد  بر اساس 
مات أو قتل انقلبتم علی أعقابکم و من ینقلب علی عقبیه فلن یضّر اهلل شیئا 
هستند  آنان  رسالت  نعمت  واقعی  سپاسگزاران  الّشاکرین«،  اهلل  سیجزی  و 
براساس  و  نگردند  باز  زمان  آن  ارزش های  و  رفتارها  و  دورۀ جاهلیت  به  که 
ارائه کرده است، زندگی کنند. به  از سوی خداوند  پیامبر  برنامه ای که  همان 
عنوان مثال در دوران جاهلیت، مردم به جای به کارگیری عقل خود، تنها تابع 
سنت های اجداد خود بودند و بدون آن که بررسی کنند که این آداب و رسوم 
و سنت ها درست است یا نادرست، آن را به جا می آوردند. آنها به جای تبعیت از 

حق، از گذشتگان خود تبعیت می کردند.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ )3( مفهوم آیۀ باال نیست.

گزینۀ21283
بر اساس آیۀ شریفۀ: »و ما محّمد إاّل رسول قد خلت من قبله الّرسل أفإن مات أو 
قتل انقلبتم علی أعقابکم و من ینقلب علی عقبیه فلن یضّر اهلل شیئا و سیجزی 
اهلل الّشاکرین«، آنچه از مؤمنان انتظار می رود ثبات قدم در برابر سختی های راه 

به منظور اثبات سپاس گزاری خویش می باشد.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )1( و )2( و قسمت 

دوم گزینۀ )4( مفهوم این آیه نیست.

گزینۀ21294
الف ـ اولین چالش  عصر ائمه)ع( که نتیجۀ دوری از راه و رسم ترسیم شده از سوی 
پیامبر و جانشینان ایشان بود، »ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر اکرم)ص(« است. 
در اثر ممنوعیت از نوشتن احادیث، بسیاری از مردم و محققان از یک منبع مهم 
هدایت بی بهره می ماندند و به ناچار، سلیقۀ شخصی را در احکام دینی دخالت 

دادند و گرفتار اشتباهات بزرگ شدند.
ب  ـ  این عبارت: »برخی از عالمان وابسته به بنی امیه و بنی عباس و گروهی از 
علمای اهل کتاب )یهودی و مسیحی( مانند کعب االحبار که ظاهراً مسلمان شده 
بودند، از موقعیت و شرایط برکناری امام معصوم استفاده کردند و به تفسیر و تعلیم 
آیات قرآن و معارف اسالمی  ، مطابق با افکار خود  و موافق با منافع قدرتمندان 
پرداختند.«، بیانگر دومین چالش عصر ائمه)ع( یعنی »تحریف در معارف اسالمی 

و جعل احادیث« است.
ج ـ این عبارت: »هر چه که جامعه از زمان پیامبر)ص( فاصله می گرفت، حاکمان 
وقت تالش می کردند که شخصیت های اصیل اسالمی  ، به خصوص اهل بیت 
پیامبر)ص(، را در انزوا قرار دهند و افرادی را که در اندیشه  و عمل و اخالق  از 
معیارهای اسالمی  دور بودند، به جایگاه برجسته برسانند و آنها را راهنمای مردم 
معرفی کنند.«، بیانگر سومین چالش عصر ائمه)ع( یعنی »ارائۀ الگوهای نامناسب« 

است.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها با توجه به توضیح باال، قسمت اول گزینه های 

)1( و )2( و قسمت دوم گزینۀ )3( نادرست است.

گزینۀ21303
و  می نشستند  مساجد  در  کتاب  اهل  علمای  از  »برخی  عبارت:  این  الف ـ 
به  مطالب  این  نقل می کردند.  مردم  برای  پیامبران  دربارۀ  داستان های خرافی 
کتاب های تاریخی و تفسیری راه    یافت و سبب گمراهی بسیاری از مسلمانان 
ائمه)ع( یعنی »تحریف در معارف اسالمی و  بیانگر دومین چالش عصر  شد.«، 

جعل احادیث« است.
ب ـ این عبارت: »در اثر ممنوعیت از نوشتن احادیث، بسیاری از مردم و محققان 
از یک منبع مهم هدایت بی بهره می ماندند و به ناچار، سلیقۀ شخصی را در احکام 
دینی دخالت دادند و گرفتار اشتباهات بزرگ شدند.«، بیانگر اولین چالش  عصر 

ائمه)ع(، یعنی »ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر اکرم)ص(« است.
ج ـ این عبارت: »پس از گذشت مدتی از رحلت رسول خدا)ص( جاهلیت با شکلی 
جدید وارد زندگی اجتماعی مسلمانان شد. شخصیت های باتقوا، جهادگر و مورد 
احترام و اعتماد پیامبر)ص( منزوی شدند و طالبان قدرت و ثروت جایگاه و منزلت 
یافتند.«، بیانگر چهارمین چالش عصر ائمه)ع( یعنی »تبدیل حکومت عدل نبوی 

به سلطنت« است.
مقایسه قرب و منزلت یافتن طالبان قدرت، معلول »تبدیل حکومت عدل 
نبوی به سلطنت« و به جایگاه برجسته رسیدن افرادی را که در اندیشه  و عمل 
نامناسب«  الگوهای  »ارائۀ  معلول  بودند،  اسالمی  دور  معیارهای  از  اخالق   و 

است.
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گزینۀ21311
از دقت در آیۀ شریفۀ: »و ما محمد اال رسول قد خلت من قبله افان مات او قتل 
انقلبتم علی اعقابکم و من ینقلب علی عقبیه فلن یضر اهلل شیئا و سیجزی اهلل 
الشاکرین«، مفهوم می گردد که سپاس گزاران واقعی از نعمت رسول خدا، پس از 
رحلت او کسانی اند که ثابت قدم ماندند و گرفتار تزلزل در اعتقاد و عمل، نشدند.

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )2( و )4( و قسمت 
دوم گزینۀ )3( نادرست است، زیرا بنابر عبارت »أفإن مات أو قتل انقلبتم علی 
)نه در دوران حیات  پیامبر اسالم)ص(  از رحلت  أعقابکم«، مهم ترین خطر پس 

ایشان(، بازگشت به ارزش های دوران جاهلیت است.

گزینۀ21322
بر اساس آیۀ شریفۀ: »و ما محّمد إاّل رسول قد خلت من قبله الّرسل أفإن مات أو 
قتل انقلبتم علی أعقابکم و من ینقلب علی عقبیه فلن یضّر اهلل شیئا و سیجزی 
اهلل الّشاکرین«، آنچه از مؤمنان انتظار می رود ثبات قدم در برابر سختی های راه 

به منظور اثبات سپاس گزاری خویش می باشد.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینه های )1( و )3(، مفهوم این آیه نیست. 

گزینۀ )4( نادرست است، زیرا در این آیه، سخن از پیامبران دیگر نیست.

گزینۀ21333
بر اساس آیۀ شریفۀ: »و ما محّمد إاّل رسول قد خلت من قبله الّرسل أفإن مات أو 
قتل انقلبتم علی أعقابکم و من ینقلب علی عقبیه فلن یضّر اهلل شیئا و سیجزی 
اهلل الّشاکرین«، سپاسگزاران واقعی نعمت رسالت آنان هستند که به دورۀ جاهلیت 
و رفتارها و ارزش های آن زمان باز نگردند و براساس همان برنامه ای که پیامبر از 
سوی خداوند ارائه کرده است، زندگی کنند. بر این اساس، ویژگی افراد شاکر آن 

است که مصون از تحول اعتقاد، در رویدادهای سخت می باشند.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها سایر گزینه ها مفهوم عدم بازگشت به دوران 

جاهلیت را بیان نمی کند.
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گزینۀ21344
می کرد،  مشاهده  را  خود  روزگار  مسلمانان  رفتار  وقتی  علی)ع(  امیرالمؤمنین 
با روشن بینی و درک عمیقی که از نتیجۀ رفتارها و وقایع داشت، سرنوشت و 
آیندۀ نابسامان جامعۀ اسالمی را پیش بینی می کرد و در زمان های مختلف و در 

سخنرانی های متعدد، مسلمانان را نسبت به عاقبت رفتارشان بیم می داد.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها این درس یک درس ساده است که متن آن 
حفظی بوده مسئولیت های ائمۀ اطهار را در زمینۀ مرجعیت دینی و والیت ظاهری 
بیان می کند. عبارت های هر مسئولیت باید حفظ شود به طوری که با دیدن هر 
عبارت تشخیص داده شود که مربوط به چه موضوعی است. سه حدیث از امام 
علی)ع( دارد که خیلی مهم است و در کنار دو حدیث از این امام در درس قبل باید 
بررسی و یاد گرفته شود. یک حدیث از امام رضا)ع( دارد که سؤاالت مفهومی از 
آن طرح می شود و دو حدیث از امام صادق)ع( دارد که آنها هم باید به همراه 

موضوع آنها یاد گرفته شود.

گزینۀ21351
عاقبت  به  نسبت  را  مسلمانان  متعدد،  سخنرانی های  در  علی)ع(  امیرالمؤمنین 
رفتارشان بیم می داد. ایشان در یک از سخنرانی ها به مردم فرمود: »به زودی پس 
از من، زمانی فرا می رسد که در آن زمان چیزی پوشیده تر از حق و آشکارتر از 
باطل و رایج تر از دروغ بر خدا و پیامبرش نباشد. نزد مردم آن زمان، کاالیی کم 
بهاتر از قرآن نیست، وقتی که بخواهد به درستی خوانده شود و کاالیی رایج تر 
و فراوان تر از آن نیست، آنگاه که بخواهند به صورت وارونه و به نفع دنیاطلبان 

معنایش کنند.«
یادآوری امام علی)ع( در این فرمایش خود: »سوگند به خداوندی که جانم به 
دست قدرت اوست، آن مردم ]شامیان[ بر شما پیروز خواهند شد...«، مسلمانان را 

نسبت به ضعف و سستی شان در مبارزه با حکومت بنی امیه بیم می داد.

گزینۀ21364
حضرت علی)ع( در یک از سخنرانی ها به مردم فرمود : »به زودی پس از من، 
زمانی فرا می رسد که در آن زمان چیزی پوشیده تر از حق و آشکارتر از باطل و 

رایج تر از دروغ بر خدا و پیامبرش نباشد.«
نکتۀ طالیی این حدیث و دو حدیث امام علی)ع( در درس قبل، به بازگشت 
مسلمانان به عصر جاهلیت با تشکیل حکومت امویان و تحقق عبارت قرآنی: 

»انقلبتم علی اعقابکم« اشاره دارند.

گزینۀ21372
حضرت علی)ع( در یک از سخنرانی ها به مردم فرمود: »... نزد مردم آن زمان، 
به درستی خوانده شود و  بخواهد  وقتی که  نیست،  قرآن  از  بهاتر  کاالیی کم 
کاالیی رایج تر و فراوان تر از آن نیست، آنگاه که بخواهند به صورت وارونه و به 

نفع دنیاطلبان معنایش کنند.«
نکتۀ طالیی با توجه به کم بها بودن قرآن کریم در دوران حکومت امویان، 
مطابق فرمایش حضرت علی)ع(، شرط وفاداری به عهد و پیمان خود به قرآن در 

این دوران، تشخیص پیمان شکنان است.

گزینۀ21381
حضرت علی)ع( در یک از سخنرانی ها به مردم فرمود: »به زودی پس از من، زمانی 
فرا می رسد که در آن زمان چیزی پوشیده تر از حق و آشکارتر از باطل و رایج تر 
از دروغ بر خدا و پیامبرش نباشد. ... در آن ایام، در شهرها، چیزی ناشناخته تر از 

معروف و خیر و شناخته شده تر از منکر و گناه نیست.«
نادرست   )3( و   )2( گزینه های  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
است، زیرا مطابق توضیح باال، امام علی)ع( تعبیر »پوشیده تر« را دربارۀ »حق« به 
کار برده اند. قسمت سوم گزینۀ )4( نادرست است، زیرا مطابق توضیح باال، امام 

علی)ع( تعبیر »آشکارتر« را دربارۀ »باطل« به کار برده اند.

گزینۀ21393
امام علی)ع( در این حدیث: »به زودی پس از من، زمانی فرا می رسد که در آن 
زمان نزد مردم ، کاالیی کم بهاتر از قرآن نیست، وقتی که بخواهد به درستی 
خوانده شود...«، به پیش بینی سرنوشت و آیندۀ نابسامان جامعۀ اسالمی در دوران 
حکومت امویان پرداخته است. این تغییر به وجود آمده در دوران حکومت امویان، 
از مصادیق بازگشت ارزش های دوران جاهلیت به جامعۀ اسالمی )انقلبتم علی 

أعقابکم( است.
نکتۀ طالیی این حدیث، به »تحریف معارف اسالمی و جعل حدیث« در 

دورۀ حکومت امویان اشاره دارد.

گزینۀ21402
امام علی)ع( پس از بیان اوضاع و احوال پس از خود و آگاه کردن مردم و هشدار به 
آنها فرمود: » در آن شرایط، در صورتی می توانید راه رستگاری را تشخیص دهید 

که ابتدا پشت کنندگان به صراط مستقیم را شناسایی کنید...«
و  حق  از  پوشیده تر  چیزی  زمان  آن  »در  حدیث:  در  علی)ع(  مقایسه امام 
آشکارتر از باطل و رایج تر از دروغ بر خدا و پیامبرش نباشد ...«، سرنوشت جامعۀ 
»ابتدا  حدیث:  در  و  کرده  پیش بینی  را  امویان  حکومت  زمان  در  اسالمی 
پشت کنندگان به صراط مستقیم را شناسایی کنید...«، راه نجات مسلمانان از ظلم 
و فساد امویان و در حدیث: »پس همۀ اینها را از اهلش طلب کنید.«، راه حل 

نهایی نجات از گمراهی و انحرافات امویان را بیان کرده است.

گزینۀ21414
امام علی)ع( پس از بیان اوضاع و احوال پس از خود و آگاه کردن مردم و هشدار 
به آنها فرمود: » در آن شرایط، در صورتی می توانید راه رستگاری را تشخیص 
دهید که ابتدا پشت کنندگان به صراط مستقیم را شناسایی کنید. و وقتی می توانید 
به عهد خود با قرآن وفادار بمانید که پیمان شکنان را تشخیص دهید؛ و آن گاه 

می توانید پیرو قرآن باشید که فراموش کنندگان قرآن را بشناسید.«
»اول:  علی)ع(:  امام  دیدگاه  از  امویان  اصلی  ویژگی  نکتۀ طالیی سه 
فراموش کنندگان  سوم:  پیمان شکنان  دوم:  مستقیم  صراط  به  پشت کنندگان 

قرآن.«

گزینۀ21421
امام علی)ع(، راه حل نهایی نجات از گمراهی و انحرافاتی که امویان به وجود 
آورده  بودند را در حدیثی بیان کرده اند و فرمودند: »پس همۀ اینها را از اهلش 
طلب کنید. آنان اند که نظر دادن و حکم کردنشان، نشان دهندۀ دانش آنهاست،  

آنان هرگز با دین مخالفت نمی کنند و در دین اختالف ندارند.«
نکتۀ طالیی مطابق فرمایش امام علی)ع(، راه حل نهایی نجات از گمراهی و 
انحرافاتی که امویان به وجود آورده  بودند، عمل کردن به پیام آیۀ اطاعت )یا أّیها 

الّذین آمنوا أطیعوا اهلل و أطیعوا الّرسول و أولي االمر منکم( است.
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گزینۀ21434
امام علی)ع( پس از بیان اوضاع و احوال پس از خود و آگاه کردن مردم و هشدار 
به آنها فرمود: » در آن شرایط، در صورتی می توانید راه رستگاری را تشخیص 
دهید که ابتدا پشت کنندگان به صراط مستقیم را شناسایی کنید. و وقتی می توانید 
به عهد خود با قرآن وفادار بمانید که پیمان شکنان را تشخیص دهید؛ و آن گاه 

می توانید پیرو قرآن باشید که فراموش کنندگان قرآن را بشناسید.«
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )2( و )3( و قسمت 
قرآن،  با  خود  عهد  به  ماندن  وفادار  شرط  زیرا  است،  نادرست   )1( گزینۀ  دوم 

تشخیص پیمان شکنان است.

گزینۀ21443
امام علی)ع(، راه حل نهایی نجات از گمراهی و انحرافاتی که امویان به وجود آورده  
بودند را در حدیثی بیان کرده اند و فرمودند: »پس همۀ اینها را از اهلش طلب کنید. 
آنان اند که نظر دادن و حکم کردنشان، نشان دهندۀ دانش آنهاست،  آنان هرگز با 

دین مخالفت نمی کنند و در دین اختالف ندارند.«
نکتۀ طالیی امام علی)ع( در این سخنرانی دو ویژگی برای اهل حق بیان 
کرده اند: الف ـ سخن گفتن آنان، معیار است. )ارتباط با حدیث: علّی مع الحّق و 

الحّق مع علّی( ب ـ مالک و معیار حق طلبان دین است، نه چیز دیگر.

گزینۀ21452
به علت عدم توجه مسلمانان به هشدارهای امیرالمؤمنین علی)ع( آنچه آن امام 
پیش بینی می کرد، به وقوع پیوست؛ بنی امیه بر مردم حاکم شدند و دنیای اسالم 

را تا حّد زیادی به دوران جاهلیت بازگرداندند.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ )1( نادرست است، زیرا با وجود حاکم 
شدن امویان و بنی عباس، ائمۀ اطهار)ع( اقداماتی در خصوص دو مسئولیت خود 
انجام دادند که در این درس آمده است. گزینۀ )3(، بر عکس بیان شده است. 

گزینۀ )4(، در مورد بنی عباس صحیح است.

گزینۀ21463
به علت عدم توجه مسلمانان به هشدارهای امیرالمؤمنین علی)ع( آنچه آن امام 
پیش بینی می کرد، به وقوع پیوست؛ بنی امیه بر مردم حاکم شدند و دنیای اسالم را 
تا حّد زیادی به دوران جاهلیت بازگرداندند. با وجود این شرایط سخت و بحرانی، 
ائمۀ اطهار)ع( از پا ننشستند و به شکل های گوناگون با این حاکمان مبارزه کردند 
و در مقابل تفسیرهای غلط از اسالم و تحریف دین، آموزه های قرآن و سخنان 

واقعی پیامبر را در اختیار جامعه قرار دادند.
نادرست   )4( و   )2( گزینه های  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
است، زیرا بخشی از مبارزۀ امامان)ع( تقیه بوده است نه تمام مبارزات آنها. قسمت 
دوم گزینۀ )1( نادرست است، زیرا ائمۀ اطهار)ع( دو مسئولیت مرجعیت دینی و 

والیت ظاهری داشتند نه سه مسئولیت.

گزینۀ21474
و  به حکومت  وابسته  از عالمان  )برخی  فاقد صالحیت  افراد  به  حاکمان زمان 
گروهی از علمای اهل کتاب( میدان می دادند تا قرآن را مطابق با اندیشه های 

باطل خود تفسیر کنند.
نکتۀ طالیی اولین اقدام امامان)ع( در راستای مرجعیت دینی، »تعلیم و تفسیر 
قرآن کریم« بود که این اقدام پاسخ گوی مشکل »تحریف معارف اسالمی« بود. 
همچنین سبب شد که مردم »شخصیت ها و الگوهای غیر قابل اعتماد« را بهتر 

بشناسند و به تفسیر و برداشت آنان از قرآن کریم اعتماد نکنند.

گزینۀ21481
امامان بزرگوار در هر فرصتی که به دست می آوردند، معارف این کتاب آسمانی را 

بیان می کردند و رهنمودهای آن را آشکار می ساختند.

دعوت  »وحدت«  به  را  فرصتی،  مسلمانان  هر  در  خمینی)ره(  مقایسه امام 
می کرد و از اختالفات باز می داشت. )درس 4 یازدهم(

گزینۀ21492
آشکار ساختن رهنمودهای قرآن، از جمله اقدامات مربوط به مسئولیت مرجعیت 
دینی می باشد. امامان بزرگوار در هر فرصتی که به دست می آوردند، معارف این 
کتاب آسمانی را بیان می کردند و رهنمودهای آن را آشکار می ساختند. در نتیجۀ 

این اقدام، مشتاقان معارف قرآنی توانستند از این کتاب الهی بهره ببرند.
نکتۀ طالیی تعبیر »استفاده از هر فرصتی برای بیان معارف آن« در مورد 
والیت ظاهری نادرست است، چراکه بخشی از روش مبارزۀ امامان)ع( تقیه بود.

گزینۀ21501
بعد از رحلت رسول خدا)ص(، نوشتن سخنان ایشان ممنوع شد و این ممنوعیت، آثار 
زیان باری برای مسلمانان داشت. البته امیرالمؤمنین)ع( و حضرت فاطمه )س( به این 
ممنوعیت توجه نکردند و سخنان پیامبر)ص( را به فرزندان و یاران خود آموختند و 

از آنان خواستند که این آموخته ها را به نسل های بعد منتقل کنند.
روش مطالعه برای پاسخ دادن به تست های این درس، باید با مطالعۀ دقیق، 
عبارت های کتاب را به خاطر سپرد و فقط با در نظر گرفتن متن کتاب، گزینۀ 

صحیح را انتخاب نمود.

گزینۀ21514
حدیث »سلسلهًْ الذهب«، در مسیر حرکت امام رضا)ع( )علی بن موسی( به مرو در 
شهر نیشابور خطاب به هزاران نفر از مردم که به استقبال ایشان آمده بودند، بیان 

شده است.
اولوااالمر  معرفی  به  و  آمده  اطاعت  آیۀ  توضیح  در  جابر  یادآوری حدیث 

پرداخته و در آن نام تمامی امامان آمده است.

گزینۀ21524
الف ـ هنگامی که امام رضا)ع( به اجبار مأمون، از مدینه به مرو، پایتخت حکومت 
این خلیفۀ عباسی می رفت، در مسیر حرکت خود به نیشابور رسید. هزاران نفر 
از مردم به استقبال ایشان آمده بودند و گروه زیادی از آنان، قلم هایشان را آماده 
کرده بودند تا هرچه امام می گوید، بنویسند و برای خود و آیندگان نگه دارند.امام 

رضا)ع( در این شرایط حدیث سلسله الذهب را بیان کردند. 
امامان  اقدامات  از  پیامبر)ص(«  سیرۀ  و  سخنان  »حفظ  بیانگر  حدیث،  این  ب ـ 

معصوم)ع( در زمینۀ مرجعیت دینی است.
نکتۀ طالیی حدیث سلسلۀ الذهب از این جهت که از امامان قبل نقل شده 
تا به رسول اکرم)ص( رسیده، بیانگر »حفظ سخنان و سیرۀ پیامبر)ص(« در دورۀ 
ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر اسالم)ص(، از جمله اقدامات امامان معصوم)ع( در 

زمینۀ مرجعیت دینی است.

گزینۀ21533
الف ـ حدیث سلسلۀ الذهب در اصل سخن خداوند است، چراکه مطابق این حدیث، 
امام علی)ع( از رسول خدا)ص( شنید که فرمود: »خداوند می فرماید: َکلَِمهًُْ ال اله ااِلَّ 
اهلُل ِحصنی َفَمن دَخَل ِحصنی اَِمَن ِمن َعذابی« ب ـ براساس این حدیث، راه در 

امان  ماندن از عذاب الهی ورود به قلعۀ محکم ال اله ااِلَّ اهلل است.
نکتۀ طالیی منظور از قلعۀ محکم خداوند، گفتن ال اله ااّل اهلل و پایبندی به 

آن است. )درس 2 دوازدهم(
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گزینۀ21541
ُ ال اله ااِلَّ اهلُل ِحصنی َفَمن دَخَل ِحصنی اَِمَن ِمن  در حدیث سلسله الذهب: »َکلَِمهًْ
َعذابی«، کلمۀ ال اله ااِلَّ اهلل قلعۀ محکم خداوند )حصنی( معرفی شده و نتیجۀ 

ورود به این قلعۀ محکم خداوند، در امان ماندن از عذاب الهی است.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها بر اساس حدیث سلسلۀ الذهب، ورود به قلعۀ 
محکم ال اله ااّل اهلل که باعث در امان ماندن از عذاب اخروی می شود، با اعتراف 
و پایبندی به ال اله ااّل اهلل و یا اعتقاد به مراتب توحید و عمل به دستورات الهی 

)توحید عملی( امکان پذیر می شود. )درس 2 و 3 دوازدهم(

گزینۀ21553
اهلُل  ااِلَّ  اله  ال   ُ َکلَِمهًْ اهلُل ِحصنی  ااِلَّ  اله  ُ ال  مطابق حدیث سلسه الذهب : »َکلَِمهًْ
ِحصنی بُِشروِطها و اَنَا ِمن ُشروِطها«، مقصود امام)ع( از بیان عبارت »بشروطها 
و انا ِمن شروطها« این بود که توحید تنها یک لفظ و شعار نیست. بلکه باید در 
زندگی اجتماعی ظاهر شود و تجلی توحید در زندگی اجتماعی )توحید عملی از 

بُعد اجتماعی( با والیت امام که همان والیت خداست، میسر می شود.
ِمن  انا  و  »بشروطها  سلسه الذهب :  حدیث  از  قسمت  نکتۀ طالیی این 
شروطها«، بیانگر تجلی توحید در زندگی اجتماعی )توحید عملی از بُعد اجتماعی( 

است.

گزینۀ21564
الف ـ درحدیث سلسه الذهب ، مقصود امام)ع( از بیان عبارت »بشروطها و انا ِمن 
شروطها«، این بود که توحید تنها یک لفظ و شعار نیست. بلکه باید در زندگی 
بُعد  از  )توحید عملی  اجتماعی  زندگی  در  توحید  و تجلی  اجتماعی ظاهر شود 

اجتماعی( با والیت امام که همان والیت خداست، میسر می شود. 
ب ـ این حدیث با آیه اطاعت: »یا أّیها الّذین آمنوا أطیعوا اهلل و أطیعوا الّرسول و 
أولي االمر منکم« ، تناسب معنایی داشته و هر دو به موضوع تجلی توحید عملی 

در اجتماع با پذیرش والیت و حکومت ائمۀ اطهار)ع( اشاره دارند.
نادرست   )3( و   )1( گزینه های  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
است، زیرا توحید عملی اجتماعی نیاز به تشکیل حکومت اسالمی دارد نه توحید 
عملی فردی. آیۀ تطهیر در قسمت دوم گزینۀ )2(، به عصمت اهل بیت اشاره دارد 

نه تشکیل حکومت اسالمی توسط امام معصوم)ع(.

گزینۀ21572
الف ـ بر اساس حدیث سلسه الذهب ، توحید تنها یک لفظ و شعار نیست، بلکه باید 
در زندگی اجتماعی ظاهر شود و پیاده شدن توحید در زندگی اجتماعی )توحید 

عملی اجتماعی( با تشکیل حکومت توسط امام، میسر می شود. 
ب ـ حدیث سلسه الذهب  و آیه اطاعت: »یا أّیها الّذین آمنوا أطیعوا اهلل و أطیعوا 
الّرسول و أولي االمر منکم« و این قسمت از حدیث ثقلین: »ما ان تمّسکتم بهما 

لن تضلّوا ابدا«، به پذیرش والیت و حکومت امام اشاره دارند.
نکتۀ طالیی قسمت اول حدیث سلسه الذهب ، به توحید عملی فردی اشاره 

دارد و قسمت دوم حدیث سلسه الذهب ، به توحید عملی اجتماعی اشاره دارد.

گزینۀ21581
در  امامان  اسامی  آمدن  پشت سر هم  و  توالی  به جهت  حدیث سلسله الذهب 
آن، به حدیث »سلسلهًْ الذهب« )یعنی زنجیرۀ طالیی( مشهور است. شیوۀ بیان 
امام)ع( در نقل این حدیث نشان می دهد که با وجود فرمان ممنوعیت نقل احادیث 
پیامبر)ص(، چگونه احادیث رسول خدا)ص( از امامی به امام دیگر منتقل می شده 
است. بنابراین، از این جهت، بیانگر »حفظ سخنان و سیرۀ پیامبر)ص(« در دورۀ 
ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر اسالم)ص(، از جمله اقدامات امامان معصوم)ع( در 

زمینۀ مرجعیت دینی است.

نادرست   )4( و   )2( گزینه های  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
است، زیرا در این حدیث، اسامی امامان پشت سر هم آمده است نه اینکه بگوییم 
این حدیث بیانگر مفهوم توالی اسامی امامان است. قسمت دوم گزینۀ )3( نادرست 

است، زیرا این حدیث، بیانگر حفظ سخنان و سیرۀ پیامبر)ص(« است.

گزینۀ21594
الف ـ در این قسمت از حدیث سلسه الذهب : »بشروطها و انا ِمن شروطها«، از این 
جهت که امام رضا)ع( خود را به عنوان امام و جانشین برحق پیامبر اکرم)ص( معرفی 
می کند؛ به گونه ای که مردم بدانند تنها او جانشین رسول خدا و امام برحق جامعه  

است، بیانگر »معرفی خویش به عنوان امام بر حق« است.
ب ـ این حدیث، به جهت توالی و پشت سر هم آمدن اسامی امامان در آن، به 

حدیث »سلسلهًْ الذهب« )یعنی زنجیرۀ طالیی( مشهور است.
و  مفهومی  پاسخی  که  تست  این  به  دادن  پاسخ  روش تست زدن برای 
متفاوت با آنچه در کتاب خواند ایم دارد، ابتدا باید گزینه هایی که مطمئن هستیم 
نادرست است را حذف کنیم، یعنی قسمت اول گزینه های )2( و )3( نادرست 
است، زیرا حدیث سلسه الذهب  بیانگر »حفظ سخنان و سیرۀ پیامبر)ص(« است نه 
»تبیین معارف اسالمی متناسب با نیازهای نو«. با توجه به توضیح باال، قسمت 

دوم گزینۀ )1( نادرست است.

گزینۀ21602
از  با توجه به سخن امام رضا)ع( در خصوص حدیث سلسله الذهب: »من  الف ـ 
پدرم، امام کاظم)ع( شنیدم و ایشان از پدرش، امام صادق)ع(، و ایشان از پدرش 
امام باقر)ع( و ایشان از پدرش، امام سجاد)ع( و ایشان از پدرش، امام حسین)ع( و 
ایشان از پدرش، امام علی)ع( و ایشان از رسول خدا)ص( شنید که فرمود: »خداوند 
ُ ال اله ااِلَّ اهلُل ِحصنی...«، این حدیث از زبان امام حسن)ع( نقل  می فرماید:»َکلَِمهًْ
نشده است. ب ـ مقصود امام)ع( از بیان عبارت »بشروطها و انا ِمن شروطها«، این 
بود که توحید تنها یک لفظ و شعار نیست. بلکه باید در زندگی اجتماعی ظاهر 
شود و تجلی توحید در زندگی اجتماعی )توحید عملی از بُعد اجتماعی( با والیت 

امام که همان والیت خداست، میسر می شود.
توضیح در حدیث جابر نام 12 امام آمده است و حدیث سلسله الذهب از قول 

7 امام نقل شده است.

گزینۀ21613
گسترش سرزمین های اسالمی و سؤال های مختلفی که در زمینه های احکام، 
اخالق، افکار و نظام کشورداری پدید آمد، باعث شد تا نیاز به امام معصوم)ع( برای 

تبیین معارف اسالمی، بیشتر از پیش آشکار شود.
یادآوری این فرض که »همچون مسئولیت اّول، پایان این دو مسئولیت را 
نیز اعالم نموده اند.«، باطل است، زیرا ظهور مکاتب و فرقه های مختلف،  پیدایش 
مسائل و مشکالت جدید اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را به دنبال 
داشت و نیاز به امام و رهبری که در میان انبوه افکار و عقاید، حقیقت را به مردم 
نشان دهد و جامعه را آن گونه که پیامبر اداره می کرد، اداره نماید، افزون تر می شد.

گزینۀ21622
احکام،  زمینه های  در  مختلفی  سؤال های  اسالمی،  سرزمین های  گسترش  با 
اخالق، افکار و نظام کشورداری پدید آمد. ائمۀ اطهار)ع( با اینکه با حاکمان زمان 
خود مخالف بودند، اما به دور از انزوا و گوشه گیری و با حضور سازنده و فعال، با 
تکیه بر علم الهی خود، دربارۀ همۀ این مسائل اظهار نظر می کردند و مسلمانان 

را از معارف خود بهره مند می ساختند.
نکتۀ طالیی با توجه به وجود تقیه در مبارزۀ امامان معصوم)ع( با حاکمان 
اموی و عباسی، این عبارت: »به دور از انزوا و گوشه گیری و با حضور سازنده و 
فعال«، فقط دربارۀ مرجعیت دینی و »تبیین معارف اسالمی متناسب با نیازهای 

نو« صحیح است.
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گزینۀ21633
الف ـ با گسترش سرزمین های اسالمی، سؤال های مختلفی در زمینه های احکام، 
اخالق، افکار و نظام کشورداری پدید آمد. ائمۀ اطهار)ع( با اینکه با حاکمان زمان 
خود مخالف بودند، اما به دور از انزوا و گوشه گیری و با حضور سازنده و فعال، با 
تکیه بر علم الهی خود، دربارۀ همۀ این مسائل اظهار نظر می کردند و مسلمانان 

را از معارف خود بهره مند می ساختند.
ب ـ ثمرۀ این حضور سازنده، فراهم آمدن کتاب های بزرگ در حدیث و سیرۀ ائمۀ 

اطهار)ع( در کنار سیرۀ پیامبر)ص( و قرآن کریم است.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها با در نظر گرفتن متن کتاب، قسمت اول سایر 

گزینه ها در مورد »تبیین معارف اسالمی متناسب با نیازهای نو« نادرست است.

گزینۀ21642
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینه های )1( و )3( نادرست است، زیرا ائمۀ 
اطهار)ع( به دور از انزوا و گوشه گیری و با حضور سازنده و فعال، دربارۀ مسائل 
جدید اظهار نظر می کردند. گزینۀ )4( نادرست است، زیرا فراهم آمدن کتاب های 
بزرگ در حدیث و سیرۀ ائمۀ اطهار)ع( نتیجۀ اظهار نظر ائمۀ اطهار)ع( در زمینۀ 

مسائل جدید است نه تربیت شخصیت های اسالمی.

گزینۀ21654
الف ـ کتاب »نهج البالغه« که بخشی از سخنرانی ها، نامه ها و پند و اندرزهای 

ایشان را در خود جای داده، حکایتگر این دانش بی مانند است.
ب ـ ثمرۀ این حضور سازنده فراهم آمدن کتاب های بزرگ در حدیث و سیرۀ ائمۀ 
اطهار)ع( در کنار سیرۀ پیامبر)ص( و قرآن کریم است. در میان این کتاب ها می توان 
از کتاب »نهج البالغه« نام برد که شامل بخشی از سخنرانی ها، نامه ها و پند و 

اندرزهای امام علی)ع( می باشد.
مقایسه کتاب »نهج البالغه« در درس )6(، بیانگر علم بی کران امام علی)ع( 
و در این درس بیانگر »تبیین معارف اسالمی متناسب با نیازهای نو« از جمله 

اقدامات ائمۀ اطهار)ع( در راستای مرجعیت دینی است.

گزینۀ21661
سیرۀ  کنار  در  اطهار)ع(  ائمۀ  سیرۀ  و  حدیث  در  بزرگ  کتاب های  آمدن  فراهم 
پیامبر)ص( و قرآن کریم از جمله کتاب »نهج البالغه« و کتاب »صحیفۀ سجادیه« 
از امام سجاد)ع(، بیانگر »تبیین معارف اسالمی متناسب با نیازهای نو«، از جمله 

اقدامات ائمۀ اطهار)ع( مربوط به مرجعیت دینی بوده است.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها ...

گزینۀ21672
الف ـ این عبارت: »امیرالمؤمنین)ع( و حضرت فاطمه )س( به این ممنوعیت توجه 
نکردند و سخنان پیامبر)ص( را به فرزندان و یاران خود آموختند و از آنان خواستند 
که این آموخته ها را به نسل های بعد منتقل کنند.«، بیانگر »حفظ سخنان و سیرۀ 

پیامبر)ص(«، از اقدامات مربوط به مرجعیت دینی می باشد.
در  مختلفی  سؤال های  اسالمی،  سرزمین های  گسترش  »با  عبارت:  این  ب ـ 
با  اطهار)ع(  ائمۀ  آمد.  پدید  کشورداری  نظام  و  افکار  اخالق،  احکام،  زمینه های 
اینکه با حاکمان زمان خود مخالف بودند، اما به دور از انزوا و گوشه گیری و با 
حضور سازنده و فعال، با تکیه بر علم الهی خود، دربارۀ همۀ این مسائل اظهار 
نظر می کردند.«، بیانگر »تبیین معارف اسالمی متناسب با نیازهای نو«، از جمله 

اقدامات مربوط به مرجعیت دینی می باشد.
ج ـ »بیان حدیث سلسله الذهب« نیز بیانگر »حفظ سخنان و سیره پیامبر)ص(«، از 

جمله اقدامات مربوط به مرجعیت دینی می باشد.

تمرین تست زنی برای پاسخ به تست های چند قسمتی، بهتر است از طریق 
حذف گزینه های نادرست به پاسخ صحیح برسیم. با توجه به توضیح باال، قسمت 

اول گزینه های )1( و )3( نادرست است.

گزینۀ21683
اقدامات سه گانه ائمه)ع( در زمینۀ مرجعیت دینی )تعلیم و تفسیر قرآن کریم و ...(، 
سبب شد که حقیقت اسالم برای جویندگان حقیقت پوشیده نماند و کسانی که 
طالب حقیقت اند بتوانند در میان انبوه تحریفات به تعلیمات اصیل اسالم دست 

یابند و راه حق را از باطل تشخیص دهند.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ )1(، نتیجۀ تقیه است. گزینۀ )2( بیانگر 
شیوۀ درست مبارزۀ امامان در راستای والیت ظاهری است. گزینۀ )4(، بیانگر 

مفهوم واقعی شیعه است.

گزینۀ21694
»تعلیم و تفسیر قرآن کریم« از جمله اقدامات ائمۀ اطهار)ع( در زمینۀ مرجعیت 
دینی، پاسخ گوی مشکل تحریف اندیشه های اسالمی بود و سبب شد که مردم 
به تفسیر و برداشت شخصیت ها و الگوهای غیر قابل اعتماد از قرآن کریم اعتماد 

نکنند.
توضیح با توجه به چهار چالش مهم عصر امامان)ع( که در درس قبل بیان 
شد، این سؤال به بررسی این موضوع می پردازد که تعلیم و تفسیر قرآن کریم 
توسط امامان)ع(، پاسخ گوی کدام یک از مشکالت عصر آنان بوده است.گزینه های 
)1(، )2( و )3(، نتیجۀ دومین اقدام امامان)ع( یعنی »حفظ سخنان و سیرۀ پیامبر)ص(« 

است.

گزینۀ21703
و سیرۀ  دینی، »حفظ سخنان  مرجعیت  راستای  در  اطهار)ع(  ائمۀ  اقدام  دومین 
پیامبر)ص(« بود. این اقدام، سبب شد که 1ـ آثار ناگوار ممنوعیت نقل حدیث توسط 
خلیفۀ دوم کمتر شود و تعداد قابل توجهی از سخنان آن حضرت، نزد علمای شیعه 
حفظ گردد. 2ـ و امکان شناخت جاعالن حدیث فراهم آید و گروه های زیادی 
از محققان، به خصوص شیعه، به احادیث این جاعالن اعتنا نکنند. 3ـ هم چنین 
باعث آن شد که مردم، تفاوت های رهبری و حکومت رسول خدا)ص( با حاکمان 
جور را درک کنند و این حکومت ها را نمونه های رهبری اسالمی نشمارند. 4ـ 
همچنین سبب شد که در مقابل تحریف معارف، معارف صحیح نیز به گوش 

مردم برسد.
اسالمی  معارف  »تبیین  نتیجۀ   ،)1( گزینۀ   دلیل نادرستی سایر گزینه ها
متناسب با نیازهای نو« توسط ائمۀ اطهار)ع( است. گزینۀ )2(، نتیجۀ تقیه است. 

گزینۀ )4(، نتیجۀ »تعلیم و تفسیر قرآن کریم« توسط ائمۀ اطهار)ع( است.

گزینۀ21712
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل

قرآن  تفسیر  و  »تعلیم  نتایج  از   ،)2(  دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ 
کریم« توسط ائمۀ اطهار)ع( در راستای مرجعیت دینی، است.

گزینۀ21723
ائمۀ اطهار)ع( در راستای مرجعیت دینی، »تبیین معارف اسالمی  سومین اقدام 
متناسب با نیازهای نو« بود. این اقدام، هم اقدامی در مقابل تحریف در معارف 
بود و هم اقدامی در برابر ظهور الگوهای غیر قابل اعتماد. این الگوها، نظرات و 

دیدگاه هایی ارائه می کردند که با حقیقت اسالم سازگاری کمتری داشت.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها ...
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گزینۀ21734
الف ـ دومین اقدام ائمۀ اطهار)ع( در راستای مرجعیت دینی، »حفظ سخنان و سیرۀ 
پیامبر« بود این اقدام، سبب شد که آثار ناگوار ممنوعیت نقل حدیث توسط خلیفۀ 
دوم کمتر شود و تعداد قابل توجهی از سخنان آن حضرت، نزد علمای شیعه حفظ 
گردد.  ب ـ اولین و سومین و اقدام ائمۀ اطهار)ع( در راستای مرجعیت دینی،؛ یعنی 
»تعلیم و تفسیر قرآن کریم« و »تبیین معارف اسالمی متناسب با نیازهای نو«، 
هر دو پاسخ گوی دومین و سومین چالش عصر امامان، یعنی »تحریف معارف 

اسالمی و جعل حدیث« و »ظهور الگوهای غیر قابل اعتماد« بود.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )1( و )3(، پاسخ گوی 
اولین چالش عصر امامان یعنی »ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر اکرم)ص(« 
نمی باشد. قسمت سوم گزینۀ )2(، پاسخگوی »ظهور الگوهای غیر قابل اعتماد« 

نمی باشد.

گزینۀ21742
و سیرۀ  دینی، »حفظ سخنان  مرجعیت  راستای  در  اطهار)ع(  ائمۀ  اقدام  دومین 
تفاوت های رهبری و حکومت  اقدام، سبب شد که مردم،  این  بود.  پیامبر)ص(« 
رسول خدا)ص( با حاکمان جور را درک کنند و این حکومت ها را نمونه های رهبری 

اسالمی نشمارند. )پاسخگوی مشکل چهارم عصر امامان)ع((
نکتۀ طالیی دومین اقدام ائمۀ اطهار)ع( در راستای مرجعیت دینی، »حفظ 
یعنی  اول،  مشکل  پاسخ گوی  اقدام،  این  است.  پیامبر)ص(«  سیرۀ  و  سخنان 
یعنی »تحریف  اکرم)ص(« و مشکل دوم،  پیامبر  احادیث  نوشتن  از  »ممنوعیت 
معارف اسالمی و جعل حدیث« و مشکل چهارم، یعنی »تبدیل حکومت عدل 

نبوی به سلطنت« است.

گزینۀ21754
آنکه  اّول،  مبارزه می کردند،  با حاکمان زمان خود  به دو علت  بزرگوار،  امامان 
رهبری و ادارۀ جامعه از جانب خداوند به آنان سپرده شده بود و الزم بود برای 
انجام دادن این وظیفه به پاخیزند و در صورت وجود شرایط و امکانات، حاکمان 
غاصب را برکنار کنند تا با تشکیل حکومتی بر مبنای اسالم راستین، قوانین دین 

را به اجرا درآورند و عدالت را برقرار سازند.
نکتۀ طالیی اولین دلیل مبارزۀ امامان معصوم)ع( با حاکمان زمان خود، انجام 
وظیفه ای که خداوند در آیۀ شریفۀ: »یا أّیها الّذین آمنوا أطیعوا اهلل و أطیعوا الّرسول 

و أولي االمر منکم« بر عهدۀ آنان نهاده بود.

گزینۀ21763
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل

اجرای  اسالمی،  حکومت  تشکیل  از  معصوم)ع(  امامان  نکتۀ طالیی هدف 
قوانین دین و تحقق پیام آیۀ شریفۀ: »لقد أرسلنا رسلنا بالبّینات و أنزلنا معهم 

الکتاب و المیزان لیقوم الّناس بالقسط« در جامعه بود.

گزینۀ21772
دومین دلیل مبارزۀ امامان بزرگوار با حاکمان زمان خود، این بود که این حاکمان 
غاصب، قوانین اسالم را زیر پا می گذاشتند و به مردم ستم می کردند؛ امامان نیز 
وظیفه داشتند که براساس اصل امر به معروف و نهی از منکر با آنان مقابله کنند 

و مانع زیر پا گذاشتن قوانین اسالم شوند و از حقوق مردم دفاع نمایند.
نکتۀ طالیی دومین دلیل مبارزۀ امامان بزرگوار با حاکمان زمان خود ، عمل 
به دستور الهی: »و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر«، به منظور جلوگیری از زیر پا 

گذاشتن قوانین اسالم توسط حاکمان و دفاع از حقوق مردم بود.

گزینۀ21781
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل

یادآوری امر به معروف و نهی از منکر )و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر(، 
مانند »خمس، زکات، حقوق و مسئولیت های خانواده و جامعه، مبارزه با ظلم و 
جهاد با تجاوزگران و ستمکاران«، از احکام اجتماعی اسالم است. اجرای این 
قوانین اجتماعی، بدون تشکیل حکومت امکان پذیر نیست. هدف از اجرای این 

احکام اجتماعی، برقراری عدالت اجتماعی است.

گزینۀ21792
اصول کلی امامان در مبارزه با حاکمان به سه دسته تقسیم می شود: 1ـ عدم تأیید 
حاکمان 2ـ معرفی خویش به عنوان امام برحق 3ـ انتخاب شیوه های درست 

مبارزه
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ )2(، در درس چهارم از دالیل اهمیت و 

ضرورت تشکیل حکومت اسالمی است.

گزینۀ21804
الف ـ  اولین اصل کلی که ائمۀ اطهار)ع( در مبارزۀ خود با حاکمان جور از آن تبعیت 

می کردند، »عدم تایید حاکمان« بود. 
ب ـ در این اقدام، امامان، هیچ یک از حاکمان غاصب عصر خویش را به عنوان 
تأیید حاکمان به  این موضوع )عدم  تأیید نمی کردند و  جانشین رسول خدا)ص( 

عنوان جانشین پیامبر( را به شیوه های مختلف به مردم اطالع می دادند.
سیرۀ  و  سخنان  »حفظ  بیانگر   ،)1(  دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ 
ائمۀ اطهار)ع( در راستای مرجعیت دینی است.  اقدام  پیامبر«، به عنوان دومین 
گزینۀ )2(، بیانگر »معرفی خویش به عنوان امام برحق«، به عنوان دومین اقدام 
»انتخاب  بیانگر   ،)3( گزینۀ  است.  ظاهری  والیت  راستای  در  اطهار)ع(  ائمۀ 
شیوه های درست مبارزه«، به عنوان سومین اقدام ائمۀ اطهار)ع( در راستای والیت 

ظاهری است.

گزینۀ21811
امامان، هیچ یک از حاکمان غاصب عصر خویش را به عنوان جانشین رسول 
خدا)ص( تأیید نمی کردند و این موضوع را به شیوه های مختلف به مردم اطالع 
می دادند. ب ـ امامان تفاوت های اخالقی و رفتاری حاکمان را در نظر می گرفتند 
و اگر حاکمی در موردی بر طبق دستور اسالم عمل می کرد، آن مورد را تأیید 
یکسان  را  خدا)ص(  همه  رسول  جانشینی  و  خالفت  غصب  در  اّما  می کردند، 

می دیدند.
عبارت های کلیدی این عبارت ها: »یکسان دیدن همۀ حاکمان را در غصب 
خالفت و جانشینی رسول خدا)ص(«، »تأیید موردی که یک حاکم بر طبق دستور 
اسالم عمل می کرد«، »در نظر گرفتن تفاوت های اخالقی و رفتاری حاکمان را« 
و »اطالع رسانی به مردم به شیوه های مختلف«، بیانگر اولین اقدام ائمۀ اطهار)ع( 

در راستای والیت ظاهری، یعنی »عدم تایید حاکمان« است.

گزینۀ21822
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل

تمرین تست زنی برای پاسخ دادن به تست های چند قسمتی، می توان با در 
نظر گرفتن قسمت دوم یا سوم سؤال، به حذف گزینه های نادرست بپردازیم. با 
توجه به توضیح باال، قسمت سوم گزینه های )1( و )4( و قسمت دوم گزینۀ )3(، 

نادرست است.
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گزینۀ21832
دومین اصل کلی که امامان در مبارزۀ خود با حاکمان جور از آن تبعیت می کردند، 
»معرفی خویش به عنوان امام برحق« بود. آن بزرگواران، همواره خود را به عنوان 
امام و جانشین برحق پیامبر اکرم)ص( معرفی می کردند؛ به گونه ای که مردم بدانند 

تنها آنها جانشینان رسول خدا و امام برحق جامعه اند.
سیرۀ  و  سخنان  »حفظ  بیانگر   ،)1(  دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ 
پیامبر«، به عنوان دومین اقدام ائمۀ اطهار)ع( در راستای مرجعیت دینی است. 
گزینۀ )3(، بیانگر »عدم تأیید حاکمان«، به عنوان اولین اقدام ائمۀ اطهار)ع( در 
درست  شیوه های  »انتخاب  بیانگر   ،)4( گزینۀ  است.  ظاهری  والیت  راستای 
مبارزه«، به عنوان سومین اقدام ائمۀ اطهار)ع( در راستای والیت ظاهری است.

گزینۀ21844
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل

ِمن  اَنَا  و  »بُِشروِطها  سلسلۀ الذهب:  حدیث  از  قسمت  نکتۀ طالیی این 
ُشروِطها«، بیانگر »معرفی خویش به عنوان امام برحق«، به عنوان دومین اقدام 

ائمۀ اطهار)ع( در راستای والیت ظاهری است.

گزینۀ21853
این سخن امام صادق)ع(: »ای مردم! رسول خدا)ص( امام و رهبر بود، پس از او 
علی)ع( و سپس حسن و حسین و علی بن حسین و محمد بن علی)ع( به ترتیب، 
امام  عنوان  به  »معرفی خویش  بیانگر  امام هستم.«،  من  اکنون  و  بودند  امام 

برحق«، به عنوان دومین اقدام ائمۀ اطهار)ع( در راستای والیت ظاهری است.
تناسب معنایی این سخن امام صادق)ع(: »ای مردم! رسول خدا)ص( امام و 
رهبر بود، پس از او علی)ع(... و اکنون من امام هستم.« و این سخن امام رضا)ع(: 
»بُِشروِطها و اَنَا ِمن ُشروِطها«، به دومین اقدام ائمۀ اطهار)ع( در راستای والیت 

ظاهری، یعنی »معرفی خویش به عنوان امام برحق« اشاره دارند.

گزینۀ21861
امام صادق)ع( در روز عرفه و در مراسم حج که جمعیت زیادی از مسلمانان از 
سراسر سرزمین های اسالمی حضور داشتند، در میان انبوه جمعیت، حق حکومت 
را از آن خود اعالم نمودند و فرمودند: »ای مردم! رسول خدا)ص( امام و رهبر بود، 
پس از او علی)ع( و سپس حسن و حسین و علی بن حسین و محمد بن علی)ع( به 

ترتیب، امام بودند و اکنون من امام هستم.«
یادآوری از بین امامان شیعه)ع( فقط در یک دورۀ کوتاه چهار سال و نه ماهه، 

ادارۀ حکومت به امام علی)ع( رسید.

گزینۀ21873
امامان، شیوۀ مبارزه با حاکمان را متناسب با شرایط زمان برمی گزیدند؛ به گونه ای 
که هم تفکر اسالم راستین باقی بماند، هم به تدریج، بنای ظلم و جور بنی امیه 
و بنی عباس سست شود. و هم روش زندگی امامان)ع(، به نسل های آینده معرفی 

گردد.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها »بقای تفکر اسالم راستین«، »سست شدن 
تدریحی بنای ظلم و جور بنی امیه و بنی عباس« و »معرفی شدن  روش زندگی 
با حاکمان  انتخاب شیوۀ مبارزه  نتیجه و مولود  آینده«،  امامان)ع(، به نسل های 

متناسب با شرایط زمان است.

گزینۀ21881
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ )1( مربوط به مرجعیت دینی است نه 
والیت ظاهری.

گزینۀ21894
رفتار ائمۀ اطهار)ع( در طول 250 سال بعد از رحلت پیامبر)ص( تا امامت امام عصر)ع( 
و غیبت ایشان، چنان مکمل یکدیگر است که گویی یک شخص می خواهد برای 
رسیدن به یک مقصد مسیری را بپیماید، ولی مسیر یک دست نیست؛ گاهی 
هموار است و گاهی ناهموار، گاهی لغزنده و خطرناک است و گاهی دشوار ، 
ولی همۀ این جاده با همۀ این اختالف ها به یک هدف ختم می شود، به گونه ای 
که گویی یک انسان است که 250 سال زندگی کرده است و در شرایط مختلف 

سیاسی و فرهنگی روش های مناسب را برگزیده و عمل کرده است.
زیرا  است،  نادرست   )2( گزینۀ  دوم   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
ائمۀ اطهار)ع( در طول 250 سال و در شرایط مختلف سیاسی و فرهنگی، شیوۀ 

مبارزه با حاکمان را متناسب با شرایط زمان برمی گزیدند.

گزینۀ21902
تشبیه رفتار ائمۀ اطهار)ع( به انسانی که گویی که 250 سال زندگی کرده است و 
در شرایط مختلف سیاسی و فرهنگی روش های مناسب را برگزیده و عمل کرده 
است، بیانگر »انتخاب شیوه های درست مبارزه«، به عنوان سومین قدم در راستای 

انجام مسئولیت والیت ظاهری بوده است.
توضیح تشبیه رفتار ائمۀ اطهار)ع( به انسانی که گویی که 250 سال زندگی 
کرده است، بیانگر مکمل هم بودن رفتار امامان)ع( با وجود تفاوت در شیوه های 

مبارزۀ آنان است.

گزینۀ21911
خشونت و ستمگری حاکمان بنی امیه و بنی عباس به گونه ای بود که اگر کسانی 
به عنوان پیرو و شیعۀ امامان شناخته می شدند به سختی آزار و اذیت می شدند 
و در بسیاری مواقع به شهادت می رسیدند. از این رو، ائمۀ اطهار)ع( می کوشیدند 
آن بخش از اقدامات و مبارزات خود را که دشمن به آن حساسیت دارد، در قالب 

»تقّیه« پیش ببرند.
نکتۀ طالیی »تقیه«، بیانگر »انتخاب شیوه های درست مبارزه«، در راستای 

انجام مسئولیت والیت ظاهری بوده است.

گزینۀ21923
ائمۀ اطهار)ع( می کوشیدند آن بخش از اقدامات و مبارزات خود را که دشمن به 
آن حساسیت دارد، در قالب »تقّیه« پیش ببرند. تقّیه، یعنی مخفی نگه داشتن 
اقدامات خود، به گونه ای که در عین ضربه زدن به دشمن، کم تر ضربه بخورند.

نکتۀ طالیی خشونت و ستمگری حاکمان بنی امیه و بنی عباس در برخورد با 
شیعیان، علت انتخاب روش مبارزۀ »تقّیه« توسط ائمۀ اطهار)ع( بود.

گزینۀ21934
تقّیه، از جمله اقدامات مربوط به »انتخاب شیوه های درست مبارزه« می باشد. 
از جملۀ موارد تقیه، ارتباط میان امامان و یاران آن ها در نقاط مختلف سرزمین 

اسالمی  بود.
توضیح »تقّیه«، یکی از شیوه های مبارزۀ ائمۀ اطهار)ع( با حاکمان بنی امیه و 

بنی عباس متناسب با شرایط زمان است.

گزینۀ21942
الف ـ مخفی نگه داشتن ارتباط  امامان با  یاران صمیمی و قابل اعتماد و فداکار خود 
که مانع از شناسایی و به شهادت رساندن آنان می شد، مواردی ازتقّیه می باشد. 
ب ـ تقّیه از جمله اقدامات مربوط به »انتخاب شیوه های درست مبارزه« در راستای 

مسئولیت والیت ظاهری ائمه)ع( است.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها ...
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گزینۀ21951
مبارزه  خود  زمان  حاکمان  با  علت  دو  به  بزرگوار،  »امامان  عبارت:  این  الف ـ 
می کردند، اّول، آنکه رهبری و ادارۀ جامعه از جانب خداوند به آنان سپرده شده 
بود و الزم بود برای انجام دادن این وظیفه به پاخیزند و در صورت وجود شرایط 
و امکانات، حاکمان غاصب را برکنار کنند تا با تشکیل حکومتی بر مبنای اسالم 
اقدامات  از  برقرار سازند.«  را  اجرا درآورند و عدالت  به  را  قوانین دین  راستین، 

امامان)ع( در راستای والیت ظاهری است.
ب ـ این عبارت: »امامان بزرگوار در هر فرصتی که به دست می آوردند، معارف 
این کتاب آسمانی را بیان می کردند و رهنمودهای آن را آشکار می ساختند. در 
نتیجۀ این اقدام، مشتاقان معارف قرآنی توانستند از این کتاب الهی بهره ببرند.«، 
بیانگر اولین اقدام امامان)ع( در راستای مرجعیت دینی، یعنی »تعلیم و تفسیر قرآن 

کریم« است.
ج ـ این عبارت: »دوم این که حاکمان غاصب، قوانین اسالم را زیر پا می گذاشتند 
امر به  نیز وظیفه داشتند که براساس اصل  امامان  و به مردم ستم می کردند؛ 
معروف و نهی از منکر با آنان مقابله کنند و مانع زیر پا گذاشتن قوانین اسالم 
راستای والیت  در  امامان)ع(  اقدامات  از  نمایند.«،  دفاع  مردم  از حقوق  و  شوند 

ظاهری است.
نکتۀ طالیی عمل نمودن بر اساس وظیفۀ مطرح شده در عبارت شریفۀ: »و 
تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر«، بیانگر مجاهده در راستای والیت ظاهری است.

گزینۀ21962
نمی گذاشتند  )تقّیه(  یاران خود  با  ارتباط   داشتن  نگه  با مخفی  ما  امامان  الف ـ 
را  آنان  فداکار  و  اعتماد  قابل  و  بنی عباس،  یاران صمیمی  و  بنی امیه  حاکمان 

شناسایی کنند و به شهادت برسانند.
»انتخاب  ظاهری،  والیت  انجام  راستای  در  اطهار)ع(  ائمه  اقدام  سومین  ب ـ 
شیوه های درست مبارزه« بود. امامان، شیوۀ مبارزه با حاکمان را متناسب با شرایط 
زمان برمی گزیدند؛ به گونه ای که هم تفکر اسالم راستین باقی بماند، هم به 
تدریج، بنای ظلم و جور بنی امیه و بنی عباس سست شود. و هم روش زندگی 

امامان)ع(، به نسل های آینده معرفی گردد.
ج ـ امام صادق)ع( در روز عرفه و در مراسم حج که جمعیت زیادی از مسلمانان از 
سراسر سرزمین های اسالمی حضور داشتند، در میان انبوه جمعیت، حق حکومت 
را از آن خود اعالم نمودند. این کار، دومین اقدام ائمه اطهار)ع( در راستای انجام 

والیت ظاهری، یعنی »معرفی خویش به عنوان امام برحق«، است.
تمرین تست زدن برای پاسخ دادن به این تست، از قسمت دوم یا سوم  آن 
باال، قسمت دوم  با توجه به توضیح  نادرست می پردازیم.  به حذف گزینه های 

گزینه های )1( و )3( و قسمت سوم گزینۀ )4( نادرست است.

گزینۀ21972
الف ـ دومین اصل کلی که امامان در مبارزۀ خود با حاکمان جور از آن تبعیت 
می کردند، »معرفی خویش به عنوان امام برحق« بود. آن بزرگواران، همواره خود 
را به عنوان امام و جانشین برحق پیامبر اکرم)ص( معرفی می کردند؛ به گونه ای که 

مردم بدانند تنها آنها جانشینان رسول خدا و امام برحق جامعه اند. 
»انتخاب  ظاهری،  والیت  انجام  راستای  در  اطهار)ع(  ائمه  اقدام  سومین  ب ـ 
شیوه های درست مبارزه« بود. امامان، شیوۀ مبارزه با حاکمان را متناسب با شرایط 
زمان برمی گزیدند؛ به گونه ای که هم تفکر اسالم راستین باقی بماند، هم به 
تدریج، بنای ظلم و جور بنی امیه و بنی عباس سست شود. و هم روش زندگی 

امامان)ع(، به نسل های آینده معرفی گردد.
ج ـ این عبارت: »امامان بزرگوار در هر فرصتی که به دست می آوردند، معارف 
این کتاب آسمانی را بیان می کردند و رهنمودهای آن را آشکار می ساختند. در 
نتیجۀ این اقدام، مشتاقان معارف قرآنی توانستند از این کتاب الهی بهره ببرند.«، 
بیانگر اولین اقدام امامان)ع( در راستای مرجعیت دینی، یعنی »تعلیم و تفسیر قرآن 

کریم« است.

به  را  خویش  عصر  غاصب  حاکمان  از  هیچ یک  »امامان  مقایسه اینکه 
عنوان جانشین رسول خدا)ص( تأیید نمی کردند و این موضوع را به شیوه های 
با  امامان  مبارزۀ  کلی  اصل  اولین  بیانگر  اطالع می دادند.«،  مردم  به  مختلف 
حاکمان جور، یعنی »عدم تأیید حاکمان« است. اینکه »آن بزرگواران، همواره 
به  می کردند؛  معرفی  اکرم)ص(  پیامبر  برحق  جانشین  و  امام  عنوان  به  را  خود 
گونه ای که مردم بدانند تنها آنها جانشینان رسول خدا و امام برحق جامعه اند.«، 
بیانگر دومین اصل کلی مبارزۀ امامان با حاکمان جور، یعنی »معرفی خویش 

به عنوان امام برحق« است.

گزینۀ21983
از دقت این سخن امام صادق)ع(: »مایۀ زینت و زیبایی ما باشید، نه مایۀ زشتی 
و عیب«، برداشت می شود که به گونه ای زندگی کنیم که سبب بدبینی دیگران 
نسبت به شیعیان نشویم و بدانیم که شیعه بودن تنها به اسم نیست؛ بلکه اسم 

باید با عمل صالح همراه باشد تا پیرو حقیقی آنان شویم.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ )3( نادرست است، زیرا اسم شیعه بودن 
باید با عمل صالح ) نه با علم حقیقی( همراه باشد تا پیرو حقیقی امامان معصوم)ع( 

شویم.

گزینۀ21993
الف ـ تداوم یافتن دین اسالم و حفظ پیام الهی و قرآن کریم، نتیجۀ فداکاری های 

پیامبر اکرم)ص( و ائمۀ اطهار)ع( است. 
ب ـ مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

نه مایۀ  باشید،  امام صادق)ع(: »مایۀ زینت و زیبایی ما  توضیح این سخن 
زشتی و عیب«، به توحید عملی اشاره دارد. )درس 3 دوازدهم(

گزینۀ22004
الف ـ امامان بزرگوار، به دو علت با حاکمان زمان خود مبارزه می کردند، اّول، آنکه 
رهبری و ادارۀ جامعه از جانب خداوند به آنان سپرده شده بود و الزم بود برای 
انجام دادن این وظیفه به پاخیزند و در صورت وجود شرایط و امکانات، حاکمان 
غاصب را برکنار کنند تا با تشکیل حکومتی بر مبنای اسالم راستین، قوانین دین 

را به اجرا درآورند و عدالت را برقرار سازند.«
»انتخاب  ظاهری،  والیت  انجام  راستای  در  اطهار)ع(  ائمه  اقدام  سومین  ب ـ 
شیوه های درست مبارزه« بود. امامان، شیوۀ مبارزه با حاکمان را متناسب با شرایط 
زمان برمی گزیدند؛ به گونه ای که هم تفکر اسالم راستین باقی بماند، هم به 
تدریج، بنای ظلم و جور بنی امیه و بنی عباس سست شود. و هم روش زندگی 
بیانگر »انتخاب شیوه های  آینده معرفی گردد. »تقیه«،  امامان)ع(، به نسل های 

درست مبارزه«، در راستای انجام مسئولیت والیت ظاهری بوده است.
ج ـ اقدامات سه گانه ائمه)ع( در زمینۀ مرجعیت دینی )تعلیم و تفسیر قرآن کریم و 
...(، سبب شد که حقیقت اسالم برای جویندگان حقیقت پوشیده نماند و کسانی 
که طالب حقیقت اند بتوانند در میان انبوه تحریفات به تعلیمات اصیل اسالم دست 

یابند و راه حق را از باطل تشخیص دهند.
از  می توان  تست،  این  به  دادن  پاسخ   دلیل نادرستی سایر گزینه ها برای 

قسمت دوم یا سوم سؤال به حذف گزینه های نادرست اقدام کرد.
با توجه به اینکه ائمۀ اطهار)ع( در مبارزۀ خود از تقیه هم استفاده می کردند، قسمت 
دوم گزینه های )1( و )2( در مورد »تبیین معارف اسالمی متناسب با نیازهای 
نو« صحیح است نه »انتخاب شیوه های درست مبارزه«. با توجه به توضیح باال، 

قسمت سوم گزینۀ )3( نادرست است.
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گزینۀ22012
از بین عبارت های مذکور، سه عبارت قسمت های »الف«، »ج« و »ه«، با هم 
تناسب دارند. الف ـ امام علی)ع( می فرماید: »و وقتی می توانید به عهد خود با قرآن 
بودن  بدانیم که شیعه  را تشخیص دهید.« ج  ـ  پیمان شکنان  بمانید که  وفادار 
تنها به اسم نیست؛ بلکه اسم باید با عمل صالح همراه باشد تا پیرو حقیقی آنان 
شویم. ویژگی شیعیان در آیۀ شریفۀ: »إّن الّذین آمنوا و عملوا الّصالحات أولئک 
« آمده است. ه ـ اینکه »امامان هیچ یک از حاکمان غاصب عصر  هم خیر البرّیهًْ
خویش را به عنوان جانشین رسول خدا)ص( تأیید نمی کردند و این موضوع را به 
مبارزۀ  کلی  اصل  اولین  بیانگر  می دادند.«،  اطالع  مردم  به  مختلف  شیوه های 

امامان با حاکمان جور، یعنی »عدم تأیید حاکمان« است.
امامان  زیرا  است،  نادرست  »ب«   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
بزرگوار در هر فرصتی که به دست می آوردند، معارف این کتاب آسمانی را بیان 
می کردند و رهنمودهای آن را آشکار می ساختند. قسمت »د« نادرست است، زیرا 
ثمرۀ این حضور سازنده در زمینۀ »تبیین معارف اسالمی متناسب با نیازهای نو«، 
سیرۀ  کنار  در  اطهار)ع(  ائمۀ  سیرۀ  و  حدیث  در  بزرگ  کتاب های  آمدن  فراهم 

پیامبر)ص( و قرآن کریم است.

گزینۀ22024
الف ـ این قسمت از حدیث سلسلۀ الذهب: »بُِشروِطها و اَنَا ِمن ُشروِطها«، بیانگر 
»معرفی خویش به عنوان امام برحق«، به عنوان دومین اقدام ائمۀ اطهار)ع( در 

راستای والیت ظاهری است.
«، به  ب ـ این قسمت از سخن امام باقر)ع(: »و لم یناد بشیء کما نودی بالوالیهًْ

اهمیت والیت ظاهری و تشکیل حکومت اسالمی اشاره دارد.
علم دوستی،  عدالت خواهی،  همچون  موضوع هایی  از  کریم  »قرآن  اینکه  ج ـ 
از  ناپذیری  بیانگر »تأثیر  انسان ها سخن گفته است.«،  برابر  معنویت و حقوق 

عقاید دوران جاهلیت« و اعجاز محتوایی قرآن کریم است.
نادرست   ،)3( و   )2( گزینه های  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
است، زیرا این حدیث، به انتخاب شیوه های درست مبارزه اشاره ندارد.  با توجه به 

توضیح باال، قسمت سوم گزینۀ )1( نادرست است.

گزینۀ22031
سه قسمت »الف«، »ج« و »د«، به انجام مسئولیت مرجعیت دینی اشاره دارند. 

الف ـ این قسمت از حدیث ثقلین: »ما ان تمّسکتم بهما لن تضلّوا ابدا«، بیانگر 
این است که اهل بیت)ع( در کنار قرآن هستند و به تََبع آن، مرجعیت دینی آنان به 

معنای بیان جزئیات قرآن کریم برداشت می شود.
ج ـ این سخن رسول اکرم)ص(: »انا مدینهًْ العلم و علّی بابها فمن اراد العلم فلیأتها 
از پیامبر گرامی اسالم)ص(  اثبات مرجعیت دینی امام علی)ع( بعد  بابها«، به  من 

می پردازد.
د ـ »بیان حدیث سلسله الذهب« توسط امام رضا)ع( نیز بیانگر »حفظ سخنان و 

سیره پیامبر)ص(«، از جمله اقدامات مربوط به مرجعیت دینی می باشد.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها آیۀ قسمت »ب«، بیانگر این حقیقت است که 
در  گناه«  از  بودن  محفوظ  یا  »عصمت  ویژگی  وجود  به  خود  علم  با  خداوند 
پیامبران، آنها را به مقام رسالت مبعوث فرموده است. آیۀ قسمت »د«، بخشی از 
آیۀ ابالغ است که به موضوع تعجیل در ابالغ پیام الهی و عدم نگرانی از گزند 

منافقان اشاره دارد.

گزینۀ22042
الف ـ دومین اقدام ائمۀ اطهار)ع( در راستای مرجعیت دینی، »حفظ سخنان و سیرۀ 
پیامبر)ص(« بود. این اقدام، سبب شد که 1ـ آثار ناگوار ممنوعیت نقل حدیث توسط 
خلیفۀ دوم کمتر شود و تعداد قابل توجهی از سخنان آن حضرت، نزد علمای شیعه 
حفظ گردد. 2ـ و امکان شناخت جاعالن حدیث فراهم آید و گروه های زیادی از 
محققان، به خصوص شیعه، به احادیث این جاعالن اعتنا نکنند. 3ـ هم چنین باعث 
آن شد که مردم، تفاوت های رهبری و حکومت رسول خدا)ص( با حاکمان جور را 
درک کنند و این حکومت ها را نمونه های رهبری اسالمی نشمارند. 4ـ همچنین 
سبب شد که در مقابل تحریف معارف، معارف صحیح نیز به گوش مردم برسد. 
ب ـ سومین اقدام ائمۀ اطهار)ع( در راستای مرجعیت دینی، »تبیین معارف اسالمی 
متناسب با نیازهای نو« بود. این اقدام، هم اقدامی در مقابل تحریف در معارف 
بود و هم اقدامی در برابر ظهور الگوهای غیر قابل اعتماد. این الگوها، نظرات و 

دیدگاه هایی ارائه می کردند که با حقیقت اسالم سازگاری کمتری داشت.
قرآن  تفسیر  و  »تعلیم  دینی،  مرجعیت  زمینۀ  در  اطهار)ع(  ائمۀ  اقدام  اولین  ج ـ 
کریم« بود که پاسخ گوی مشکل تحریف اندیشه های اسالمی بود و سبب شد 
که مردم به تفسیر و برداشت شخصیت ها و الگوهای غیر قابل اعتماد از قرآن 

کریم اعتماد نکنند.
و  دومین  پاسخ گوی  دو  هر  اطهار)ع(؛  ائمۀ  سوم  اقدام  و  اول  توضیح اقدام 
سومین چالش عصر امامان، یعنی »تحریف معارف اسالمی و جعل حدیث« و 
»ظهور الگوهای غیر قابل اعتماد« بود. اقدام دوم ائمۀ اطهار)ع(؛ پاسخ گوی اولین، 

دومین و چهارمین چالش عصر امامان بود.

گزینۀ22051
از بین عبارت های مذکور، تنها عبارت های دو قسمت »ج« و »د« با هم تناسب دارند. 
ج ـ آسان ترین راه برای غیر الهی نشان دادن اسالم و قرآن کریم، آوردن سوره ای 

مشابه یکی از سوره های این کتاب الهی است. )فأتوا بسوره من مثله(
دـ براساس آیۀ شریفۀ: »و من یبتِغ غیر االسالِم دینا فلن یقبل منه و هو فی 
اآلخرهًْ من الخاسرین«، وظیفۀ پیروان پیامبران قبل، تبعیت از دین اسالم است و 

ادامۀ پیروی از دستورات پیامبران قبلی، مورد قبول خداوند نمی باشد.
قسمت  زیرا  است،  نادرست  »الف«   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
اول حدیث سلسلۀ الذهب بیانگر »حفظ سخنان و سیرۀ پیامبر)ص(« است و این 
قسمت حدیث: »بُِشروِطها و اَنَا ِمن ُشروِطها«، بیانگر »معرفی خویش به عنوان 
یعنی  اسالم)ص(  پیامبر  مسئولیت  اولین  به  »ب«،  قسمت  است.  برحق«  امام 

»دریافت وحی و ابالغ آن« اشاره دارد.

گزینۀ22063
الف ـ از دیدگاه امام علی)ع( این پنج مورد: الف( پوشیده شدن حق و آشکار شدن 
باطل ب( رایج شدن دروغ بر خدا و پیامبر ج( کم بها شدن قرآن د( توجه به ظاهر 
قرآن و بی توجهی به محتوا و حقیقت آن ه( ناشناخته شدن معروف و شناخته تر 
بودن منکر، از مصادیق بازگشت ارزش های دوران جاهلیت به جامعۀ اسالمی 

)انقلبتم علی أعقابکم( است.
ب ـ امام علی)ع(، پس از بیان اوضاع و احوال پس از خود و آگاه کردن مردم و 
هشدار به آنها، برای نجات از گمراهی و تشخیص راه حق، در این حدیث، پیشنهاد 
به صراط  الف ـ پشت کنند گان  به مردم داده است:  را  این سه مورد  شناسایی 

مستقیم ب ـ پیمان شکنان عهد با قرآن ج ـ فراموش کنندگان قرآن. 
اهل بیت رسول  روایات، می بینیم که »اهل حق«، همان  و  آیات  ج ـ  مطابق 

خدا)ص( و امامان بزرگوار هستند.
نادرست   )4( و   )2( گزینه های  دوم   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
است، زیرا از دیدگاه امام علی)ع(، شرط وفاداری به عهد و پیمان خود به قرآن در 
فراموش  شناسایی  نه  است  پیمان شکنان  تشخیص  امویان،  حکومت  دوران 

کنند گان قرآن. با توجه به توضیح باال، قسمت سوم گزینۀ )2(، نادرست است.
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گزینۀ22072
از بین عبارت های مذکور، تنها عبارت های سه قسمت »ب«، »ج« و »ه« پیام 
حدیث »سلسلهًْ الذهب« است. قسمت »ب«، مفهوم قسمت اول حدیث و قسمت 

»ج« و »ه«، پیام قسمت دوم حدیث می باشند.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت »الف«، به سومین اقدام ائمۀ اطهار)ع( 
در راستای مرجعیت دینی، یعنی »تبیین معارف اسالمی متناسب با نیازهای نو« 
اشاره دارد. قسمت »د«، به اولین اقدام ائمۀ اطهار)ع( در راستای مرجعیت دینی، 

یعنی »تعلیم و تفسیر قرآن کریم« اشاره دارد.

گزینۀ22083
سومین اقدام ائمه اطهار)ع( در راستای انجام والیت ظاهری، »انتخاب شیوه های 
درست مبارزه« بود. امامان، شیوۀ مبارزه با حاکمان را متناسب با شرایط زمان 
برمی گزیدند؛ به گونه ای که هم تفکر اسالم راستین باقی بماند، هم به تدریج، 
بنای ظلم و جور بنی امیه و بنی عباس سست شود. و هم روش زندگی امامان)ع(، به 
نسل های آینده معرفی گردد. »تقیه«، بیانگر »انتخاب شیوه های درست مبارزه«، 

در راستای انجام مسئولیت والیت ظاهری بوده است.
به  خویش  »معرفی  بیانگر  »ج«،   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
عنوان امام برحق«، به عنوان دومین اقدام ائمۀ اطهار)ع( در راستای والیت ظاهری 
است. قسمت »د«، دلیل مبارزۀ امامان بزرگوار با حاکمان زمان خود  را بیان 

می کند.

گزینۀ22094
الف ـ دومین دلیل مبارزۀ امامان بزرگوار با حاکمان زمان خود در راستای والیت 
ظاهری این بود که این حاکمان غاصب، قوانین اسالم را زیر پا می گذاشتند و به 
مردم ستم می کردند؛ امامان نیز وظیفه داشتند که براساس اصل امر به معروف 
و نهی از منکر با آنان مقابله کنند و مانع زیر پا گذاشتن قوانین اسالم شوند و از 

حقوق مردم دفاع نمایند.
ب ـ تشبیه رفتار ائمۀ اطهار)ع( به انسانی که گویی که 250 سال زندگی کرده است، 
بیانگر مکمل هم بودن رفتار امامان)ع( با وجود تفاوت در شیوه های مبارزۀ آنان 
و همچنین بیانگر »انتخاب شیوه های درست مبارزه«، به عنوان سومین قدم در 

راستای انجام مسئولیت والیت ظاهری بوده است.
ج ـ این عبارت ها: »یکسان دیدن همۀ حاکمان را در غصب خالفت و جانشینی 
عمل  اسالم  دستور  طبق  بر  حاکم  یک  که  موردی  »تأیید  خدا)ص(«،  رسول 
رفتاری حاکمان« و »اطالع  تفاوت های اخالقی و  می کرد«، »در نظر گرفتن 
رسانی به مردم به شیوه های مختلف«، بیانگر اولین اقدام ائمۀ اطهار)ع( در راستای 

والیت ظاهری، یعنی »عدم تایید حاکمان« است.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها برای پاسخ به این تست، حتما از روش حذف 
گزینه های نادرست استفاده کنید. با توجه به توضیح باال، قسمت سوم گزینۀ )1( 

و قسمت اول گزینه های )2( و )3( نادرست است.

گزینۀ22104
از بین عبارت های مذکور، تنها دو عبارت قسمت »ج« و »د« صحیح است. 

زمانه  با شرایط  متناسب  را  مبارزه  زمان شیوۀ  در هر  »امامان  عبارت:  این  ج( 
علیه  یزید  عصر  در  حسین)ع(  امام  همانند  نیز  حسن)ع(  امام  پس  برمی گزیدند، 
امامان علیه حاکمان، یعنی  بیانگر سومین اصل در مبارزۀ  اقدام می نمود.«،  او 

»انتخاب شیوه های درست مبارزه« بوده است.  
د( این عبارت: »امامان هیچ یک از حاکمان غاصب عصر خویش را به عنوان 
و  خالفت  غصب  در  را  آنها  همۀ  و  نمی کردند  تأیید  خدا)ص(  رسول  جانشین 
جانشینی رسول خدا)ص( یکسان می دیدند.«، بیانگر اولین اصل در مبارزۀ امامان 

علیه حاکمان، یعنی »عدم تأیید حاکمان« بوده است. 

سست  زیرا  است،  نادرست   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت»الف« 
شدن بنای ظلم و جور بنی امیه و بنی عباس، نتیجۀ »انتخاب شیوه های درست 
مبارزه« بود.  قسمت»الف« نادرست است، زیرا اعالم نمودن حق حکومت از آِن 
خود توسط امام صادق)ع( در مراسم حج، در عرفه، مربوط به اقدام »معرفی خویش 

به عنوان امام برحق« است.

گزینۀ22114
و  رهبری  که  بود  این  خود  زمان  حاکمان  با  امامان  مبارزۀ  دلیل  اولین  الف ـ 
ادارۀ جامعه از جانب خداوند به آنان سپرده شده و الزم بود برای انجام دادن 
این وظیفه به پا خیزند و درصورت وجود شرایط و امکانات، حاکمان غاصب را 
برکنار کنند تا با تشکیل حکومتی بر مبنای اسالم راستین، )بیانگر »ضرورت 
تََر  پذیرش والیت الهی و نفی حاکمیت طاغوت« و مفهوم آیۀ شریفۀ: »أَلَْم 
إِلَی الَِّذیَن َیْزُعُموَن أَنَُّهْم آَمُنوا بَِما ُأنِْزَل إِلَْیَک َو َما ُأنِْزَل ِمْن َقْبلَِک ُیِریُدوَن أَْن 
اُغوِت َوَقْد ُأِمُروا أَْن َیْکُفُروا بِِه«( قوانین دین را به اجرا درآورند  َیَتَحاَکُموا إِلَی الَطّ

و عدالت را برقرار سازند.
نتیجۀ   ،)3( گزینۀ  باال،  توضیح  به  توجه  با   دلیل نادرستی سایر گزینه ها 

برکناری حکومت طاغوت و تشکیل حکومت اسالمی است. 

گزینۀ22123
و  مردم  کردن  آگاه  و  خود  از  پس  احوال  و  اوضاع  بیان  از  پس  علی)ع(  امام 
هشدار به آنها فرمود: » در آن شرایط )حکومت امویان(، در صورتی می توانید 
مستقیم  صراط  به  پشت کنندگان  ابتدا  که  دهید  تشخیص  را  رستگاری  راه 
که  بمانید  وفادار  قرآن  با  خود  عهد  به  می توانید  وقتی  و  کنید.  شناسایی  را 
که  باشید  قرآن  پیرو  می توانید  آن گاه  و  دهید؛  تشخیص  را  پیمان شکنان 

فراموش کنندگان قرآن را بشناسید.«
از  دیدگاه امام علی)ع(، در دوران حکومت امویان: 1ـ تشخیص راه  خالصه 

رستگاری، با شناخت پشت کنندگان به صراط مستقیم امکان پذیر است.
2ـ شرط وفاداری به عهد و پیمان خود به قرآن، تشخیص پیمان شکنان است.

3ـ  پیروی از قرآن، با شناخت فراموش کنندگان قرآن ممکن است.

گزینۀ22134
با شرایط زمان  متناسب  را  با حاکمان  مبارزه  این عبارت: »امامان شیوۀ  الف ـ 
برمی گزیدند؛ به گونه ای که هم تفکر اسالم راستین باقی بماند، هم به تدریج، 
بنای ظلم و جور بنی امیه و بنی عباس سست شود. و هم روش زندگی امامان)ع(، 
به نسل های آینده معرفی گردد.«، بیانگر سومین اقدام امامان در راستای والیت 

ظاهری، یعنی »انتخاب شیوه های درست مبارزه« بوده است. 
ب ـ این عبارت: »امامان بزرگوار در هر فرصتی که به دست می آوردند، معارف این 
کتاب آسمانی را بیان می کردند و رهنمودهای آن را آشکار می ساختند. در نتیجۀ این 
اقدام، مشتاقان معارف قرآنی توانستند از این کتاب الهی بهره ببرند.«، بیانگر اولین 
اقدام امامان در زمینۀ مرجعیت دینی، یعنی »تعلیم و تفسیر قرآن کریم« است. 
ج ـ این عبارت: »بعد از رحلت رسول خدا)ص(، نوشتن سخنان ایشان ممنوع شد 
امیرالمؤمنین)ع( و  البته  آثار زیان باری برای مسلمانان داشت.  این ممنوعیت،  و 
حضرت فاطمه )س( به این ممنوعیت توجه نکردند و سخنان پیامبر)ص( را به فرزندان 
و یاران خود آموختند و از آنان خواستند که این آموخته ها را به نسل های بعد 
منتقل کنند. بیانگر دومین اقدام امامان در زمینۀ مرجعیت دینی، یعنی »حفظ 

سخنان و سیرۀ پیامبر)ص(« است.
روش تست زدن برای پاسخ دادن به این نوع تست، بهتر است با در نظر 
حذف  به  داریم،  اطمینان  آن  پاسخ  به  که  سؤال  سوم  یا  دوم  یا  اول  قسمت 

گزینه های نادرست اقدام کنیم.
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گزینۀ22143
الف ـ این سخن امام صادق)ع(: »ای مردم! رسول خدا)ص( امام و رهبر بود، پس از 
او علی)ع( و سپس حسن و حسین و علی بن حسین و محمد بن علی)ع( به ترتیب، 
امام بودند و اکنون من امام هستم.«، بیانگر دومین اقدام امامان)ع( در راستای 

والیت ظاهری، یعنی »معرفی خویش به عنوان امام بر حق« است. 
ب ـ این قسمت از حدیث سلسلۀ الذهب: »بشروطها و انا ِمن شروطها«، بیانگر 
دومین اقدام امامان در راستای والیت ظاهری، یعنی »معرفی خویش به عنوان 
امام بر حق« است. ج ـ امامان بزرگوار، به دو علت با حاکمان زمان خود مبارزه 
می کردند: اول آنکه: رهبری و ادارۀ جامعه از جانب خداوند به آنان سپرده شده 
بود و الزم بود برای انجام دادن این وظیفه به پاخیزندو در صورت وجود شرایط 
و امکانات، حاکمان غاصب را برکنار کنند تا با تشکیل حکومتی بر مبنای اسالم 
راستین، قوانین دین را به اجرا درآورند و عدالت را برقرار سازند. )لیقوم الناس بالقسط(

بیانگر   ،)4( و   )2( گزینه های  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
»حفظ سخنان و سیرۀ پیامبر)ص(« از اقدامات امامان معصوم)ع( در زمینۀ مرجعیت 
دینی است. قسمت دوم گزینۀ )1(، بیانگر پیروی از امام)ع(، برای تحقق معنای 

شیعه است.

گزینۀ22153
الف ـ ثمرۀ حضور سازندۀ ائمۀ اطهار)ع( در جهت تبیین معارف اسالمی متناسب 
با نیازهای نو، فراهم آمدن کتاب های بزرگ در حدیث و سیرۀ ائمۀ اطهار)ع( در 
کنار سیرۀ پیامبر)ص( و قرآن کریم است. ب ـ در میان این کتاب ها می توان از کتاب 

»نهج البالغه« و کتاب »صحیفۀ سجادیه« از امام سجاد)ع( نام برد.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها ...

گزینۀ22161
الف ـ امامان، شیوۀ مبارزه با حاکمان را متناسب با شرایط زمان برمی گزیدند، به 
گونه ای که هم تفّکر اسالم راستین ـ یعنی تشّیع ـ باقی بماند و هم به تدریج، 
بنای ظلم و جور بنی امّیه و بین عّباس سست شود، در عین حال روش زندگی 

امامان، به عنوان روش اسالم حقیقی، به نسل های آینده معرفی گردد.
ب ـ رفتار ائمۀ اطهار)ع( در طول 250 سال بعد از رحلت پیامبر)ص( تا امامت امام 
عصر)ع( و غیبت ایشان، چنان به یکدیگر پیوسته و مکّمل یکدیگر است که گویی 
یک انسان است که در این 250 سال زندگی کرده و در شرایط مختلف سیاسی 

و فرهنگی روش های مناسب را برگزیده و عمل می کرده است.
توضیح سه هدف امامان از انتخاب شیوه درست مبارزه )متناسب با شرایط 
زمانه(: 1ـ بقای اسالمی راستین 2ـ سست شدن حکومت بنی امیه و بنی عباس

3ـ معرفی روش امامان به نسل های آینده

گزینۀ22172
ُ ال اله ااِلَّ اهلُل ِحصنی َفَمن دَخَل  الف ـ  قسمت اول حدیث سلسلۀ الذهب: »َکلَِمهًْ
ِحصنی اَِمَن ِمن َعذابی« و این عبارت: »امامان بزرگوار در هر فرصتی که به دست 
می آوردند، معارف این کتاب آسمانی را بیان می کردند و رهنمودهای آن را آشکار 
می ساختند.«، بیانگر دومین اقدام امامان شیعه)ع( در خصوص مرجعیت دینی، یعنی 

»حفظ سخنان و سیرۀ پیامبر)ص(« است.
این  و  ِمن شروطها«  انا  و  الذهب: »بشروطها  ب ـ قسمت دوم حدیث سلسلۀ 
این اقدام: »امام صادق)ع( در روز عرفه و در مراسم حج که جمعیت زیادی از 
مسلمانان از سراسر سرزمین های اسالمی حضور داشتند، در میان انبوه جمعیت، 
حق حکومت را از آن خود اعالم نمودند.«، بیانگر دومین اقدام امامان در راستای 

والیت ظاهری، یعنی »معرفی خویش به عنوان امام بر حق« است.
توضیح مقصود امام رضا)ع( از بیان عبارت »بشروطها و انا ِمن شروطها« این 
بود که توحید تنها یک لفظ و شعار نیست. بلکه باید در زندگی اجتماعی ظاهر 
شود و تجلی توحید در زندگی اجتماعی )توحید عملی از بُعد اجتماعی( با والیت 

امام که همان والیت خداست، میسر می شود.

گزینۀ22182
اگر امام حسن)ع( در زمان یزید زندگی می کرد همان شیوه ای که امام حسین)ع( در 
مقابل یزید به کار بردند، آن حضرت نیز همان روش را اتخاذ می کردند. یعنی به 
جنگ با یزید حتی با کمترین تعداد می رفتند. چراکه، سیاست ائمه سیاست ثابتی 
است که بنا به اقتضای زمان و مکان و شرایط، تصمیماتشان تغییر می کند. یعنی 
همۀ آنان یک خط مشی واحد و یکسانی دارند که آن اعتالی دین و نابودی 
باطل است که بنا بر شرایط و مقتضیات زمان با شیوه های مختلفی این اصل را 

پیاده می کنند.
دشوار  گزینه های  با  مفهومی  تست  یک  تست،  تحلیل تست 1400 این 
است. برای پاسخ دادن به این تست، حتما باید پس از حذف تمامی گزینه های 

نادرست، گزینۀ صحیح را انتخاب نمود. 
گزینۀ )1( از نظر علمی نادرست است، زیرا صلح امام حسن)ع( با معاویه بود نه 
با یزید. گزینۀ )3( از نظر علمی نادرست است، زیرا امام علی)ع( در مقابل معاویه 
سکوت نکرد بلکه به جنگ با او پرداخت. گزینۀ )3( از نظر علمی نادرست است، 
زیرا قیام امام علی بن الحسین یا امام سجاد)ع( بر علیه بنی  امیه بود نه بنی عباس.

گزینۀ22193
الف ـ پیش بینی سرنوشت جامعۀ اسالمی توسط امام علی)ع(: »به زودی پس از 
من زمانی فرا خواهد رسید که در آن زمان چیزی پوشیده تر از حق و آشکارتر 
از باطل و رایج تر از دروغ بر خدا و پیامبر نباشد. نزد مردم آن زمان، کاالیی کم 
بهاتر از قرآن نیست، وقتی که بخواهد به درستی خوانده شود. و کاالیی رایج تر 
و فراوان تر از آن نیست، آن گاه که بخواهند به صورت وارونه و به نفع دنیاطلبان 
معنایش کنند...« ب ـ معرفی راه نجات مسلمانان از ظلم و فساد امویان: »... و 
وقتی می توانید به عهد خود با قرآن وفادار بمانید که پیمان شکنان را تشخیص 
دهید؛ و آن گاه می توانید پیرو قرآن باشید که فراموش کنندگان قرآن را بشناسید.«

تحلیل تست 1400  این تست، یک تست حفظی و متوسط از متن حدیث 
است. برای پاسخ دادن به آن، باید متن احادیث را حفظ نمود. با توجه به توضیح 
باال، قسمت اول گزینه های )2( و )4(، قسمتی از حدیث دوم امام علی)ع( است و 

ارتباطی با این سؤال ندارد. 

گزینۀ22201
الف ـ پیش بینی سرنوشت جامعۀ اسالمی توسط امام علی)ع(: »به زودی پس از من 
زمانی فرا خواهد رسید که در آن زمان چیزی پوشیده تر از حق و آشکارتر از باطل 
و رایج تر از دروغ بر خدا و پیامبر نباشد. نزد مردم آن زمان، کاالیی کم بهاتر از 
قرآن نیست، وقتی که بخواهد به درستی خوانده شود. و کاالیی رایج تر و فراوان تر 
از آن نیست، آن گاه که بخواهند به صورت وارونه و به نفع دنیاطلبان معنایش کنند. 
در آن ایام، در شهرها، چیزی ناشناخته تر از معروف و خیر و شناخته شده تر از منکر 
و گناه نیست.« ب ـ هر یک از این پنج تغییر به وجود آمده در دوران حکومت 
امویان، از مصادیق بازگشت ارزش های دوران جاهلیت به جامعۀ اسالمی )انقلبتم 

علی أعقابکم( است.
به  را  حدیث  و  آیه  بین  مفهومی  ارتباط  تست،  تحلیل تست 1400  این 
تصویر کشیده است. برای پاسخ دادن به آن، باید سعی شود از روش حذف گزینه 
استفاده شود. قسمت اول گزینه های )2( و )4( و قسمت دوم گزینۀ )3(، در مورد 

معرفی راه نجات مسلمانان از ظلم و فساد امویان توسط امام علی)ع( است.

گزینۀ22213
امام علی)ع( راه حل نهایی خروج از انحراف امویان را معرفی می کند: »پس همۀ 
این ها را از اهلش طلب کنید. آنان اند که نظر دادن و حکم کردنشان، نشان دهنده ی 
ندارند.« اختالف  دین  در  و  نمی کنند  مخالفت  دین  با  هرگز  آن هاست،  دانش 

حدیث  متن  از  حفظی  کامال  تست  یک  تست،  تحلیل تست 1400  این 
است، برای پاسخ دادن به آن، فقط باید با در نظر داشتن متن حدیث، گزینۀ 

صحیح را انتخاب نمود. 
با توجه به فرمایش امام علی)ع(، سایر گزینه ها نادرست است. 
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گزینۀ22224
الف ـ امام رضا)ع( در حدیث سلسلۀ الذهب می فرماید: »من از پدرم، امام کاظم)ع( 
شنیدم و ایشان از پدرش، امام صادق)ع(، و ایشان از پدرش امام باقر)ع( و ایشان 
از پدرش، امام سجاد)ع( و ایشان از پدرش، امام حسین)ع( و ایشان از پدرش، امام 
علی)ع( و ایشان از رسول خدا)ص( شنید که فرمود، خداوند می فرماید: َکلَِمْهًُ ال اله ااِلَّ 
اهلُل ِحصنی َکلَِمْهًُ ال اله ااِلَّ اهلُل ِحصنی بُِشروِطها و اَنَا ِمن ُشروِطها پس از اندکی 

درنگ، امام فرمود: بُِشروِطها و اَنَا ِمن ُشروِطها«
ب ـ مقصود امام)ع( از بیان عبارت »بشروطها و انا ِمن شروطها« این بود که توحید 
تنها یک لفظ و شعار نیست. بلکه باید در زندگی اجتماعی ظاهر شود و تجلی 
توحید در زندگی اجتماعی )توحید عملی از بُعد اجتماعی( با والیت امام که همان 

والیت خداست، میسر می شود.
تحلیل تست 1400  این تست، یک تست مفهومی از متن درس و حدیث 
است. قسمت اول گزینه های )1( و )3(، جزء متن حدیث نمی باشد. قسمت دوم 

گزینۀ )2(، مفهوم حدیث نمی باشد.

گزینۀ22233
به  برمی گزیدند؛  زمان  شرایط  با  متناسب  را  حاکمان  با  مبارزه  شیوۀ  امامان)ع( 
بنای  تدریج،  به  هم  بماند، 2ـ  باقی  راستین  اسالم  تفکر  که: 1ـ هم  گونه ای 
ظلم و جور بنی امیه و بنی عباس سست شود. 3ـ و هم روش زندگی امامان)ع(، به 

نسل های آینده معرفی گردد.
تحلیل تست 1400  این تست، یک تست حفظی از متن درس است. 

با توجه به توضیح باال، گزینۀ )1( نادرست است. گزینۀ )2(، نادرست است، زیرا 
در تقیه، بخشی از مبارزات امامان )ع( مخفی است نه همۀ آن. گزینۀ )4(، نادرست 
است، زیرا اگر حاکمی در موردی بر طبق دستور اسالم عمل می کرد، امامان)ع( 

آن مورد را تأیید می کردند.

گزینۀ22244
از بین عبارت های مذکور، تنها دو عبارت، قسمت های »ب« و »د« با هم تناسب 

دارند.
تحلیل تست 99 این تست، یک تست ترکیبی جدید است که برای پاسخ 
دادن به آن، در هر گزینه باید یک قسمت نادرست پیدا کرد و آن را حذف نمود 
تا به گزینۀ صحیح رسید. قسمت »الف«، نادرست است، زیرا »انتـخـاب شیـوۀ 
نه  است  راستای والیت ظاهری  در  امامان)ع(  اقدام  مـبارزه«، سومین  درست 
مرجعیت دینی. قسمت »ج«، نادرست است، زیرا تالش برای برقراری عدل 
جزو سیرۀ رسول اکرم)ص( و امام علی)ع( است، چراکه تنها آنان تشکیل حکومت 

دادند.

گزینۀ22251
نظر  در  را  حاکمان  رفتاری  و  اخالقی  تفاوت های  امامان  »گرچه  عبارت:  این 
می گرفتند و اگر حاکمی در موردی بر طبق دستور اسالم عمل می کرد، آن مورد 
را تأیید می کردند، اّما در غصب خالفت و جانشینی رسول خدا)ص(  همه را یکسان 
می دیدند.«، بیانگر اولین اقدام امامان)ع( در راستای والیت ظاهری یعنی »عدم 

تأیید حاکمان« است.
تحلیل تست 99 برای پاسخ دادن به این نوع تست مفهومی، فقط باید پس 
از حذف گزینه های نادرست، به انتخاب گزینۀ صحیح اقدام نمود. گزینۀ )1( دربارۀ 
»تبیین معارف اسالمی متناسب با نیازهای نو« صحیح است نه دربارۀ والیت 
ظاهری، زیرا امامان)ع( در این مسئولیت خود »تقّیه« هم داشتند.  گزینۀ )3( نیز 
دربارۀ »تبیین معارف اسالمی متناسب با نیازهای نو« صحیح است. گزینۀ )4(، 

مطابق توضیح باال نادرست است.

گزینۀ22263
امام صادق)ع( در روز عرفه و در مراسم حج که جمعیت زیادی از مسلمانان از 
سراسر سرزمین های اسالمی حضور داشتند، در میان انبوه جمعیت، حق حکومت 
را از آن خود اعالم نمودند. این کار، دومین اقدام ائمه اطهار)ع( در راستای انجام 

والیت ظاهری، یعنی »معرفی خویش به عنوان امام برحق«، است.
با وجود  از این درس است.  تحلیل تست 99 این تست، یک تست ساده 
ساده بودن این تست، باید با دقت و حذف گزینه های نادرست گزینۀ صحیح را 
انتخاب نمود. گزینۀ )1(، از جنبه های اعجاز محتوایی قرآن کریم است. گزینه های 
)2( و )4( از اقدامات امامان معصوم)ع( در انجام مرجعیت دینی است نه والیت 

ظاهری.

گزینۀ22271
به وجود  امویان  انحرافاتی که  و  از گمراهی  نجات  نهایی  راه حل  امام علی)ع(، 
آورده  بودند را در حدیثی بیان کرده اند و فرمودند :»پس همۀ اینها )راه رستگاری، 
وفاداری و پیروی از قرآن( را از اهلش طلب کنید. آنان اند که نظر دادن و حکم 
کردنشان، نشان دهندۀ دانش آنهاست،  آنان هرگز با دین مخالفت نمی کنند و در 

دین اختالف ندارند.«
نجات  راه  معرفی  به   ،)4( و   )1(  دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینه های 
مسلمانان از ظلم و فساد امویان می پردازد نه راه حل نهایی خروج از وضعیت به 
وجود آمده. گزینۀ )3( نادرست است، زیرا امام علی)ع( راه نجات را  با پیروی از خود 

امامان معرفی می کند.

گزینۀ22284
نظر  در  را  حاکمان  رفتاری  و  اخالقی  تفاوت های  امامان  »گرچه  عبارت:  این 
می گرفتند و اگر حاکمی در موردی بر طبق دستور اسالم عمل می کرد، آن مورد 
را تأیید می کردند، اّما در غصب خالفت و جانشینی رسول خدا)ص(  همه را یکسان 
می دیدند.«، بیانگر اولین اقدام امامان)ع( در راستای والیت ظاهری یعنی »عدم 

تأیید حاکمان« است.
روش تست زدن برای پاسخ دادن به این نوع تست مفهومی، فقط باید پس 

از حذف گزینه های نادرست، به انتخاب گزینۀ صحیح اقدام نمود.
با توجه به توضیح باال، گزینۀ )1( نادرست است. گزینۀ )2( از نظر علمی نادرست 
است، زیرا امامان)ع( هیچ یک از حاکمان غاصب عصر خویش را به عنوان جانشین 
رسول خدا)ص( تأیید نمی کردند. گزینۀ )3( در مورد والیت ظاهری نادرست است، 

زیرا امامان)ع( در این مسئولیت خود »تقّیه« هم داشتند.

گزینۀ22294
احکام،  زمینه های  در  مختلفی  سؤال های  اسالمی،  سرزمین های  گسترش  با 
با حاکمان  اینکه  با  اطهار)ع(  ائمۀ  آمد.  پدید  نظام کشورداری  و  افکار  اخالق، 
زمان خود مخالف بودند، اما به دور از انزوا و گوشه گیری و با حضور سازنده و 
فعال، با تکیه بر علم الهی خود، دربارۀ همۀ این مسائل اظهار نظر می کردند و 
مسلمانان را از معارف خود بهره مند می ساختند. ثمرۀ این حضور سازنده فراهم 
آمدن کتاب های بزرگ در حدیث و سیرۀ ائمۀ اطهار)ع( در کنار سیرۀ پیامبر)ص( 

و قرآن کریم است.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها با توجه به توضیح باال که متن کتاب است، 

سایر گزینه ها به دلیل مغایرت داشتن با این توضیح، نادرست است.
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گزینۀ22302
این  و  شد  ممنوع  ایشان  سخنان  نوشتن  خدا)ص(،  رسول  رحلت  از  بعد  الف ـ 

ممنوعیت، آثار زیان باری برای مسلمانان داشت. 
این ممنوعیت توجه نکردند و  امیرالمؤمنین)ع( و حضرت فاطمه )س(به  البته  ب ـ 
سخنان پیامبر)ص( را به فرزندان و یاران خود آموختند و از آنان خواستند که این 

آموخته ها را به نسل های بعد منتقل کنند.
 ج ـ این عبارت ها، بیانگر »حفظ سخنان و سیرۀ پیامبر)ص(«، از جمله اقدامات 
امامان در راستای مسئولیت مرجعیت دینی می باشد که حدیث سلسلهًْ الذهب 

نمونۀ بارز این اقدامات است.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها با توجه به توضیح باال که پاسخ صحیح کتاب 
به این سؤال است، قسمت اول گزینه های )3( و )4( نادرست است. قسمت دوم 
گزینۀ )1( نادرست است، زیرا حدیث ثقلین توسط پیامبر اسالم)ص( بیان شده و به 

اقدامات امامان)ع( در راستای »حفظ سخنان و سیرۀ پیامبر)ص(«، مربوط نیست.

گزینۀ22311
الف ـ حضرت علی)ع( در یک از سخنرانی ها به مردم فرمود : »به زودی پس از 
من، زمانی فرا می رسد که در آن زمان رایج تر از دروغ بر خدا و پیامبرش نباشد...« 
ب ـ امام علی)ع( در این روایت، به پیش بینی سرنوشت و آیندۀ نابسامان جامعۀ 
اسالمی در دوران حکومت امویان پرداخته است. این تغییر به وجود آمده در دوران 
حکومت امویان، از مصادیق بازگشت ارزش های دوران جاهلیت به جامعۀ اسالمی 

)انقلبتم علی أعقابکم( است.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها با توجه به حدیث باال، قسمت اول گزینه های 
)2( و )4( نادرست است. قسمت دوم گزینۀ )3( نادرست است، زیرا با توجه به 
سخن امام علی)ع(، این وضعیت پیش آمده در دوران امویان، بیشتر از مصادیق 

بازگشت به جاهلیت است تا تأثیر ارادۀ اجتماعی.

گزینۀ22322
امام علی)ع( پس از بیان اوضاع و احوال پس از خود و آگاه کردن مردم و هشدار 
به آنها فرمود: » در آن شرایط، در صورتی می توانید راه رستگاری را تشخیص 
دهید که ابتدا پشت کنندگان به صراط مستقیم را شناسایی کنید. و وقتی می توانید 
به عهد خود با قرآن وفادار بمانید که پیمان شکنان را تشخیص دهید؛ و آن گاه 

می توانید پیرو قرآن باشید که فراموش کنندگان قرآن را بشناسید.«
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها با در نظر گرفتن متن حدیث، سایر گزینه ها 

دربارۀ روش تشخیص راه سعادت نادرست است.

گزینۀ22332
ُ ال اله ااِلَّ اهلُل ِحصنی َفَمن دَخَل  الف ـ قسمت اول حدیث سلسلۀ الذهب«: »َکلَِمهًْ
ِحصنی اَِمَن ِمن َعذابی«، بیانگر دومین اقدام امامان شیعه)ع( در خصوص مرجعیت 

دینی، یعنی »حفظ سخنان و سیرۀ پیامبر)ص(« است.
ب ـ این قسمت از حدیث سلسلۀ الذهب: »بُِشروِطها و اَنَا ِمن ُشروِطها«، بیانگر 
»معرفی خویش به عنوان امام برحق«، به عنوان دومین اقدام ائمۀ اطهار)ع( در 

راستای والیت ظاهری است.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ )1( نادرست است، زیرا »معرفی خویش 
به عنوان امام برحق«، بیانگر والیت ظاهری است نه مرجعیت دینی.   گزینۀ )3( 
نادرست است، زیرا این حدیث بیانگر »معرفی خویش به عنوان امام برحق«، است 
با نیازهای نو«. گزینۀ )4( نادرست  نه بیانگر »تبیین معارف اسالمی متناسب 
امامان  اقدامات  از  نو«  نیازهای  با  متناسب  زیرا »تبیین معارف اسالمی  است، 

شیعه)ع( در خصوص مرجعیت دینی است نه والیت ظاهری.

گزینۀ22342
دومین دلیل مبارزۀ امامان بزرگوار با حاکمان زمان خود، این بود که این حاکمان 
غاصب، قوانین اسالم را زیر پا می گذاشتند و به مردم ستم می کردند؛ امامان نیز 
وظیفه داشتند که براساس اصل امر به معروف و نهی از منکر با آنان مقابله کنند 

و مانع زیر پا گذاشتن قوانین اسالم شوند و از حقوق مردم دفاع نمایند.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها با توجه به توضیح باال، گزینه های )1( و )3( 

نادرست است. گزینۀ )4(، جزء فروع دین نیست.

گزینۀ22351
الف ـ این حدیث امام باقر)ع(: »بنی االسالم علی خمس ...«، به اهمیت والیت 
ظاهری و تشکیل حکومت اسالمی اشار دارد. و »اجرای احکام اجتماعی اسالم 
مانند برقراری عدالت اجتماعی از دالیل ضرورت تشکیل حکومت اسالمی است.

اال اهلل حصنی فمن دخل  اله  در حدیث سلسله الذهب: »کلمهًْ ال  تدبر  از  ب ـ 
حصنی ...«، به این نکته پی می بریم که مقصود امام)ع( از بیان عبارت »بشروطها 
و انا ِمن شروطها« این بود که توحید تنها یک لفظ و شعار نیست. بلکه باید در 
زندگی اجتماعی ظاهر شود و تجلی توحید در زندگی اجتماعی با والیت امام که 

همان والیت خداست، میسر می شود.
نادرست   )4( و   )2( گزینه های  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
است، زیرا برای اجرای احکام اجتماعی اسالم مانند برقراری عدالت اجتماعی )نه 
همۀ احکام اسالم( نیاز به تشکیل حکومت اسالمی است. با توجه به توضیح باال، 

در قسمت دوم گزینۀ )3(، زندگی فردی نادرست است.

گزینۀ22361
امام علی)ع( پس از بیان اوضاع و احوال پس از خود و آگاه کردن مردم و هشدار 
به آنها فرمود: »  آن گاه می توانید پیرو قرآن باشید که فراموش کنندگان قرآن را 

بشناسید.«
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها با توجه به متن حدیث، سایر گزینه ها نادرست 

است.

گزینۀ22371
ائمۀ اطهار)ع( می کوشیدند آن بخش از اقدامات و مبارزات خود را که دشمن به 
آن حساسیت دارد، در قالب »تقّیه« پیش ببرند. تقّیه، یعنی مخفی نگه داشتن 

اقدامات خود، به گونه ای که در عین ضربه زدن به دشمن، کم تر ضربه بخورند.
روش تست زدن با در نظر گرفتن عبارت کلیدی»هنگامی که با حساسیت 
دشمن روبه رو می شدند« در صورت سؤال که بیانگر »تقّیه« است، سایر گزینه ها 

نادرست است.

گزینۀ22381
الف ـ در حدیث سلسلۀ الذهب، امام رضا)ع( شرط می کند که: »بُِشروِطها و اَنَا ِمن 
ُشروِطها«، مقصود امام)ع( از بیان عبارت »بشروطها و انا ِمن شروطها« این بود 
که توحید تنها یک لفظ و شعار نیست. بلکه باید در زندگی اجتماعی ظاهر شود و 
تجلی توحید در زندگی اجتماعی با والیت امام که همان والیت خداست، میسر 
می شود. پذیرفتن والیت امام، به مفهوم عمل به پیام آیۀ اطاعت: »یا أّیها الّذین 
آمنوا أطیعوا اهلل و أطیعوا الّرسول و أولي االمر منکم« و تشکیل حکومت توسط 

امامان معصوم)ع( است. 
ب ـ این حدیث، به جهت توالی و پشت سر هم آمدن اسامی پیشوایان معصوم در 

آن، به حدیث »سلسلهًْ الذهب« )یعنی زنجیرۀ طالیی( مشهور است.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها آیۀ تطهیر در قسمت اول گزینه های )3( و 
)4(، به عصمت اهل بیت)ع( اشاره دارد. با توجه به توضیح باال، قسمت دوم گزینۀ 

)2( نادرست است.
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گزینۀ22391
الف ـ در حدیث سلسلۀ الذهب، امام رضا)ع( شرط می کند که: »بُِشروِطها و اَنَا ِمن 
ُشروِطها«، مقصود امام)ع( از بیان عبارت »بشروطها و انا ِمن شروطها« این بود 
که توحید تنها یک لفظ و شعار نیست. بلکه باید در زندگی اجتماعی ظاهر شود و 
تجلی توحید در زندگی اجتماعی با والیت امام که همان والیت خداست، میسر 
می شود. ب ـ این حدیث با حدیث ثقلین: »انی تارک فیکم الثقلین...«، تناسب 
معنایی داشته و هر دو به موضوع  پذیرش والیت امام به عنوان جانشین برحق 

رسول اکرم)ص( اشاره دارند.
نادرست   )4( و   )3( گزینه های  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
است، زیرا مقصود اصلی امام رضا)ع( از بیان حدیث سلسلۀ الذهب، »معرفی خویش 
به عنوان امام بر حق« است. قسمت دوم گزینۀ )2( نادرست است، زیرا حدیث 

منزلت به جانشینی امام علی)ع( اشاره دارد.

گزینۀ22403
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ )1( نادرست است، زیرا این حدیث، به  
توحید عملی اجتماعی اشاره دارد. سایر گزینه ها مفهوم این حدیث نمی باشد.

گزینۀ22414
الف ـ مراجعه شود به پاسخ دو پرسش قبل.

ب ـ حدیث سلسلهًْ الذهب نمونۀ بارز اقدام برای »حفظ سخنان و سیرۀ پیامبر)ص(« 
از جمله اقدامات امامان در راستای مسئولیت مرجعیت دینی است.

نادرست   )2( و   )1( گزینه های  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
است، زیرا مطابق این حدیث، »هرکس به این قلعۀ محکم من وارد شود، از عذاب 
من در امان است.« و ورورد به »ال اله ااّل اهلل«، عالوه بر معرفت به خداوند، با 
توحید عملی فردی و اجتماعی ممکن است. با توجه به توضیح قسمت »ب«، 

قسمت دوم گزینۀ )3( نادرست است.

گزینۀ22422
در  مختلفی  سؤال های  اسالمی،  سرزمین های  »گسترش  عبارت:  این  الف ـ 
با  اطهار)ع(  ائمۀ  آمد.  پدید  کشورداری  نظام  و  افکار  اخالق،  احکام،  زمینه های 
اینکه با حاکمان زمان خود مخالف بودند، اما به دور از انزوا و گوشه گیری و با 
حضور سازنده و فعال، با تکیه بر علم الهی خود، دربارۀ همۀ این مسائل اظهار 
نظر می کردند و مسلمانان را از معارف خود بهره مند می ساختند. ثمرۀ این حضور 
ائمۀ اطهار)ع( در کنار  سازنده فراهم آمدن کتاب های بزرگ در حدیث و سیرۀ 
سیرۀ پیامبر)ص( و قرآن کریم است.«، بیانگر سومین اقدام ائمۀ اطهار)ع( در راستای 

مرجعیت دینی، یعنی »تبیین معارف اسالمی متناسب با نیازهای نو« است. 
ب ـ این عبارت: »امامان هیچ یک از حاکمان غاصب عصر خویش را به عنوان 
تأیید حاکمان به  این موضوع )عدم  تأیید نمی کردند و  جانشین رسول خدا)ص( 
عنوان جانشین پیامبر( را به شیوه های مختلف به مردم اطالع می دادند.«، بیانگر 
اولین اقدام امامان)ع( در راستای والیت ظاهری، یعنی »عدم تأیید حاکمان« است.

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها با توجه به توضیح باال، قسمت اول گزینۀ )1( 
و قسمت دوم سایر گزینه ها نادرست است.

گزینۀ22432
و  مردم  کردن  آگاه  و  خود  از  پس  احوال  و  اوضاع  بیان  از  پس  علی)ع(  امام 
هشدار به آنها فرمود: » در آن شرایط )حکومت امویان(، در صورتی می توانید 
مستقیم  صراط  به  پشت کنندگان  ابتدا  که  دهید  تشخیص  را  رستگاری  راه 
که  بمانید  وفادار  قرآن  با  خود  عهد  به  می توانید  وقتی  کنید.و  شناسایی  را 
که  باشید  قرآن  پیرو  می توانید  آن گاه  و  دهید؛  تشخیص  را  پیمان شکنان 

فراموش کنندگان قرآن را بشناسید.«

کنکور  در  که یک سؤال طرح شده  تست،  این  به  توجه  روش مطالعه با 
سراسری است، باید عین عبارت های احادیث را حفظ باشید تا بتوانید به راحتی 

پس از حذف گزینه های نادرست، گزینۀ صحیح را انتخاب نمایید.

گزینۀ22442
الف ـ در حدیث سلسلۀ الذهب، امام رضا)ع( شرط می کند که: »بُِشروِطها و اَنَا ِمن 
ُشروِطها«، مقصود امام)ع( از بیان عبارت »بشروطها و انا ِمن شروطها« این بود 
که توحید تنها یک لفظ و شعار نیست. بلکه باید در زندگی اجتماعی ظاهر شود و 
تجلی توحید در زندگی اجتماعی با والیت امام که همان والیت خداست، میسر 
می شود. ب ـ این حدیث، بیانگر »حفظ سخنان و سیرۀ پیامبر)ص(« از اقدامات 

امامان معصوم)ع( در زمینۀ مرجعیت دینی است.
قسمت  »الف«،  قسمت  توضیح  به  توجه   دلیل نادرستی سایر گزینه ها با 
اول گزینه های )3( و )4( نادرست است. قسمت دوم گزینۀ )1( نادرست است، زیرا 
این حدیث در مرتبۀ اول به مرجعیت دینی اشاره دارد و در مرتبۀ بعد بیانگر والیت 

ظاهری است.

گزینۀ22451
الف ـ حدیث سلسلهًْ الذهب، بیانگر »حفظ سخنان و سیرۀ پیامبر)ص(« از اقدامات 

امامان معصوم)ع( در زمینۀ مرجعیت دینی است..
ب ـ این عبارت: »ائمۀ اطهار)ع( با اینکه با حاکمان زمان خود مخالف بودند، اما 
به دور از انزوا و گوشه گیری و با حضور سازنده و فعال، با تکیه بر علم الهی 
خود، دربارۀ همۀ این مسائل اظهار نظر می کردند و مسلمانان را از معارف خود 
بهره مند می ساختند. ثمرۀ این حضور سازنده فراهم آمدن کتاب های بزرگ در 
حدیث و سیرۀ ائمۀ اطهار)ع( در کنار سیرۀ پیامبر)ص( و قرآن کریم است.«، بیانگر 
سومین اقدام ائمۀ اطهار)ع( در راستای مرجعیت دینی، یعنی »تبیین معارف اسالمی 

متناسب با نیازهای نو« است.
چند  سؤاالت  به  پاسخ  برای  روش   دلیل نادرستی سایر گزینه ها بهترین 
قسمتی، استفاده از حذف گزینه های نادرست است. قسمت سوم گزینه های )3( و 
)4( نادرست است، زیرا حداقل »تبیین معارف اسالمی متناسب با نیازهای نو«، از 
اقدامات ائمۀ اطهار)ع( در راستای مرجعیت دینی است. قسمت اول گزینۀ )3( نیز 
به همین دلیل نادرست است، زیرا »معرفی خویش به عنوان امام بر حق«، با توجه 

به قسمت سوم آن به مرجعیت دینی مربوط نمی شود.

گزینۀ22461
الف ـ این عبارت: »امامان بزرگوار در هر فرصتی که به دست می آوردند، معارف 
این کتاب آسمانی را بیان می کردند و رهنمودهای آن را آشکار می ساختند.«، 
بیانگر اولین اقدام ائمۀ اطهار)ع( در راستای مرجعیت دینی، یعنی »تعلیم و تفسیر 

قرآن کریم« است. 
نوشتن  ممنوعیت  به  فاطمه)س(   حضرت  و  »امیرالمؤمنین)ع(  عبارت:  این  ب ـ 
احادیث پیامبراکرم)ص( توجه نکردند و سخنان پیامبر)ص( را به فرزندان و یاران 
خود آموختند«، بیانگر دومین اقدام ائمۀ اطهار)ع( در راستای مرجعیت دینی، یعنی 

»حفظ سخنان و سیرۀ پیامبر)ص(« است.
ج ـ این عبارت: »ائمۀ اطهار)ع( با اینکه با حاکمان زمان خود مخالف بودند، اما به 
دور از انزوا و گوشه گیری و با حضور سازنده و فعال، با تکیه بر علم الهی خود، 
دربارۀ همۀ این مسائل اظهار نظر می کردند و مسلمانان را از معارف خود بهره مند 
می ساختند.«، بیانگر سومین اقدام ائمۀ اطهار)ع( در راستای مرجعیت دینی، یعنی 

»تبیین معارف اسالمی متناسب با نیازهای نو« است.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها با توجه به توضیح باال، قسمت اول گزینه های 

)2( و )3( و قسمت دوم و سوم گزینۀ )4( نادرست است.
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گزینۀ22474
با شرایط زمان  را متناسب  با حاکمان  مبارزه  این عبارت »امامان، شیوۀ  الف ـ 
برمی گزیدند؛ به گونه ای که هم تفکر اسالم راستین باقی بماند، هم به تدریج، 
بنای ظلم و جور بنی امیه و بنی عباس سست شود. و هم روش زندگی امامان)ع(، 
به نسل های آینده معرفی گردد.«، بیانگر سومین اقدام ائمۀ اطهار)ع( در راستای 

والیت ظاهری، یعنی »انتخاب شیوه های درست مبارزه« می باشد.
ب ـ به همین منظور، ائمۀ اطهار)ع( می کوشیدند آن بخش از اقدامات و مبارزات 
خود را که دشمن به آن حساسیت دارد، در قالب »تقّیه« پیش ببرند. تقّیه، یعنی 
مخفی نگه داشتن اقدامات خود، به گونه ای که در عین ضربه زدن به دشمن، 

کم تر ضربه بخورند.
نادرست   )3( و   )1( گزینه های  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
است، زیرا »انتخاب شیوه های درست مبارزه« مربوط به والیت ظاهری است نه 
مرجعیت دینی. با توجه به توضیح باال، قسمت دوم و سوم گزینۀ )2( نادرست 

است.

گزینۀ22483
نوشتن  ممنوعیت  به  فاطمه)س(   حضرت  و  »امیرالمؤمنین)ع(  عبارت:  این  الف ـ 
احادیث پیامبراکرم)ص( توجه نکردند و سخنان پیامبر)ص( را به فرزندان و یاران 
خود آموختند«، بیانگر دومین اقدام ائمۀ اطهار)ع( در راستای مرجعیت دینی، یعنی 
»حفظ سخنان و سیرۀ پیامبر)ص(« است. ب  و ج ـ این عبارت »امامان، شیوۀ مبارزه 
با حاکمان را متناسب با شرایط زمان برمی گزیدند؛ به گونه ای که هم تفکر اسالم 
راستین باقی بماند، هم به تدریج، بنای ظلم و جور بنی امیه و بنی عباس سست 
بیانگر  گردد.«،  معرفی  آینده  نسل های  به  امامان)ع(،  زندگی  و هم روش  شود. 
سومین اقدام ائمۀ اطهار)ع( در راستای والیت ظاهری، یعنی »انتخاب شیوه های 

درست مبارزه« می باشد.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها با توجه به توضیح باال، قسمت اول گزینۀ )2( 

و قسمت دوم گزینۀ )4( و قسمت سوم گزینۀ )1( نادرست است.

گزینۀ22492
الف ـ این عبارت: »گرچه امامان تفاوت های اخالقی و رفتاری حاکمان را در نظر 
می گرفتند و اگر حاکمی در موردی بر طبق دستور اسالم عمل می کرد، آن مورد 
را تأیید می کردند، اّما در غصب خالفت و جانشینی رسول خدا)ص(  همه را یکسان 
می دیدند.«، بیانگر اولین اقدام امامان)ع( در راستای والیت ظاهری یعنی »عدم 
تأیید حاکمان« است. ب ـ امامان بزرگوار، به دو علت با حاکمان زمان خود مبارزه 
می کردند: اّول، آنکه رهبری و ادارۀ جامعه از جانب خداوند به آنان سپرده شده 
بود و الزم بود برای انجام دادن این وظیفه به پاخیزند و در صورت وجود شرایط 
و امکانات، حاکمان غاصب را برکنار کنند تا با تشکیل حکومتی بر مبنای اسالم 
راستین، قوانین دین را به اجرا درآورند و عدالت را برقرار سازند. دوم، آنکه این 
حاکمان غاصب، قوانین اسالم را زیر پا می گذاشتند و به مردم ستم می کردند؛ 
امامان نیز وظیفه داشتند که براساس اصل امر به معروف و نهی از منکر با آنان 
مقابله کنند و مانع زیر پا گذاشتن قوانین اسالم شوند و از حقوق مردم دفاع نمایند.

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها با توجه به توضیح باال، قسمت اول گزینه های 
)3( و )4( و قسمت دوم گزینۀ )1( نادرست است.

گزینۀ22503
این عبارت: »امامان شیوۀ مبارزه با حاکمان را متناسب با شرایط زمان برمی گزیدند 
به گونه ای که هم تفکر اسالم راستین باقی بماند، هم به تدریج، بنای ظلم و جور 
بنی امیه و بنی عباس سست شود و هم روش زندگی امامان)ع(، به نسل های آینده 
معرفی گردد.«، مربوط به »انتخاب شیوه های درست مبارزه«، از جمله اقدامات 

مربوط به مجاهده در راستای والیت ظاهری است.
عملی  توحید  بیانگر  مبارزه«،  درست  شیوه های  نکتۀ طالیی »انتخاب 

اجتماعی است. )درس 3 دوازدهم(

گزینۀ22513
الف ـ این عبارت: »هر یک از امامان، عالوه بر این که علوم را به امام بعد از خود 
می سپردند، سعی می کردند در جامعه گسترش دهند.«، مربوط به »اقدام برای 
حفظ سخنان و سیرۀ پیامبر)ص(« از جمله اقدامات مربوط به مسئولیت مرجعیت 

دینی می باشد. )این عبارت از کتاب حذف شده است.(
ب ـ الف ـ این عبارت: »ائمۀ اطهار)ع( با اینکه با حاکمان زمان خود مخالف بودند، 
اما به دور از انزوا و گوشه گیری و با حضور سازنده و فعال، با تکیه بر علم الهی 
خود، دربارۀ همۀ این مسائل اظهار نظر می کردند و مسلمانان را از معارف خود 
بهره مند می ساختند. ثمرۀ این حضور سازنده فراهم آمدن کتاب های بزرگ در 
حدیث و سیرۀ ائمۀ اطهار)ع( در کنار سیرۀ پیامبر)ص( و قرآن کریم است.«، بیانگر 
سومین اقدام ائمۀ اطهار)ع( در راستای مرجعیت دینی، یعنی »تبیین معارف اسالمی 

متناسب با نیازهای نو« است.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها با توجه به توضیح باال، قسمت اول گزینه های 

)1( و )2( و قسمت دوم گزینۀ )4( نادرست است.

گزینۀ22521
این دو عبارت: »امامان با مخفی نگه داشتن ارتباط میان خودشان با یارانشان 
نمی گذاشتند این یاران قابل اعتماد شناسایی شوند.« و کاربرد »تقیه«، بیانگر 
»انتخاب شیوه های درست مبارزه« از جمله اقدامات امامان)ع( مربوط به مجاهده 

در راستای والیت ظاهری می باشد.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها با توجه به توضیح باال، قسمت اول گزینه های 

)3( و )4( و قسمت دوم گزینۀ )2( نادرست است.

گزینۀ22534
الف ـ »تعلیم و تفسیر قرآن کریم« ، از اقدامات مربوط به مرجعیت دینی می باشد.

ب ـ این عبارت: »امامان هیچ یک از حاکمان غاصب عصر خویش را به عنوان 
جانشین رسول خدا)ص( تأیید نمی کردند.«، مربوط به اولین اقدام ائمۀ اطهار)ع( در 

راستای والیت ظاهری، یعنی »عدم تأیید حاکمان« است.
ج ـ این عبارت: »امامان وظیفه داشتند که براساس اصل امر به معروف و نهی از 
منکر با حاکمان ظالم مقابله کنند و مانع زیر پا گذاشتن قوانین اسالم شوند و از 

حقوق مردم دفاع نمایند.«، دلیل مبارزۀ ائمۀ اطهار با حاکمان بوده است.
زمان  شرایط  با  متناسب  را  حاکمان  با  مبارزه  شیوۀ  »امامان  عبارت:  این  دـ 
برمی گزیدند.«، مربوط به »انتخاب شیوه های درست مبارزه« از جمله اقدامات 

مربوط به مجاهده در راستای والیت ظاهری می باشد.
از  قسمتی،  چند  سؤاالت  به  پاسخ  برای  روش  روش تست زدن بهترین 

طریق حذف گزینه های نادرست است.

گزینۀ22544
این عبارت: »گسترش سرزمین های اسالمی، سؤال های مختلفی در زمینه های 
احکام، اخالق، افکار و نظام کشورداری پدید آمد. ائمۀ اطهار)ع( با اینکه با حاکمان 
زمان خود مخالف بودند، اما به دور از انزوا و گوشه گیری و با حضور سازنده و 
فعال، با تکیه بر علم الهی خود، دربارۀ همۀ این مسائل اظهار نظر می کردند و 
مسلمانان را از معارف خود بهره مند می ساختند. ثمرۀ این حضور سازنده فراهم 
آمدن کتاب های بزرگ در حدیث و سیرۀ ائمۀ اطهار)ع( در کنار سیرۀ پیامبر)ص( و 
قرآن کریم است.«، بیانگر سومین اقدام ائمۀ اطهار)ع( در راستای مرجعیت دینی، 

یعنی »تبیین معارف اسالمی متناسب با نیازهای نو« است.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها با توجه به توضیح باال، قسمت اول گزینه های 

)2( و )3( و قسمت دوم گزینۀ )1( نادرست است.
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گزینۀ22552
نیمۀ شعبان  ما، در سپیده دم جمعه،  امام  الف ـ حضرت مهدی)عج( دوازدهمین 
سال 255 هـ . ق، در »سامرا« متولد شد. ب ـ دورۀ امامت امام زمان)ع( با غیبت 
کوتاهی )غیبت صغری( شروع شد که 69 سال )از سال 260 تا سال 329 هـ . 

ق( به طول انجامید.
روش مطالعۀ این درس این درس یکی از درس های مهم دین و زندگی 
سال یازدهم است. در کتاب های قبلی، دو درس دربارۀ امام زمان)ع( وجود داشت 
که در این کتاب، مطالب آنها ادغام شده و در قالب یک درس بیان شده اند. و به 
این دلیل، حجم مطالب این درس بیشتر است. این درس، چهار بخش اصلی دارد: 
غیبت«،  عصر  در  ایشان  »مسئولیت های  زمان)ع(«،  امام  غیبت  »دالیل 
جامعۀ  »ویژگی های  آخر  در  و  غیبت«  دوران  در  منتظران  »مسئولیت های 
مهدوی«. در این درس، آیات و احادیث مهمی وجود دارد که پس از مطالعه و 

یادگیری متن درس، باید به صورت جداگانه و دقیق مورد بررسی قرار گیرند.

گزینۀ22564
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل

نکتۀ طالیی آغاز امامت امام زمان)ع( در 5 سالگی ایشان به صورت غیبت 
صغری شروع شد و پس از 69 سال، غیبت کامل ایشان در سال 329 ه .ق در 74 

سالگی آن حضرت آغاز گردید.

گزینۀ22573
حضرت مهدی)ع( دوازدهمین امام ما، در سپیده دم جمعه، نیمۀ شعبان سال 255 
هـ . ق، در »سامرا« متولد شد. پس از شهادت امام حسن عسکری)ع( در سال 
260 هـ . ق، امامت امام مهدی)ع( آغاز شد. امام حسن عسکری)ع( از سال 255 
تا 260 هـ . ق ایشان را از گزند حاکمان عباسی که تصمیم بر قتل وی داشتند، 
حفظ نمود. و با آنکه در محاصرۀ نیروها و جاسوسان حاکمان بود، ایشان را به 
بعضی یاران نزدیک و مورد اعتماد خود نشان می داد. و به عنوان امام بعد از خود 

معرفی می کرد.
یادآوری دورۀ امامت امامان شیعه)ع( در قالب انجام دو مسئولیت مرجعیت 
دینی و والیت ظاهری، از سال 11 هجری )پس از رحلت پیامبر اکرم)ص(( تا سال 
طول  به  سال   250 مدت  به  عسکری)ع((،  حسن  امام  )شهادت  هجری   260

انجامید.

گزینۀ22581
حضرت مهدی)عج( از ابتدای امامت خود که تا کنون نیز ادامه دارد، دو غیبت داشته 
است. اولین آن، غیبتی است که از سال 260 هـ . ق در 5 سالگی حضرت آغاز 
گردید و تا سال 329 هجری قمری طول کشید، این غیبت، »غیبت صغری« 

نامید ه می شود.
توضیح در دورۀ 69 سالۀ غیبت صغری، امام زمان)ع( از طریق یکی از چهار 
خاص«  »نواب  و  اربعه«  »نواب  به  که  اعتماد  مورد  صمیمی  و  از  یاران  نفر 

معروف اند، پیوسته با پیروان خود در ارتباط بود و آنان را رهبری می کرد.

گزینۀ22594
در دورۀ غیبت صغری امام با اینکه زندگی مخفی داشت، اما از طریق چهار نفر از 
 یاران صمیمی  و مورد اعتماد، پیوسته با پیروان خود در ارتباط بود و آنان را رهبری 
می کرد. این چهار شخصیت بزرگوار به »نواب اربعه« و »نواب خاص« معروف اند. 
شش روز مانده به درگذشت آخرین نایب، امام عصر)ع( برای ایشان نامه ای نوشت 
و فرمود به فرمان خداوند، پس از وی جانشینی نیست و مرحلۀ دوم غیبت آغاز 
می شود. به دلیل طوالنی بودن این دوره از غیبت، آن را »غیبت کبری«می نامند.

»غیبت  کلمۀ   ،)1( گزینۀ  دوم  قسمت   دلیل نادرستی سایر گزینه ها در 
صغری« نادرست است، زیرا در این قسمت سخن از »غیبت کبری« است. مطابق 
کلمۀ »شش روز« در توضیح باال، قسمت دوم گزینه های )2( و )3( نادرست است.

گزینۀ22602
الف ـ خداوند نعمت هدایت را با وجود امامان تمام و کامل گردانیده و راه رسیدن 
به رستگاری را برای انسان ها هموار ساخته است. ب ـ پیامبر اکرم)ص(، خود و امام 

علی)ع( را پدران امت معرفی فرموده است.
نکتۀ طالیی تعبیر »پدران امت«، به مقام والیت معنوی پیامبر اکرم)ص(، خود 

و امام علی)ع( اشاره دارد.

گزینۀ22613
پیامبر اکرم)ص(، خود و امام علی)ع( را پدران امت معرفی فرموده است. روشن است 

که دل سوزی پدر برای فرزندان خود قابل توصیف نیست.
نکتۀ طالیی اولین دلیل غیبت امام زمان)ع(، به نوعی با بی توجهی به نقش 

هدایت گری ائمۀ اطهار)ع( از سوی مسلمانان ارتباط دارد.

گزینۀ22621
خداوند نعمت هدایت را با وجود امامان تمام و کامل گردانیده و راه رسیدن به 

رستگاری را برای انسان ها هموار ساخته است.
تمرین تست زنی صحیح را انتخاب نمود. گزینۀ )2( نادرست است، زیرا به 
تعبیر قرآن کریم امامان و وارثان نهایی زمین، »مستضعفان« هستند. گزینۀ )3(، 
ربطی به این سؤال ندارد و از نظر علمی هم نادرست است، زیرا مطابق عبارت 
قرآنی: »لیقوم الناس بالقسط«، برقراری عدالت با نیروی مردم است.  مطابق کلمۀ 

»شش روز« در توضیح باال گزینۀ )4(، پاسخ این سؤال نیست.

گزینۀ22634
از  امامان معصوم)ع( به جای اطاعت و پیروی  انسان ها در مقابل دلسوز ی های 
ایشان در مسیر گمراهی و ناسپاسی پیش رفتند و  یازده تن از رهبران آسمانی خود 
را شهید کردند. از این رو، خداوند آخرین ذخیره و حجت خود را از نظرها پنهان 
کرد تا امامت در شکلی جدید و از پس پردۀ غیبت ادامه یابد و تا فراهم آمدن 

شرایط برای تشکیل حکومت جهانی از نظرها پنهان باشد.
نادرست   )3( و   )1( گزینه های  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
است، زیرا  یازده تن از رهبران آسمانی خود را شهید کردند نه ده تن.  مطابق 

توضیح باال، قسمت دوم گزینۀ )2( نادرست است.

گزینۀ22642
درست است که حاکمان بنی امیه و بنی عباس، ظالمانه و غاصبانه حکومت را به 
دست گرفته بودند و عامالن اصلی به شهادت رساندن امامان بودند،    اما بیشتر 
مردم و وظیفۀ امر به معروف و نهی از منکر  را انجام نمی دادند. با توجه به سایر 

گزینه ها، علت اصلی غیبت حضرت مهدی )عج( همین مورد است.
باال، گزینۀ )1(، علت اصلی   دلیل نادرستی سایر گزینه ها مطابق توضیح 
غیبت نمی باشد. گزینۀ )3( نادرست است، زیرا علت غیبت از ناحیۀ مردم است نه 

خداوند. گزینۀ )4(، ربطی به این سؤال ندارد.
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گزینۀ22653
الف ـ حاکمان بنی امیه و بنی عباس که ظالمانه و غاصبانه حکومت را به دست 
گرفته بودند ، عامالن اصلی به شهادت رساندن امامان بودند. ب ـ علت اصلی 
غیبت، مردم هستند، زیرا اگر بیشتر مردم وظیفۀ امر به معروف و نهی از منکر 
 را انجام می دادند، حاکمان غاصب نمی توانستند عرصه را بر امامان معصوم)ع( 

تنگ نمایند.
نکتۀ طالیی علت غیبت امام زمان)ع(، از ناحیۀ مردم است نه از ناحیۀ خداوند، 

زیرا هیچ گاه خداوند لطف هدایت را از بندگان خود دریغ نمی نماید.

گزینۀ22662
الف ـ درست است که حاکمان بنی امیه و بنی عباس، ظالمانه و غاصبانه حکومت را 
به دست گرفته بودند و عامالن اصلی به شهادت رساندن امامان بودند،    اما بیشتر 

مردم و وظیفۀ امر به معروف و نهی از منکر  را انجام نمی دادند. 
ب ـ اگر مردم آن دوره با این حاکمان ظالم، مبارزه می کردند، خالفت در اختیار 
امامان قرار می گرفت و آن بزرگواران، بیش از پیش مردم را به سوی توحید و 

عدل فرا می خواندند و جامعۀ بشری در مسیر صحیح کمال پیش می رفت.
آیۀ اطاعت و حدیث سلسلۀ الذهب،  پیام  به  نکتۀ طالیی در صورت عمل 
امامان)ع(، بیش از پیش مردم را به سوی توحید و عدل فرا می خواندند و جامعۀ 

بشری در مسیر صحیح کمال پیش می رفت.

گزینۀ22674
دومین دلیل غیبت امام زمان)ع(، در خطر بودن جان آن حضرت بود. همان طور 
که در تاریخ نقل شده است، سخت گیری حاکمان بنی عباس نسبت به امام دهم 
و یازدهم تا حدی شدت یافته بود که آن بزرگواران را در محاصرۀ کامل قرار 
داده بودند؛ زیرا آنان از اخباری که از پیامبر اکرم)ص( و سایر امامان رسیده بود، 
مطلع بودند. به همین دلیل، حاکمان بنی عباس درصدد بودند مهدی موعود)ع( 
را به محض تولد به قتل برسانند. از این رو، خداوند آخرین ذخیره و حجت خود 
را از نظرها پنهان کرد تا امامت در شکلی جدید و از پس پردۀ غیبت ادامه یابد 

و تا فراهم آمدن شرایط برای تشکیل حکومت جهانی از نظرها پنهان باشد.
بنی عباس  حاکمان  مورد  در   )1(  دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ 
صادق است نه بنی امیه. گزینۀ )2( در مورد مردم صادق است نه علما و بزرگان 
مسلمانان  غیبت،  آغاز  در  زیرا  است،  نادرست  علمی  نظر  از   )3( گزینۀ  دین. 
شایستگی کامل درک ظهور و بهره مندی کامل از وجود آخرین حجت الهی را 

نداشتند.

گزینۀ22683
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل

نکتۀ طالیی برای اولین بار، در حدیث جابر و هنگام معرفی اولوا االمر، نام 
امام زمان)ع( آمده است.

گزینۀ22691
پیامبر اکرم)ص( دربارۀ دوازده جانشین خود با مردم سخن گفته بود. ایشان اولین 
کسی بودند که به معرفی امام مهدی)ع( پرداختند و امام مهدی)ع( را به عنوان 
»آخرین امام« و »قیام کننده علیه ظلم« و»برپاکنندۀ عدل در جهان« معرفی کردند.

یادآوری مطابق حدیث جابر، نام و کنیۀ امام زمان)ع(، همانند نام و کنیۀ پیامبر 
اسالم)ص( است. قسمت دوم گزینۀ )4(، اختصاص به امام زمان)ع( ندارد و دربارۀ 

اهل بیت به کار رفته است.

گزینۀ22703
همان طور که در تاریخ نقل شده است، سخت گیری حاکمان بنی عباس نسبت به 
امام دهم و یازدهم تا حدی شدت یافته بود که آن بزرگواران را در محاصرۀ کامل 
قرار داده بودند؛ زیرا آنان از اخباری که از پیامبر اکرم)ص( رسیده بود، مطلع بودند. 
امیرالمؤمنین علی)ع( و سایر امامان نیز از آن حضرت و مأموریتی که از جانب خدا 
دارد، یاد کرده بودند. به همین دلیل، حاکمان بنی عباس درصدد بودند مهدی 

موعود)ع( را به محض تولد به قتل برسانند.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ )1( نادرست است، زیرا پیامبر اکرم)ص( 
امام مهدی را به عنوان »آخرین امام« و »قیام کننده علیه ظلم« و»برپاکنندۀ عدل 
در جهان« معرفی کردند. گزینۀ )2( نادرست است، زیرا حاکمان بنی عباس از 
اخباری که از پیامبر اکرم)ص( و سایر امامان رسیده بود، مطلع بودند. گزینۀ )4(، از 

نظر علمی نادرست است.

گزینۀ22712
الف ـ پیامبر اکرم)ص( اولین کسی بودند که به معرفی امام مهدی)ع( پرداختند و امام 
مهدی را به عنوان »آخرین امام« و »قیام کننده علیه ظلم« و»برپاکنندۀ عدل در 
جهان« معرفی کردند. ب ـ امیرالمؤمنین علی)ع( و سایر امامان نیز از آن حضرت و 

مأموریتی که از جانب خدا دارد، یاد کرده بودند.
یادآوری پیامبر اکرم)ص( در حدیث جابر دربارۀ امام زمان)ع( فرمودند: »هم نام 
و هم کنیۀ من است. )کنیۀ پیامبر »ابوالقاسم« است.( اوست که از نظر مردم 
پنهان می شود و غیبت او طوالنی می گردد تا آنجا که فقط افرادی که ایمان راسخ 

دارند، بر عقیدۀ به او باقی می مانند.«

گزینۀ22724
دالیل غیبت امام زمان)ع(: اول: قدر نشناسی و ناسپاسی مردم دوم: در خطر بودن 

جان امام زمان)عج(.
نکتۀ طالیی علت آغاز غیبت از ناحیۀ خود مردم )قدرناشناسی و ناسپاسی و 
در خطر بودن جان آن حضرت( است و علت تداوم غیبت نیز نبودن شایستگی 
درک ظهور و بهره مندی کامل از وجود آخرین حجت الهی در بین انسان ها است.

گزینۀ22732
الف ـ با توجه به قدرناشناسی و ناسپاسی مردم و در خطر بودن جان آن حضرت، 
خداوند آخرین ذخیره و حجت خود را از نظرها پنهان کرد تا امامت در شکلی 
جدید و از پس پردۀ غیبت ادامه یابد. ب ـ بر این اساس، غیبت امام دوازدهم در 
چنان شرایطی طبیعی بوده و ریشه در نامساعد بودن شرایط و نبودن شرایط الزم 

در جامعه برای درک حضور امام داشت.
سؤآل در صورت مبارزۀ مردم با حاکمان ظالم بنی عباس، چه نتایجی حاصل 
می شد؟ 1ـ خالفت در اختیار امامان قرار می گرفت 2ـ و آن بزرگواران، بیش از 
پیش مردم را به سوی توحید و عدل فرا می خواندند 3ـ و جامعۀ بشری در مسیر 

صحیح کمال پیش می رفت.

گزینۀ22741
خداوند آخرین ذخیره و حجت خود را از نظرها پنهان کرد تا امامت در شکلی جدید 
و از پس پردۀ غیبت ادامه یابد و تا فراهم آمدن شرایط برای تشکیل حکومت 
جهانی از نظرها پنهان باشد. این غیبت آن قدر ادامه می یابد که نه تنها مسلمانان، 
بلکه جامعۀ انسانی شایستگی درک ظهور و بهره مندی کامل از وجود آخرین 

حجت الهی را پیدا کند.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها با توجه به توضیح باال، گزینۀ )2(، علت پایان 
یافتن دورۀ غیبت نمی باشد. گزینۀ )3( نادرست است، زیرا برای ظهور امام زمان)ع(، 
نه تنها مسلمانان، بلکه جامعۀ انسانی شایستگی درک ظهور و بهره مندی کامل 
از وجود آخرین حجت الهی را پیدا کند. با توجه به توضیح باال، گزینۀ )4( نادرست 

است.
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گزینۀ22751
اّما خداوند،  امام علی)ع( می فرماید: »زمین از حجت خدا )امام( خالی نمی ماند. 
به علت ستمگری انسان ها و زیاده روی شان در گناه، آنان را از وجود حجت در 

میانشان بی بهره می سازد.«
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها با در نظر گرفتن متن حدیث، سایر گزینه ها 

نادرست است.

گزینۀ22764
الف ـ آیۀ شریفۀ: »ذلک بأّن اهلل لم یک مغّیرا نّعمهًْ أنعمها علی قوٍم حّتی یغّیروا 
ما بَأنفسهم«، علت غیبت امام زمان)ع( را از ناحیۀ خود مردم )نه توسط خداوند( 
معرفی می کند. ب ـ بر اساس این آیه، اگر مردم نعمتی را که خدا به آنها داده است 

درست استفاده نکنند، آن نعمت را از آنها می گیرد.
اول  قسمت  باال،  توضیح  به  توجه   دلیل نادرستی سایر گزینه ها با 
گزینه های )1( و )3( نادرست است. قسمت دوم گزینۀ )2( نادرست است، زیرا 
زمینه ساز هالکت یا عزت و سربلندی یک جامعه، خود مردم هستند نه بز رگان 

جامعه.

گزینۀ22773
الف ـ پیام آیۀ شریفۀ: »ذلک بأّن اهلل لم یک مغّیرا نّعمهًْ أنعمها علی قوٍم حّتی 
یغّیروا ما بَأنفسهم«، این است که زمینه ساز هالکت یا عزت و سربلندی یک 
جامعه، خود مردم هستند ب ـ بر اساس این آیه، نعمت دهی خداوند، مقدم بر رفتار 
انسان ها است و تا زمانی که شکر نعمت گزارده شود، نعمت تغییر نمی کند. آن گاه 

که کفران نعمت تحقق پیدا کند، نعمت تغییر می کند.
یا  سربلندی  و  عزت  در  اجتماعی  اختیار  نقش  به  آیه،  نکتۀ طالیی این 

هالکت و نابودی یک جامعه اشاره دارد.

گزینۀ22782
الف ـ این کالم امیر المؤمنین)ع(: »زمین از حجت خدا )امام( خالی نمی ماند. اّما 
از وجود  را  آنان  زیاده رویشان در گناه،  انسان ها و  به علت ستمگری  خداوند، 
ناحیۀ خود  از  امام زمان)ع(،  حجت در میانشان بی بهره می سازد.«، علت غیبت 
مردم و به دلیل ستمگری و زیاده روی آنها در گناه معرفی می کند. ب ـ این حدیث 
و آیۀ شریفۀ: »ذلک بأّن اهلل لم یک مغّیرا نّعمهًْ أنعمها علی قوٍم حّتی یغّیروا ما 
توسط خداوند(  )نه  مردم  ناحیۀ خود  از  را  زمان)ع(  امام  بَأنفسهم«، علت غیبت 

معرفی می کنند.
مفهوم  این  بیانگر   ،)4( گزینۀ  دوم   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
بازگشت مسلمانان به دوران جاهلیت )و من ینقلب علی  است که در صورت 

عقبیه(، هیچ گزند و زیانی به خداوند نمی رسد.

گزینۀ22792
برای درک درست رهبری امام در عصر غیبت، ابتدا باید توجه کنیم که امام را 
از آن جهت »غایب« نامیده اند؛ زیرا ایشان از نظرها »غایب« است، نه اینکه در 
جامعه حضور ندارد. به عبارت دیگر، ما انسان ها هستیم که امام را نمی بینیم، نه 

اینکه ایشان در بین ما نیست و از وضع ما بی خبر است.
نکتۀ طالیی احادیثی که به حضور امام زمان)ع( در بین مردم در عصر غیبت 
اشاره دارند، به موضوع رهبری امام زمان در عصر غیبت به صورت والیت معنوی 

اشاره دارند.

گزینۀ22804
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

حذف  از  پس  سؤال،  این  به  پاسخ   دلیل نادرستی سایر گزینه ها برای 
گزینه های نادرست، باید گزینۀ صحیح را انتخاب نماییم. گزینۀ )1( نادرست است، 
زیرا امام زمان)ع( در عصر غیبت، از دیده ها پنهان است و برای همگان حضور 
عینی ندارد. عبارت: »نه این که ایشان در بین مردم قابل رؤیت نیست« در گزینۀ 
)2(، به معنای قابل رؤیت بودن آن حضرت برای همگان است. گزینۀ )3( نادرست 
است، زیرا علت اینکه امام را از آن جهت »غایب« نامیده اند، این است که ایشان 

از نظرها »غایب« است، نه اینکه در جامعه حضور ندارد.

گزینۀ22811
الف ـ این سخن امام علی)ع(: »حجت خداوند در میان مردم حضور دارد، از معابر و 
خیابان ها عبور می کند ... به نقاط مختلف جهان می رود، سخن مردم را می شنود 
و بر جماعت مردم سالم می کند... تا این که زمان ظهور و وعدۀ الهی و ندای 
آسمانی فرا می رسد. هان ! آن روز، روز شادی فرزندان علی)ع( و پیروان اوست.«، 
به موضوع »چگونگی امامت امام عصر)ع( در عصر غیبت« اشاره دارد. ب ـ براساس 
این حدیث، امام زمان)ع( با وجود غیبت  و پنهان بودنشان از مردم، همچنان در 

جامعه حضور دارند و به انجام والیت معنوی می پردازند.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها با توجه به توضیح باال، قسمت اول گزینه های 
)2( و )4( نادرست است. قسمت دوم گزینۀ )3( نادرست است، زیرا امام زمان)ع( در 
عصر غیبت حکومت و والیت ظاهری ندارد و این مسئولیت بر عهدۀ ولی فقیه 

است.

گزینۀ22823
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل

نکتۀ طالیی رهبری امام عصر)عج( در عصر غیبت، فقط به صورت والیت 
معنوی است. دو مسئولیت مرجعیت دینی و والیت ظاهری، به نیابت از ایشان بر 
عهدۀ فقهای واجد شرایط، یعنی به ترتیب، »مراجع تقلید« و »ولی فقیه« می باشد.

گزینۀ22833
به دلیل غایب بودن حضرت مهدی)ع( بهره مندی از ایشان در عصر غیبت کاهش 
می یابد. از این رو )به دلیل کاهش بهره مندی از امام در عصر غیبت( آن حضرت 

خود را به »خورشید پشت ابر«، تشبیه کرده اند.
نکتۀ طالیی حضور امام زمان)ع( در جامعه و انجام رهبری ایشان به صورت 
والیت معنوی، بیانگر این حقیقت است که غیبت ایشان جزئی است نه کلی و آن 

حضرت، در جامعه حضوری عام و غیبتی خاص دارند.

گزینۀ22844
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها با توجه به توضیح باال، قسمت اول گزینه های 
)2( و )3( نادرست است. قسمت دوم گزینۀ )1( نادرست است، زیرا  در عصر غیبت 
نه امکان حکومت و والیت ظاهری آن امام هست و نه امکان تشکیل جلسات 

درس و تعلیم معارف و احکام دین توسط ایشان.

گزینۀ22852
در دورۀ غیبت، نه امکان حکومت و والیت ظاهری آن امام هست و نه امکان 
تشکیل جلسات درس و تعلیم معارف و احکام دین توسط ایشان؛ برای همین، 
این بهره مندی، منحصر به »والیت معنوی« می شود که نیازمند به ظاهر بودن 

بین مردم نیست.
تمرین تست زنی در این نوع تست، پس از حذف گزینه های نادرست، باید 
به انتخاب گزینۀ صحیح اقدام نمود. گزینه های )1( و )3( نادرست است، زیرا به 
دلیل غایب بودن حضرت مهدی)ع( بهره مندی از ایشان در عصر غیبت کاهش 

می یابد. با توجه به توضیح باال، گزینۀ )4( نادرست است.
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گزینۀ22864
الف ـ تشبیه امام عصر)عج( به »خورشید پشت ابر« در روایات اسالمی، بیانگر این 
حقیقت است که در این دوره، نه امکان حکومت و والیت ظاهری آن امام هست 

و نه امکان تشکیل جلسات درس و تعلیم معارف و احکام دین توسط ایشان.
ب ـ با توجه به اینکه آن حضرت، با وجود غایب بودن در بین مردم حضور دارند و 
به انجام والیت معنوی می پردازند، بر این اساس، غیبت ایشان به صورت جزئی 

است نه کلی.
از  به تست های چند قسمتی می توان  پاسخ دادن  روش تست زدن برای 
قسمت دوم یا سوم به حذف گزینه های نادرست اقدام نمود. با توجه به توضیح 
 )3( گزینۀ  اول  است. قسمت  نادرست   )2( و   )1( گزینه های  دوم  باال، قسمت 
نادرست است، زیرا ایشان به اذن خداوند از احوال انسان ها آگاه است، افراد مستعد 

را از کمک ها و امدادهای معنوی خویش برخوردار می سازد.

گزینۀ22873
در دورۀ غیبت، ، نه امکان حکومت و والیت ظاهری آن امام هست و نه امکان 
تشکیل جلسات درس و تعلیم معارف و احکام دین توسط ایشان؛ برای همین، 
این بهره مندی، منحصر به »والیت معنوی« می شود که نیازمند به ظاهر بودن 

بین مردم نیست.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینه های )1( و )2( نادرست است، زیرا در 
عصر غیبت، امکان حکومت و والیت ظاهری آن امام نیست. گزینۀ )4( نادرست 
است، زیرا انجام »والیت معنوی« به صورت مخفی بودن از مردم انجام می گیرد.

گزینۀ22881
امام زمان)ع( که به اذن خداوند از احوال انسان ها آگاه است، افراد مستعد و به 
ویژه شیعیان و محّبان خویش را از کمک ها و امدادهای معنوی خویش برخوردار 

می سازد.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت دوم سایر گزینه ها نادرست است، زیرا 
در عصر غیبت، نه امکان حکومت و والیت ظاهری آن امام هست و نه امکان 
تشکیل جلسات درس و تعلیم معارف و احکام دین )مرجعیت دینی( توسط ایشان.

گزینۀ22893
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل

عصر  در  زیرا  است،  نادرست  گزینه ها   دلیل نادرستی سایر گزینه ها سایر 
غیبت، نه امکان حکومت و والیت ظاهری آن امام هست و نه امکان تشکیل 

جلسات درس و تعلیم معارف و احکام دین )مرجعیت دینی( توسط ایشان.

گزینۀ22902
الف ـ امام عصر)ع( در نامه ای به شیخ مفید، از علمای بزرگ اسالم، می فرماید: 
»ما از اخبار و احوال شما آگاهیم و هیچ چیز از اوضاع شما بر ما پوشیده و مخفی 

نیست.« 
ب ـ این حدیث، به موضوع »چگونگی امامت امام عصر)ع( در عصر غیبت« اشاره 

دارد. 
ج ـ مطابق این حدیث، امام زمان)ع( که به اذن خداوند از احوال انسان ها آگاه است، 
افراد مستعد و به ویژه شیعیان و محّبان خویش را از کمک ها و امدادهای معنوی 
یاور  و  حافظ  سرپرست،  عصر)ع(  امام  نیز  هم اکنون  می سازد.  برخوردار  خویش 

مسلمانان است و به صورت های مختلف به آنان یاری می رساند.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها با توجه به توضیح قسمت »ب«، قسمت اول 
گزینه های )1( و )3( نادرست است. قسمت اول گزینۀ )4( نادرست است، زیرا 
بهره مندی از امام زمان)ع( در عصر غیبت، منحصر به »والیت معنوی« می شود 

که نیازمند به ظاهر بودن بین مردم نیست.

گزینۀ22912
الف ـ مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

ب ـ این حدیث بیانگر این حقیقت است که  دورۀ غیبت، به معنای عدم امامت 
امام عصر)ع( نیست، بلکه رهبری حقیقی مسلمانان هم اکنون نیز به عهدۀ ایشان 

است.
قسمت  »الف«،  قسمت  توضیح  به  توجه   دلیل نادرستی سایر گزینه ها با 
اول گزینه های )1( و )3( نادرست است. قسمت دوم گزینۀ )4( نادرست است، زیرا 
غیبت امام زمان)ع( جزئی است نه کلی و آن حضرت، در جامعه حضوری عام و 

غیبتی خاص دارند.

گزینۀ22923
الف ـ نمونه هایی از یاری رسانی های امام زمان)ع( در عصر غیبت: 1ـ هدایت باطنی 
افراد، 2ـ حل بعضی از مشکالت علمی  علما، 3ـ خبر دادن از پاره ای رویدادها، 4ـ 

دستگیری از درماندگان، 5ـ دعا برای مؤمنان. 
ب ـ تمام این موارد بیانگر حضور امام زمان)ع( در جامعه و انجام والیت معنوی 

است.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها والیت بر جامعه، به صورت والیت ظاهری 

است که در عصر غیبت، امکان حکومت و والیت ظاهری امام زمان)ع( نیست.

گزینۀ22934
الف ـ مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل. ب ـ در دورۀ غیبت، چه بسیارند افرادی 
که از  یاری آن امام )والیت معنوی( برخوردار می شوند، بدون آن که ایشان را 

بشناسند.
نادرست   )3( و   )1( گزینه های  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
است، زیرا عصر غیبت، امکان حکومت و والیت ظاهری و همچنین مرجعیت 

دینی توسط امام عصر)عج( نیست.

گزینۀ22941
حقیقی  رهبری  بلکه  نیست،  عصر)ع(  امام  امامت  عدم  معنای  به  غیبت،  دورۀ 
انسان های  را  رهبری  این  اّما  است؛  ایشان  به عهدۀ  نیز  اکنون  مسلمانان هم 
عادی حس نمی کنند؛ همان طور که برخی از انسان ها فواید خورشید پشت ابر 
را درنمی   یابند و مشاهده نمی کنند. اگر شب، عالم را فراگیرد و خورشید هیچ گاه 
طلوع نکند، آن زمان است که نعمت وجود خورشید پشت ابر نیز بر همگان روشن 

خواهد شد.
نکتۀ طالیی این عبارت: »امام زمان)ع( در دورۀ غیبت، افراد مستعد و به ویژه 
برخوردار  معنوی خویش  امدادهای  و  از کمک ها  را  محبان خویش  و  شیعیان 

می سازد.«، بیانگر سنت توفیق الهی است. )درس 6 دوازدهم(

گزینۀ22952
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

روش  مطالعه برای پاسخ دادن به سؤاالت کامال حفظی، عالوه بر حفظ 
متن کتاب، به کلماتی که با رنگی متفاوت متمایز از متن هر درس هستند، توجه 

بیشتری شود.

گزینۀ22962
مراجعه شود به پاسخ دو پرسش قبل.

این مفاهیم  بیانگر  ابر،  امام زمان)ع( به خورشید پشت  نکتۀ طالیی تشبیه 
است: 1ـ چگونگی امامت امام عصر)ع( در عصر غیبت 2ـ حضور داشتن در جامعه 

و انجام والیت معنوی 3ـ غیبت جزئی و حضور عام امام زمان )ع( در جامعه.
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گزینۀ22973
حقیقی  رهبری  بلکه  نیست،  عصر)ع(  امام  امامت  عدم  معنای  به  غیبت،  دورۀ 

مسلمانان هم اکنون نیز به عهدۀ ایشان است.
نکتۀ طالیی رهبری حقیقی مسلمانان توسط امام زمان)ع(، به صورت معنوی 

است نه ظاهری.

گزینۀ22982
در آیۀ شریفۀ: »وعد اهلل الّذین آمنوا منکم و عملوا الّصالحات لیستخلفّنهم في 
األرض کما استخلف الّذین من قبلهم و لیمّکنّن لهم دینهم الّذي ارتضی لهم و 
لیبّدلّنهم من بعد خوفهم أمنا یعبدوننی ال یشرکون بی شیئا«، خداوند در پایان و 
آیندۀ تاریخ به »مؤمنان صالح« سه وعده می دهد: 1ـ جانشینی و حاکمیت مؤمنان 
صالح بر زمین در پایان تاریخ )لیستخلفنهم فی األرض کما استخلف الذین من 
قبلهم( 2ـ استقرار دین الهی در پایان تاریخ که مورد رضایت و پسند ایشان است. 
)و لیمکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم( 3 ـ از بین رفتن ناامنی برای مؤمنان 

صالح در پایان تاریخ
نادرست   )3( و   )1( گزینه های  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
است، زیرا مخاطب این آیه، مؤمنان هستند نه مستضعفان و خوار شمرده شدگان. 

قسمت دوم گزینۀ )4( وعدۀ دوم خداوند به مؤمنان صالح است نه وعدۀ آخری.

گزینۀ22991
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

نجعلهم  و  ائمهًْ  »نجعلهم  شریفۀ:   دلیل نادرستی سایر گزینه ها عبارت 
الوارثین« در گزینۀ )3(، وعدۀ خداوند به مستضعفان در پایان تاریخ است.

گزینۀ23004
در آیۀ شریفۀ: »وعد اهلل الّذین آمنوا منکم و عملوا الّصالحات لیستخلفّنهم في 
األرض کما استخلف الّذین من قبلهم و لیمّکنّن لهم دینهم الّذي ارتضی لهم و 
لیبّدلّنهم من بعد خوفهم أمنا یعبدوننی ال یشرکون بی شیئا«، خداوند در پایان و 
آیندۀ تاریخ به »مؤمنان صالح« وعده می دهد که دوران خوف آن ها را تبدیل به 

دوران امنیت نماید تا مرا بپرستند و به من شرک نورزند.
نادرست   )3( و   )1( گزینه های  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
است، زیرا مخاطب آیۀ مورد سؤال، مؤمنان هستند نه مستضعفان و خوار شمرده 
شدگان. با توجه به متن آیه و توضیح باال، قسمت دوم گزینۀ )2( نادرست است.

گزینۀ23013
با توجه به آیۀ شریفۀ: »وعد اهلل الّذین آمنوا منکم و عملوا الّصالحات لیستخلفّنهم 
في األرض کما استخلف الّذین من قبلهم و لیمّکنّن لهم دینهم الّذي ارتضی 
لهم و لیبّدلّنهم من بعد خوفهم أمنا یعبدوننی ال یشرکون بی شیئا«، 1ـ مؤمنین 
صالح... جانشینان خداوند بر روی زمین خواهند بود. )لیستخلفّنهم في األرض 
کما استخلف الّذین من قبلهم( 2ـ بندگان شایستۀ... زمین را به ارث می برند. 
)إّن األرض یرثها عبادي الّصالحون( 3ـ دین حق... در زمین مستقر می شود. )و 

لیمّکنّن لهم دینهم الّذي ارتضی لهم(
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها با توجه به توضیح باال، قسمت دوم گزینه های 

)2( و )4( و سمت سوم گزینۀ )1( نادرست است.

گزینۀ23021
بر اساس آیۀ شریفۀ: »و نرید أن نمّن علی الّذین استضعفوا في األرض و نجعلهم 
أئّمهًْ و نجعلهم الوارثین«، منت خداوند در پایان تاریخ به »مستضعفان« تعلق 
می گیرد و این منت دو مورد است:  الف ـ آنها را امامان )پیشوایان( زمین قرار 
قرار می دهیم.  زمین  )حاکمان(  وارثان  را  آنها  أئمهًْ( ب ـ  نجعلهم  )و  می دهیم. 

)نجعلهم الوارثین(

مقایسه جانشینان خداوند در زمین در پایان تاریخ، مؤمنان نیکوکار هستند و 
وارثان زمین در پایان تاریخ، مستضعفین می باشند.

گزینۀ23032
بر اساس آیۀ شریفۀ: »و نرید أن نمّن علی الّذین استضعفوا في األرض و نجعلهم 
أئّمهًْ و نجعلهم الوارثین«، در پایان تاریخ، »مستضعفان« امامان )پیشوایان( زمین 
( ب ـ بر اساس آیۀ شریفۀ: »وعد اهلل الّذین آمنوا منکم  می باشند. )و نجعلهم أئمهًْ
و عملوا الّصالحات لیستخلفّنهم في األرض کما استخلف الّذین من قبلهم...«، 
جانشینی و حاکمیت مؤمنان صالح بر زمین در پایان تاریخ از آِن مؤمنان نیکوکار 

است. )لیستخلفنهم فی األرض کما استخلف الذین من قبلهم(
توضیح در پایان تایخ، وعدۀ خداوند شامل اهل ایمان و عمل صالح می شود 

و منت خداوند، شامل مستضعفان می شود.

گزینۀ23041
آیۀ شریفۀ: »و نرید أن نمّن علی الّذین استضعفوا في األرض و نجعلهم أئّمهًْ و 
نجعلهم الوارثین«، به پیروزی مستضعفان در پایان تاریخ با ظهور موعود آسمانی 

اشاره دارد.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینه های )1( و )2( نادرست است، زیرا این 
آیه، به پایان تاریخ اشاره دارد نه به طول یا گسترۀ تاریخ. گزینۀ )3( نادرست است، 

زیرا در این آیه، سخن از مستضعفان است نه مؤمنان.

گزینۀ23053
بر اساس آیۀ شریفۀ: »و لقد کتبنا في الّزبور من بعد الّذکر أّن األرض یرثها عبادي 
الّصالحون«، مطابق آنچه در زبور بعد از ذکر )یعنی ابتدا در ذکر یا تورات و سپس 

در زبور( آمده است، زمین را »بندگان شایستۀ خداوند« به میراث می برند.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینه های )1( و )2(، پیام آیۀ شریفۀ: »وعد 
اهلل الّذین آمنوا منکم و عملوا الّصالحات لیستخلفّنهم في األرض...« است. گزینۀ 
)4(، پیام آیۀ شریفۀ: »و نرید أن نمّن علی الّذین استضعفوا في األرض...« است.

گزینۀ23061
الف ـ بر اساس آیۀ شریفۀ: »و لقد کتبنا في الّزبور من بعد الّذکر أّن األرض یرثها 
عبادي الّصالحون«، مطابق آنچه در زبور بعد از ذکر )یعنی ابتدا در ذکر یا تورات و 
سپس در زبور( آمده است، زمین را »بندگان شایستۀ خداوند« به میراث می برند. 
ب ـ تحقق این وعدۀ الهی مرهون پیروزی نهایی حق بر باطل و تشکیل حکومت 

جهانی و عادالنه  توسط موعود آسمانی در پایان تاریخ است.
نادرست   )4( و   )3( گزینه های  دوم   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
است، زیرا آیۀ مورد سؤال، به پایان تاریخ اشاره دارد نه به طول یا گسترۀ تاریخ. 
قسمت اول گزینۀ )2( نادرست است، زیرا این وعدۀ الهی: »«، ابتدا در ذکر یا 

تورات و سپس در زبور آمده است.

گزینۀ23074
الف ـ قسمت اول گزینه های )2( و )4(، یکی از وعده های الهی است که در پایان 
تاریخ محقق می شود. ب ـ انبیای الهی برای تحقق این وعده ها از یک طرح الهی 
سخن گفته اند. و آن طرح الهی این است که: »گرچه مستکبران نمی خواهند، اما 
روزی جامعۀ بشری آمادۀ پذیرش حق خواهد شد و یک رهبر و ولی تعیین شده 

از جانب خداوند ظهور می کند  و حکومتی عادالنه در جهان تشکیل می دهد.«
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینۀ )1(، یک »سنت  الهی« و 
یکی از »تقدیرات الهی« و »قوانین تکوینی« حاکم بر زندگی فردی و اجتماعی 
انسان ها و مربوط به طول تاریخ است. قسمت اول گزینۀ )3(، مربوط به کسانی 
است که پس از رحلت پیامبر)ص( بخواهند به دوران جاهلیت بازگردند.  قسمت دوم 

گزینۀ )2( نیز، از نتایج ظهور منجی و پیروزی آن در پایان تاریخ است.
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گزینۀ23083
آیندۀ  در  باطل  بر  حق  )پیروزی  الهی  وعدۀ  این  تحقق  برای  الهی،  پیامبران 
تاریخ( از یک طرح الهی سخن گفته اند. آنان اعالم کرده اندکه گرچه مستکبران 
نمی خواهند، اما روزی جامعۀ بشری آماده پذیرش حق خواهد شد و یک رهبر 
و ولی تعیین شده از جانب خداوند ظهور می کند  و حکومتی عادالنه در جهان 

تشکیل می دهد.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها در گزینۀ )1(، عبارت: »فقط براساس آخرین 
دین الهی اداره می شود.« و در گزینۀ )2(، عبارت: »حکومت جهانی اسالم را 
تشکیل می دهد.« و در گزینۀ )4(، عبارت: »منجی بزرگ انسان ها از نسل پیامبر 

اکرم)ص( ظهور خواهد کرد.«، جزء طرح الهی انبیای الهی نمی باشد.

گزینۀ23091
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها با توجه به توضیح باال، قسمت اول گزینه های 
)2( و )4( و قسمت دوم گزینۀ )3( نادرست است.

گزینۀ23102
اما روزی  الهی اعالم کرده اندکه گرچه مستکبران نمی خواهند،  پیامبران  الف ـ 
جامعۀ بشری آماده پذیرش حق خواهد شد و یک رهبر و ولی تعیین شده از جانب 
خداوند ظهور می کند  و حکومتی عادالنه در جهان تشکیل می دهد. این )طرح 

الهی( عقیدۀ اصلی همه پیامبران الهی است. 
ب ـ تعلیمات هر پیامبری، جز پیامبر خاتم، دستخوش دگرگونی شد؛ یکی از این 

دگرگونی ها، مربوط به چگونگی  ظهور و تشکیل حکومت جهانی بود.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )1( و )4(، دیدگاه ما 
مسلمانان دربارۀ منجی است نه دیدگاه همۀ انبیای الهی. قسمت دوم گزینۀ )3(، 

عقیدۀ اصلی همه پیامبران الهی است و دچار دگرگونی نشده است.

گزینۀ23114
الف ـ تعلیمات هر پیامبری، جز پیامبر خاتم، دستخوش دگرگونی شد؛ یکی از این 

دگرگونی ها، مربوط به چگونگی  ظهور و تشکیل حکومت جهانی بود.
ب ـ همۀ انبیای الهی همه اتفاق نظر دارند در اصِل الهی بودن پایان تاریخ و ظهور 

ولی خدا برای برقراری حکومت جهانی.
جمع بندی مشترکات انبیای الهی در مورد پایان تاریخ عبارتند از: 1ـ ظهور 
یک رهبر و ولی تعیین شده از جانب خداوند  و تشکیل حکومتی عادالنه در جهان 
2ـ اصِل الهی بودن پایان تاریخ 3ـ ظهور ولی خدا برای برقراری حکومت جهانی.

گزینۀ23123
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )1( و )4(، از مشترکات 
انبیای الهی در مورد پایان تاریخ است. قسمت دوم گزینۀ )2(، از مشترکات انبیای 

الهی در مورد پایان تاریخ نیست.

گزینۀ23134
الف ـ اعتقاد به انتظار ظهور موعود و منجی در آخر الزمان، از مشترکات ادیان الهی 
و از اعتقادات پیروان ادیان الهی است. ب ـ ظهور یک رهبر و ولی تعیین شده 
از جانب خداوند، مقدمه ای است برای آن که مستضعفین و خوار شمرده شدگان 

خالفت الهی را در روی زمین به ارث برند.
نادرست   )3( و   )1( گزینه های  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
است، زیرا مکاتب بشری الهی به ظهور منجی و موعود آسمانی در پایان تاریخ 

اعتقادی ندارند. مطابق توضیح باال، قسمت دوم گزینۀ )1( نادرست است.

گزینۀ23141
ما مسلمانان نیز مانند پیروان سایر ادیان الهی عقیده داریم که در آخرالزمان منجی 
انسان ها، ظهور خواهد کرد و جهان را به نهایت عدل خواهد رساند. این منجی، 

امام مهدی)ع( است که  از نسل پیامبر اکرم)ص( می باشد.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها مستقر کردن دین اسالم در پایان تاریخ در 
گزینه های )2( و )4(، دیدگاه مشترک ادیان الهی نمی باشد. قسمت دوم گزینۀ )3( 

دیدگاه تمام مسلمانان نیست، بلکه دیدگاه خاص شیعه است.

گزینۀ23153
در کتاب های حدیثی اهل سنت تأکید شده که امام »مهدی«)ع( از نسل پیامبر 
اکرم)ص( و حضرت فاطمه)س( است البته آنان معتقدند که امام مهدی)ع( هنوز به 

دنیا نیامده است.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها سایر گزینه ها، دیدگاه خاص شیعه دربارۀ  امام 

زمان)ع( است.

گزینۀ23162
ما شیعیان بنا بر سخنان صریح پیامبر اکرم)ص( و ائمۀ اطهار)ع(، معتقدیم که موعود 
و منجی انسان ها، دوازدهمین امام و فرزند امام حسن عسکری)ع( است و با توجه 
خاص خداوند، به حیات خود ادامه می دهد تا این که به اذن خداوند ظهور می کند 

و حکومت جهانی اسالم را تشکیل می دهد.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ )2( از نظر علمی نادرست است، زیرا 
»حل بعضی از مشکالت علمی  علما«، نمونه هایی از یاری رسانی های امام زمان)ع( 

در عصر غیبت است.

گزینۀ23174
این فایده را دارد که اگر ماجراجویان  امام زمان)ع(،  مشخص بودن پدر و مادر 
فریبکاری بخواهند خود را مهدی موعود معرفی کنند، به زودی شناخته می شوند 

و مردم هوشیار، فریب آنها را نمی خورند.
زنده  به  اعتقاد  فواید  بیانگر  گزینه ها،   دلیل نادرستی سایر گزینه ها سایر 
بودن آن حضرت و حضور ایشان در جامعه است نه اینکه بیانگر فواید مشخص 

بودن پدر و مادر امام زمان)ع( باشد.

گزینۀ23183
الف ـ اعتقاد به زنده بودن آن حضرت و حضور ایشان در جامعه این فواید را دارد: 
امام خود را حاضر و ناظر بر خود  از یک سو،  اینکه، پیروان آن حضرت،  اول 
می یابند و از سوی دیگر، آنان می توانند خواسته های خود را با امام خود همانند 
دوستی صمیمی در میان بگذارند و برای به دست آوردن رضایت ایشان،  تالش 
کنند. دوم این که، جامعه به صورت های گوناگون از هدایت های )معنوی( امام و از 

والیت معنوی ایشان برخوردار می گردد. 
ب ـ مشخص بودن پدر و مادر امام زمان)ع(، این فایده را دارد که اگر ماجراجویان 
فریبکاری بخواهند خود را مهدی موعود معرفی کنند، به زودی شناخته می شوند 

و مردم هوشیار، فریب آنها را نمی خورند.
از  برخورداری  و  زمان)ع(  امام  با  ارتباط  برای  تالش  کلی  طور  توضیح به 
امدادهای ایشان، از فواید اعتقاد به زنده بودن آن حضرت و حضور ایشان در 

جامعه است.

گزینۀ23191
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ )1(، فایدۀ مشخص بودن پدر و مادر 
امام زمان)ع( را بیان می کند.
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گزینۀ23202
مسئولیت های منتظران عبارتند از: 1ـ تقویت معرفت و محبت به امام 2ـ پیروی از 
فرمان های امام عصر)ع( 3ـ آماده کردن خود و جامعه برای ظهور 4ـ دعا برای ظهور امام

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ )2( بیانگر انتظار منفی است.

گزینۀ23212
پیامبر و امام از پدر و مادر نیز برای مؤمنان مهربان ترند و آنان که چنین معرفتی 

را به دست آورده اند، محبت بیشتری به پیامبر و امام دارند.
روش مطالعه برای پاسخ دادن به این تست حفظی، عبارت های کتاب باید 
حفظ شود. گزینۀ )1(، از فواید اعتقاد به زنده بودن امام زمان)ع( و حضور ایشان در 
جامعه است. گزینۀ )3(، مسئولیت شیعۀ واقعی را از دیدگام امام صادق)ع( بیان 

می کند. گزینۀ )4(، سخن پیامبر اسالم)ص( دربارۀ امام علی)ع( است.

گزینۀ23224
الف ـ پیامبر اکرم)ص( در سخنانی ضمن معرفی همۀ امامان، دربارۀ امام عصر)ع( 
می فرماید: »هر کس که دوست دارد خدا را در حال ایمان کامل و مسلمانی مورد 
رضایت او مالقات کند، والیت و محّبت امام عصر)ع( را بپذیرد.« ب ـ این حدیث، 

به اولین مسئولیت منتظر، یعنی »تقویت معرفت و محبت به امام« اشاره دارد.
تناسب معنایی این حدیث و حدیث: »َمن ماَت َو لَم یعِرف اِماَم َزمانِه ماَت 

«، به تقویت معرفت و محّبت به امام در عصر غیبت اشاره دارند. میَتهًْ جاِهلِیهًْ

گزینۀ23233
از عوامل مؤثر در شناخت و محبت به امام زمان)ع( و از بین رفتن تردیدها: 1ـ 
شناخت جایگاه امام در پیشگاه الهی 2ـ آشنایی با شیوۀ حکومت داری ایشان به 

هنگام ظهور 3ـ آشنایی با ویژگی های ایشان در سخنان معصومین)ع( است.
در هر  است  کافی  تست،  نوع  این  به  دادن  پاسخ  روش تست زدن برای 
گزینه، عبارتی را که بر خالف صورت سؤال است، پیدا نموده و آن گزینه را حذف 
و  برای ظهور«  و جامعه  »آماده کردن خود  عبارت:   ،)1( گزینۀ  در  می نماییم. 
گزینه های )2( و )4(، عبارت: »دعا برای  ظهور امام«، از مسئولیت های منتظران 

است.

گزینۀ23242
الف ـ با توجه به این سخن از پیامبر اسالم)ص(: »َمن ماَت َو لَم یعِرف اِماَم َزمانِه 
«، هر کس بمیرد و امام زمان خود را نشناسد، به مرگ جاهلی  ماَت میَتهًْ جاِهلِیهًْ
مرده است. ب ـ این حدیث، در عصر غیبت، بیانگر »تقویت معرفت و محبت به 

امام« است.
مقایسه »بازگشت به دوران جاهلیت«، تعبیر قرآن کریم دربارۀ کسانی است 
که پس از رحلت پیامبر اسالم)ص( به جای تبعیت از حق، از گذشتگان خود تبعیت 
می کردند. »به مرگ جاهلی مردن«، تعبیر رسول اکرم)ص( دربارۀ کسی است که 

امام زمان خود را نشناخته باشد.

گزینۀ23252
با توجه به اینکه تداوم مسئولیت های دوگانۀ رسالت، یعنی مرجعیت دینی، والیت 
و رهبری جامعۀ اسالمی در شکل امامت انجام می شود و اگر کسی امام زمان 
خود را نشناخته باشد، قطعاً از او پیروی هم نخواهد کرد و اگر کسی امام زمانش 
را نشناسد و از او پیروی ننماید، عماًل از رسالت رسول اکرم)ص( بی بهره می ماند، 

همان چیزی که مردم عصر جاهلیت با آن مواجه بودند.
زیرا  است،  نادرست   )3( و   )1(  دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینه های 
نشناختن امام زمان خود )هر یک از ائمۀ اطهار)ع(( در هر دوره ای باعث به مرگ 
جاهلی مردن است نه فقط شناخت امام زمان)ع(. گزینۀ )4( نادرست است، زیرا 

هیچ یک از ائمۀ اطهار)ع( مسئولیت دریافت و ابالغ وحی ندارند.

گزینۀ23264
الف ـ رسول خدا)ص( می فرماید: »خوشا به حال کسی که به حضور »قائم« برسد، 
در حالی که پیش از قیام او نیز پیرو او باشد.« ب ـ یکی از عالئم پیروی از امام 
عصر)ع( تشکیل حکومت اسالمی در عصر غیبت و برکنار کردن حاکمان ستمگر 

است.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت دوم گزینۀ )2(، انتظار منفی و ویرانگر 

است.

گزینۀ23273
و  اجتماعی دین«  و  احکام فردی  به  عالمان دین«،  »عمل  به  الف ـ »مراجعه 
»مقابله با طاغوت« از جمله دستورات امام زمان)ع( است که پیروان آن حضرت 

به دنبال انجام آن هستند. 
ب ـ 1ـ شناخت جایگاه امام در پیشگاه الهی 2ـ آشنایی با شیوۀ حکومت داری 
ایشان به هنگام ظهور 3ـ آشنایی با ویژگی های ایشان در سخنان معصومین)ع(، 

از عوامل مؤثر در شناخت و محبت به امام زمان)ع( و از بین رفتن تردیدها است.
توضیح آیۀ شریفۀ: »ان کنتم تحّبون اهلل فاتّبعونی ...«، از مصادیق پیروی از 

فرمان های امام عصر)عج( است.«

گزینۀ23281
و  اجتماعی دین«  و  احکام فردی  به  عالمان دین«،  »عمل  به  الف ـ »مراجعه 
»مقابله با طاغوت« از جمله دستورات امام زمان)ع( است که پیروان آن حضرت 

به دنبال انجام آن هستند. 
ب ـ یکی از عالئم پیروی از امام عصر)ع( تشکیل حکومت اسالمی در عصر غیبت 

و برکنار کردن حاکمان ستمگر است.
از   ،)4( و   )3( گزینه های  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
ویژگی های جامعۀ مهدوی است. قسمت دوم گزینۀ )2(، مربوط به آیندۀ سبز 

است.

گزینۀ23294
منتظر عصر غیبت را عصر آماده باش برای  یاری امام، می داند. و خود را سربازی 
برای یاری آن حضرت به حساب می آورد. او هر لحظه منتظر است ندای امام)ع( 

در جهان طنین انداز شود و مردم را برای پیوستن به حق فراخواند.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )2( و )3( با قسمت 
دوم آن تناسب ندارد، چراکه اگر ما عصر غیبت را به عنوان عصر تردیدها در نظر 
بگیریم، از عوامل مؤثر در شناخت و محبت به امام زمان)ع( و از بین رفتن تردیدها، 
»شناخت جایگاه امام در پیشگاه الهی«، »آشنایی با شیوۀ حکومت داری ایشان به 
هنگام ظهور« و »آشنایی با ویژگی های ایشان در سخنان معصومین)ع(« است. 
قسمت دوم گزینۀ )1(، به اولین مسئولیت منتظر، یعنی »تقویت معرفت و محبت 

به امام« اشاره دارد.

گزینۀ23303
الف ـ سومین مسئولیت  منتظران »آماده کردن خود و جامعه برای ظهور« است. 
ب ـ منتظر عصر غیبت را عصر آماده باش برای  یاری امام، می داند. و خود را 
سربازی برای یاری آن حضرت به حساب می آورد. او هر لحظه منتظر است ندای 

امام)ع( در جهان طنین انداز شود و مردم را برای پیوستن به حق فراخواند.
منتظران،  مسئولیت  دومین  به   ،)1(  دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ 
یعنی »پیروی از فرمان های امام عصر)ع(« اشاره دارد. گزینه های )2( و 4، به اولین 

مسئولیت منتظر، یعنی »تقویت معرفت و محبت به امام« اشاره دارد.
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گزینۀ23311
الف ـ مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل. 

ب ـ این سخن امام علی)ع(: »امام با این شرط با آنها بیعت می کند که در امانت 
به ظلم و  نباشند،  اهل دشنام و کلمات زشت  باشند،  پاک دامن  نکنند،  خیانت 
آزار ندهند،  را به ناحق  نبرند، کسی  ستم خون ریزی نکنند، به خانه ای هجوم 
فاخر  لباس های  نشوند،  سوار  گران قیمت  مرکب های  بر  و  باشند  ساده زیست 
نپوشند، به حقوق مردم تجاوز نکنند، به  یتیمان ستم نکنند، دنبال شهوت رانی 
نباشند، شراب ننوشند، به پیمان خود عمل کنند، ثروت و مال را احتکار نکنند . . 
. و در راه خدا به شایستگی جهاد نمایند.«، به سومین مسئولیت  منتظران، یعنی 

»آماده کردن خود و جامعه برای ظهور« اشاره دارد.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها با توجه به توضیح باال، قسمت اول گزینه های 
)2( و )3( نادرست است. قسمت دوم گزینۀ )4(، به دومین مسئولیت منتظران، 

یعنی »پیروی از فرمان های امام عصر)ع(« اشاره دارد.

گزینۀ23322
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

نکتۀ طالیی حضور در جبهۀ حق و مبارزه با باطل در صحنۀ فعالیت های 
اجتماعی، مفهوم »آماده کردن خود و جامعه برای ظهور« است.

قسمت دوم گزینۀ )1(، به اولین مسئولیت منتظر، یعنی »تقویت معرفت و محبت 
به امام« اشاره دارد.

گزینۀ23334
الف ـ مراجعه شود به پاسخ دو پرسش قبل. 

ب ـ در پاسخ به این سؤال: »چه کسانی می توانند در هنگام ظهور این ویژگی ها 
)حدیث امام علی)ع(( را داشته باشند؟« باید بگوییم: »کسانی که قبل از ظهور آن 
امام، در صحنه فعالیت های اجتماعی و نبرد دائمی  حق و باطل، در جبهۀ حق 
برون،  و  درون  شیاطین  مقابل  در  ایستادگی  با  و  باشند  داشته  فعال  حضوری 
ویژگی هایی همچون شجاعت، عزت نفس و پاک دامنی را در خود پرورانده باشند.«

اول  قسمت  علی)ع(،  امام  سخن   دلیل نادرستی سایر گزینه ها مطابق 
گزینه های )2( و )3( نادرست است. مطابق توضیح باال، قسمت دوم گزینۀ )1( 

نادرست است.

گزینۀ23344
مراجعه شود به قسمت »ب« در پاسخ پرسش قبل.

تمرین تست زنی برای پاسخ دادن به این تست، با به یاد آوردن متن کتاب، 
باید پس از حذف گزینه های نادرست، گزینۀ صحیح را انتخاب نمود.

گزینۀ )2( نادرست است، زیرا حضور در جبهۀ حق و مبارزه با باطل، مربوط به 
دوران غیبت است نه فقط هنگام ظهور امام زمان)ع(. گزینۀ )3( نادرست است، 
زیرا باید در جبهۀ حق حضور داشت و با باطل مبارزه کرد نه اینکه فقط حق را 
از باطل تشخیص داد. اقدامات گزینۀ )4(، مربوط به دوران غیبت است نه فقط 

هنگام ظهور امام زمان)ع(.

گزینۀ23352
نبرد  با گریه و دعا سر کند و در صحنۀ  تنها  الف ـ کسی که در عصر غیبت 
حق طلبان علیه مستکبران حضور نداشته باشد، چنین کسی در روز ظهور، به علت 
عدم آمادگی، مانند قوم موسی)ع( به امام مهدی)ع( خواهد گفت: »تو و پروردگارت 
بروید و بجنگید، ما اینجا می نشینیم« ب ـ این حدیث، سومین مسئولیت  منتظران، 

یعنی »آماده کردن خود و جامعه برای ظهور« را یادآوری می کند.
است.  درست  گزینه ها  تمام  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
از  قسمت دوم گزینۀ )1( و )4(، به دومین مسئولیت منتظران، یعنی »پیروی 
فرمان های امام عصر)ع(« اشاره دارد. قسمت دوم گزینۀ )3(، به اولین مسئولیت 

منتظران، یعنی »تقویت معرفت و محبت به امام« اشاره دارد.

گزینۀ23364
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

تمرین تست زنی برای پاسخ دادن به تست های چند قسمتی، حتما نباید از 
قسمت اول به حذف گزینه های نادرست پرداخت. با توجه به توضیح باال، قسمت 

دوم گزینه های )2( و )3( نادرست است. باقسمت اول گزینۀ )1(، بی ربط است.

گزینۀ23371
همان طور که برخی جامعه شناسان گفته اند، پویایی جامعه شیعه در طول تاریخ، 
به دو عامل وابسته بوده است: 1ـ گذشتۀ سرخ؛ اعتقاد به عاشورا، آمادگی برای 
شهادت و ایثار 2ـ آیندۀ سبز؛ انتظار برای سرنگونی ظالمان و گسترش عدالت در 

جهان، زیر پرچم امام عصر)ع(.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )2( و )3(، مربوط به 

آیندۀ سبز است. قسمت دوم گزینۀ )4(، مربوط به گذشتۀ سرخ است.

گزینۀ23383
الف ـ »آمادگی برای ایثار و شهادت«، مربوط به گذشتۀ سرخ و »تالش برای 
گسترش عدالت در جهان«، مربوط به آیندۀ سبز است. ب ـ عبارت قرآنی: »أّن 
األرض یرثها عبادي الّصالحون«، یک وعدۀ الهی و مربوط به پایان تاریخ و آیندۀ 

سبز است.
نکتۀ طالیی آیاتی از قرآن که از یک وعدۀ الهی در پایان تاریخ و یا دربارۀ 

ظهور منجی در آخرالزمان سخن بگویند، مربوط آیندۀ سبز می باشند.

گزینۀ23391
الف ـ یاران امام، پیشتازان تحول جهانی و سازندگان تمدن اسالمی اند. هستۀ 
مرکزی این یاران 313 نفر، به تعداد یاران پیامبر اکرم)ص( در جنگ بدر هستند که 
بنا به فرمودۀ امام باقر)ع( تعدادی از آنان از زنان اند. همچنین در احادیث آمده است 

که بیشتر یاران امام را جوانان تشکیل می دهند.
تمرین تست زنی برای پاسخ دادن به این تست، با در نظر گرفتن هر قسمتی 
که به پاسخ آن اطمینان داریم، به حذف گزینه های نادرست می پردازیم. قسمت سوم 
گزینه های )3( و )4(، سخن امام علی)ع( نمی باشد. قسمت دوم گزینۀ )2(، دربارۀ 
نیز عام است. اول گزینۀ )2(  نیامده و قسمت  امام زمان)ع(  یاران  هستۀ مرکزی 

گزینۀ23404
الف ـ این روایت امام باقر)ع(: »تعدادی از یاران امام زمان)ع( از زنان اند.«، بیانگر 
سومین مسئولیت  منتظران، یعنی »آماده کردن خود و جامعه برای ظهور« است. 
ب ـ حضور در جبهۀ حق و مبارزه با باطل در صحنۀ فعالیت های اجتماعی، مفهوم 

»آماده کردن خود و جامعه برای ظهور« است.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها با توجه به توضیح باال، قسمت دوم گزینه های 
)1( و )2( نادرست و قسمت اول گزینۀ )3(، بیانگر دومین مسئولیت منتظران، 

یعنی »پیروی از فرمان های امام عصر)ع(« است.

گزینۀ23412
مراجعه شود به پاسخ دو پرسش قبل.

سومین  بیانگر  قسمت،  این  در  زمان)ع(  امام  یاران  توضیح ویژگی های 
مسئولیت  منتظران، یعنی »آماده کردن خود و جامعه برای ظهور« است.

گزینۀ23421
گزینه های )1( و )2( و )3(، بیانگر سومین مسئولیت  منتظران، یعنی »آماده کردن 

خود و جامعه برای ظهور« است.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ )1(، بیانگر دومین مسئولیت منتظران، 

یعنی »پیروی از فرمان های امام عصر)ع(« است.
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گزینۀ23433
در انتظار ظهور بودن خود از برترین اعمال عصر غیبت است؛ زیرا فرج و گشایش 

واقعی برای دین داران با ظهور آن حضرت حاصل می شود.
سومین  بیانگر   ،)1( گزینۀ  دوم   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 

مسئولیت  منتظران، یعنی »آماده کردن خود و جامعه برای ظهور« است.

گزینۀ23444
الف ـ مؤمنان)ع( می فرماید: »منتظر فرج الهی باشید و از لطف الهی مأیوس نشوید 

و بدانید که محبوب ترین کارها نزد خداوند، انتظار فرج است.« 
ب ـ الزمۀ این انتظار، دعا برای ظهور امام عصر)ع( است.

مقایسه تعبیر »خوش به حال کسی« را پیامبر اسالم دربارۀ دومین مسئولیت 
منتظران، یعنی »پیروی از فرمان های امام عصر)ع(« و تعبیر »محبوب ترین کارها 
نزد خداوند« را امام علی)ع( دربارۀ سومین مسئولیت  منتظران، یعنی »آماده کردن 

خود و جامعه برای ظهور« به کار برده است.

گزینۀ23451
مراجعه شود به پاسخ دو پرسش قبل.

مقایسه برترین اعمال عصر غیبت، »انتظار ظهور« و  محبوب ترین کارها نزد 
خداوند از دیدگاه امام علی)ع(، »انتظار فرج« است. محبوب ترین فرد نزد رسول 

خدا)ص(، جوان توبه کار است. )درس 7 دوازدهم(

گزینۀ23463
امام عصر)ع( زمانی ظهور می کند که 1ـ مردم جهان از همۀ مکتب های غیر الهی و 
مدعیان برقراری عدالت در جهان ناامید شده اند 2ـ و با تبلیغی که منتظران واقعی 

کرده اند، دل های مردم به سوی آن منجی الهی جلب شده است.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )2( و )4( و قسمت 

دوم گزینۀ )1(، مربوط به پس از ظهور و پیروزی امام عصر)عج( است.

گزینۀ23472
بیشتر مردم همین که ندای امام و طرفداران ایشان را می شنوند، بیشتر مردم 
با شوق به سوی آن حضرت می شتابند. اما مستکبران و ظالمان در مقابل امام 
تشکیل  امام  جهانی  حکومت  و  می خورند  شکست  نهایت  در  که  می ایستند 

می شود.
مقایسه این عبارت: »او هر لحظه منتظر است ندای امام)ع( در جهان طنین 
انداز شود و مردم را برای پیوستن به حق فراخواند.«، مربوط به دورۀ غیبت و 
برای  جامعه  و  خود  کردن  »آماده  یعنی  منتظران،  مسئولیت   سومین  بیانگر 
ظهور« است. این عبارت: »بیشتر مردم همین که ندای امام و طرفداران ایشان 
را می شنوند، با شوق به سوی آن حضرت می شتابند.«، مربوط به زمان ظهور 

است.

گزینۀ23484
پیامبر اکرم)ص( می فرماید: »با ظهور امام عصر)ع( خداوند زمین را از قسط و عدل 

ُپر خواهد کرد، بعد از این که از ظلم و جور ُپر شده باشد.«
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت دوم گزینۀ )1(، از ویژگی های جامعۀ 
مهدوی و پس از ظهور است ولی سخن پیامبر اسالم)ص( نیست، بلکه سخن امام 

باقر)ع( است.

گزینۀ23493
اولین ویژگی جامعۀ مهدوی، »عدالت گستری« است، یعنی در جامعه مهدوی، 

قطب مرفه و قطب فقیر، طبقه مستکبر و طبقۀ مستضعف وجود ندارد.

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ )1(، بیانگر سومین مسئولیت  منتظران، 
یعنی »آماده کردن خود و جامعه برای ظهور« است. گزینۀ )2(، بیانگر چهارمین 
ویژگی جامعۀ مهدوی، یعنی »امنیت کامل« است. گزینۀ )4(، بیانگر پنجمین 

ویژگی جامعۀ مهدوی، یعنی »فراهم شدن زمینۀ رشد و کمال« است.

گزینۀ23503
الف ـ امام باقر)ع( درباره وضعیت اقتصادی مردم پس از ظهور، می فرماید: »آن  
چنان میان مردم مساوات برقرار می کند که نیازمندی پیدا نخواهد شد تا به او 
یعنی  اولین ویژگی جامعۀ مهدوی،  بیانگر  این حدیث،  داده شود.« ب ـ  زکات 

»عدالت گستری« است.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت دوم گزینۀ )4(، سخن پیامبر اسالم)ص( 

است نه سخن امام باقر)ع(.

گزینۀ23514
همۀ  آبادانی  و  برکت  یعنی  است،  »آبادانی«  مهدوی،  جامعۀ  ویژگی  دومین 
سرزمین ها را فرا می گیرد. برای مثال، اگر کسی سرزمین های بین عراق و شام 
را که بسیاری از قسمت های آن در حال حاضر کویری است، بپیمایید، همه را 

سرسبز و خرم خواهد دید.
جامعۀ  ویژگی  سومین  بیانگر   ،)1(  دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ 
مهدوی، یعنی »شکوفایی عقل و علم« است. گزینۀ )2(، بیانگر پنجمین ویژگی 
جامعۀ مهدوی، یعنی »فراهم شدن زمینۀ رشد و کمال« است. گزینۀ )3(، بیانگر 

چهارمین ویژگی جامعۀ مهدوی، یعنی »امنیت کامل« است.

گزینۀ23521
سومین ویژگی جامعۀ مهدوی، یعنی »شکوفایی عقل و علم« است، یعنی این 
دوران زمان کامل شدن عقل های آدمیان است و با لطف و توجه ویژه ای که امام 

زمان)ع( به همۀ انسان ها می کند عقل آنان کامل می شود.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت دوم گزینۀ )2(، بیانگر پنجمین ویژگی 

جامعۀ مهدوی، یعنی »فراهم شدن زمینۀ رشد و کمال« است.

گزینۀ23532
چهارمین ویژگی جامعۀ مهدوی، یعنی »امنیت کامل« است، یعنی در آن دوران، 
اگر کسی از شرق یا غرب عالم، شب یا روز، زن یا مرد و به تنهایی به سمت دیگر 
حرکت کند، احساس ناامنی و ترس نمی کند، از دزدی اموال و ثروت دیگران 

خبری نیست.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینه های )1( و )3(، بیانگر پنجمین ویژگی 
جامعۀ مهدوی، یعنی »فراهم شدن زمینۀ رشد و کمال« است. گزینۀ )4(، بیانگر 

اولین ویژگی جامعۀ مهدوی، یعنی »عدالت گستری« است.

گزینۀ23541
الف ـ از همۀ موارد فوق مهم تر اینکه، در جامعۀ مهدوی، 1ـ زمینه های رشد و 
تکامل همۀ افراد فراهم است. 2ـ انسان ها بهتر می توانند خدا را بندگی کنند، 3ـ 

فرزندان صالح به جامعه تقدیم نمایند 4ـ و خیرخواه دیگران باشند. 
ب ـ بدین ترتیب )با فراهم شدن زمینۀ رشد و کمال(، انسان ها به هدفی که خدا 

در خلقت برای آنها تعیین کرده، بهتر و آسان تر می رسند.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )2( و )4( و قسمت 
دوم گزینۀ )3(، بیانگر  اولین ویژگی جامعۀ مهدوی، یعنی »عدالت گستری« 

است.
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گزینۀ23553
و  است.«  فراهم  افراد  همۀ  تکامل  و  رشد  »زمینه های  عبارت:  دو  این  الف ـ 
بیانگر پنجمین ویژگی جامعۀ  بندگی کنند،«،  را  »انسان ها بهتر می توانند خدا 
مهدوی، یعنی »فراهم شدن زمینۀ رشد و کمال« است. ب ـ این عبارت: »از 
جامعۀ  ویژگی  چهارمین  بیانگر  نباشد.«،  خبری  دیگران  ثروت  و  اموال  دزدی 

مهدوی، یعنی »امنیت کامل« است.
»عدالت  بیانگر  مهدوی،  جامعۀ  در  طبقاتی  تضاد  نکتۀ طالیی نبودن 

گستری« و نبودن غارت و چپاول در این جامعه، بیانگر »امنیت کامل« است.

گزینۀ23564
گزینه های )1( و )2( و )3(، بیانگر پنجمین ویژگی جامعۀ مهدوی، یعنی »فراهم 

شدن زمینۀ رشد و کمال« است.
جامعۀ  ویژگی  سومین  بیانگر   ،)4(  دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ 

مهدوی، یعنی »شکوفایی عقل و علم« است.

گزینۀ23572
الف ـ این سخن امام باقر)ع( درباره وضعیت اقتصادی مردم پس از ظهور: »آن  
چنان میان مردم مساوات برقرار می کند که نیازمندی پیدا نخواهد شد تا به او 
زکات داده شود.«، بیانگر اولین ویژگی جامعۀ مهدوی، یعنی »عدالت گستری« 

است. 
بیانگر  باشند.«،  دیگران  خیرخواه  افراد  مهدوی،  جامعۀ  »در  عبارت:  این  ب ـ 
پنجمین ویژگی جامعۀ مهدوی، یعنی »فراهم شدن زمینۀ رشد و کمال« است. 
ج ـ این عبارت: »از دزدی اموال و ثروت دیگران خبری نباشد.«، بیانگر چهارمین 

ویژگی جامعۀ مهدوی، یعنی »امنیت کامل« است.
نکتۀ طالیی شکوفا شدن عقل و علم انسان ها در جامعۀ مهدوی،  نتیجۀ 
لطف و توجه ویژۀ امام زمان)ع( به همۀ انسان ها و بهتر و آسان تر رسیدن انسان ها 

به هدف از خلقت خود، نتیجۀ فراهم شدن زمینۀ رشد و کمال است.

گزینۀ23581
الف ـ »بهترشدن وضع اقتصادی مردم«، بیانگر اولین ویژگی جامعۀ مهدوی، یعنی 
»عدالت گستری« است. عبارت شریفۀ: »لیقوم الّناس بالقسط«، به »برقراری 

عدالت اجتماعی« از اهداف همۀ انبیای الهی اشاره دارد.
ب ـ این عبارت: »فرزندان صالح به جامعه تقدیم نمایند.«، بیانگر پنجمین ویژگی 
جامعۀ مهدوی، یعنی »فراهم شدن زمینۀ رشد و کمال« است. عبارت شریفۀ: 
»یعبدوننی ال یشرکون بی شیئا«، به بندگی خداوند اشاره دارد که این  مورد نیز 

بیانگر »فراهم شدن زمینۀ رشد و کمال« است.
ج ـ این عبارت: »از دزدی اموال و ثروت دیگران خبری نباشد.«، بیانگر چهارمین 
ویژگی جامعۀ مهدوی، یعنی »امنیت کامل« است. تبدیل کردن ترس به امنیت 
در عبارت شریفۀ: »و لیبّدلّنهم من بعد خوفهم أمنا«، وعدۀ خداوند به مؤمنان 

صالح نیز به تحقق همین ویژگی در پایان تارخ اشاره دارد.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )2( و )4(، به »آبادانی« 
ارتباط دارد. قسمت دوم گزینۀ )3(، با عبارت های مربوط به »فراهم شدن زمینۀ 

رشد و کمال« تناسب ندارد.

گزینۀ23594
الف ـ »حل بعضی از مشکالت علمی  علما در عصر غیبت«، بیانگر رهبری امام 
زمان)ع( در عصر غیبت به صورت والیت معنوی است. نامۀ امام زمان)ع( به شیخ 
مفید، از علمای بزرگ اسالم: »ما از اخبار و احوال شما آگاهیم و هیچ چیز از 
اوضاع شما بر ما پوشیده و مخفی نیست«، نیز به موضوع رهبری امام زمان در 

عصر غیبت به صورت والیت معنوی اشاره دارد.
ب ـ اولین دلیل غیبت امام زمان)ع(، قدر نشناسی و ناسپاسی مردم است. درست 
است که ظالمانه و غاصبانه حکومت را به دست گرفته بودند و عامالن اصلی 
به شهادت رساندن امامان بودند،    اما بیشتر مردم تسلیم این حاکمان شده بودند 
و با آنان مبارزه نمی کردند و وظیفۀ امر به معروف و نهی از منکر  را انجام نمی 
دادند. آیۀ شریفۀ: »ذلک بأّن اهلل لم یک مغّیرا نّعمهًْ أنعمها علی قوٍم حّتی یغّیروا 

ما بَأنفسهم«، علت غیبت امام زمان)ع( را از ناحیۀ خود مردم می داند.
ج ـ همه انبیای الهی اتفاق نظر دارند در اصِل الهی بودن پایان تاریخ و ظهور ولی 
خدا برای برقراری حکومت جهانی. آیۀ شریفۀ: »و لقد کتبنا في الّزبور من بعد 
الّذکر أّن األرض یرثها عبادي الّصالحون«، یکی از وعده های حتمی الوقوع خداوند 

به اهل حق در پایان تاریخ می باشد.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت دوم گزینه های )1( و )3(، به  علت 
غیبت اشاره ندارد بلکه به سومین مسئولیت منتظران، یعنی »ایجاد آمادگی در 
خود و جامعه« اشاره دارد. قسمت سوم گزینۀ )2(، علت دادن سه وعدۀ الهی به 

مؤمنان صالح در پایان تاریخ است نه خود وعدۀ الهی.

گزینۀ23603
الف ـ امام علی)ع( دربارۀ علت غیبت امام زمان)ع( می فرماید: »زمین از حجت خدا 
)امام( خالی نمی ماند. اّما خداوند، به علت ستمگری انسان ها و زیاده روی شان در 

گناه، آنان را از وجود حجت در میانشان بی بهره می سازد.«
ب ـ امام علی)ع( دربارۀ چگونگی امامت امام زمان)ع( در عصر غیبت می فرماید: 
»حجت خداوند در میان مردم حضور دارد، از معابر و خیابان ها عبور می کند ... به 
نقاط مختلف می رود، سخن مردم را می شنود و بر جماعت مردم سالم می کند... تا 
این که زمان ظهور و وعدۀ الهی و ندای آسمانی فرا می رسد. هان ! آن روز )ظهور 

امام عصر)عج((، روز شادی فرزندان علی)ع( و پیروان اوست.«
ج ـ همان طور که در تاریخ نقل شده است، سخت گیری حاکمان بنی عباس نسبت 
به امام دهم و یازدهم تا حدی شدت یافته بود که آن بزرگواران را در محاصرۀ 
کامل قرار داده بودند؛ زیرا آنان از اخباری که از پیامبر اکرم)ص( و سایر امامان 
رسیده بود، مطلع بودند. از جمله رسول خد ا)ص( در هنگام تبیین آیۀ اطاعت و 

معرفی اولوا االمر در حدیث جابر از امام زمان)ع( سخن گفته بود.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )2( و )4(، مفهوم آیۀ: 
»ذلک بأّن اهلل لم یک مغّیرا نّعمهًْ أنعمها علی قوٍم...« است، نه سخن امام علی)ع(. 

قسمت سوم گزینۀ )1(، دربارۀ امام زمان)ع( سخن نگفته است.

گزینۀ23614
«، دربارۀ اهل ایمان و عمل صالح به کار رفته است.  الف ـ تعبیر قرآنی: »خیرالبریهًْ

وعدۀ خداوند در پایان و آیندۀ تاریخ به »مؤمنان صالح« سه مورد است: 
1 ـ جانشینی و حاکمیت مؤمنان صالح بر زمین در پایان تاریخ )لیستخلفنهم فی 
األرض کما استخلف الذین من قبلهم( 2ـ استقرار دین الهی در پایان تاریخ که 
مورد رضایت و پسند ایشان است. )و لیمکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم( 3 ـ از 
بین رفتن ناامنی برای مؤمنان صالح در پایان تاریخ )و لیبدلنهم من بعد خوفهم أمنا(

ب ـ منت خداوند در پایان تاریخ به »مستضعفان« تعلق می گیرد و این منت دو 
مورد است:  1 ـ آن ها را امامان )پیشوایان( زمین قرار می دهیم. )و نجعلهم أئمهًْ( 

2 ـ آن ها را وارثان )حاکمان( زمین قرار می دهیم. )نجعلهم الوارثین( 
ج ـ مطابق آنچه در زبور بعد از ذکر )یعنی ابتدا در ذکر یا تورات و سپس در زبور( آمده است، 
زمین را »بندگان شایستۀ خداوند« به میراث می برند. )إّن األرض یرثها عبادی الّصالحون(

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )1( و )3(، وعدۀ خداوند 
به اهل کتاب است. قسمت سوم گزینۀ )2(، وعدۀ خداوند به مؤمنان صالح است.
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گزینۀ23622
الّصالحات  عملوا  و  منکم  آمنوا  الّذین  اهلل  »وعد  شریفۀ:  آیۀ  به  توجه  با  الف ـ 
لیستخلفّنهم في األرض کما استخلف الّذین من قبلهم و لیمّکنّن لهم دینهم 
الّذي ارتضی لهم و لیبّدلّنهم من بعد خوفهم أمنا یعبدوننی ال یشرکون بی شیئا«، 
نتیجۀ حکومت مؤمنان صالح، پیاده شدن توحید در جامعه )یعبدوننی ال یشرکون 

بی شیئا( است.
ب ـ امام زمان)ع( با وجود غیبت  و پنهان بودنشان از مردم، همچنان در جامعه 
حضور دارند و به انجام والیت معنوی می پردازند. با توجه به اینکه امام زمان)ع( 
در عصر غیبت، مرجعیت دینی و والیت ظاهری ندارند و امامت ایشان به صورت 
والیت معنوی است، در صورت انکار حیات امام زمان)ع(، در این مورد خلل ایجاد 

می شد.
ج ـ پیامبران الهی، برای تحقق این وعدۀ الهی )پیروزی حق بر باطل در آیندۀ 
تاریخ( از یک طرح الهی سخن گفته اند. آنان اعالم کرده اندکه گرچه مستکبران 
نمی خواهند، اما روزی جامعۀ بشری آماده پذیرش حق خواهد شد و یک رهبر 
و ولی تعیین شده از جانب خداوند ظهور می کند  و حکومتی عادالنه در جهان 

تشکیل می دهد.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها با توجه به توضیح باال، قسمت اول گزینه های 
)1( و )3(، نتیجۀ حکومت صالحان نیست. تشکیل حکومتی مردمی در قسمت 
سوم گزینۀ )3(، جزء طرح خاص انبیای الهی برای تحقق وعده های خداوند در 

پایان تاریخ نمی باشد.

گزینۀ23634
الف ـ اعتقاد به زنده بودن آن حضرت و حضور ایشان در جامعه این فواید را دارد: 
امام خود را حاضر و ناظر بر خود  از یک سو،  اینکه، پیروان آن حضرت،  اول 
می یابند و از سوی دیگر، آنان می توانند خواسته های خود را با امام خود همانند 
دوستی صمیمی در میان بگذارند و برای به دست آوردن رضایت ایشان،  تالش 

کنند. 
ب ـ مشخص بودن پدر و مادر امام زمان)ع(، این فایده را دارد که اگر ماجراجویان 
فریبکاری بخواهند خود را مهدی موعود معرفی کنند، به زودی شناخته می شوند 

و مردم هوشیار، فریب آنها را نمی خورند.
در طول  شیعه  جامعه  پویایی  گفته اند،  جامعه شناسان  برخی  که  همان طور  ج ـ 
تاریخ، به دو عامل وابسته بوده است: 1ـ گذشتۀ سرخ؛ اعتقاد به عاشورا، آمادگی 
انتظار برای سرنگونی ظالمان و گسترش  ایثار 2ـ آیندۀ سبز؛  برای شهادت و 

عدالت در جهان، زیر پرچم امام عصر)ع(.
اولین  به   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت دوم گزینه های )2( و )3(، 
مسئولیت منتظران، یعنی »تقویت معرفت و محبت به امام« اشاره دارد.   قسمت 
اول گزینۀ )1(، از فواید اعتقاد به زنده بودن آن حضرت و حضور ایشان در جامعه 

نمی باشد.

گزینۀ23642
الف ـ هر دو عبارت قسمت »الف«، به اولین مسئولیت منتظران، یعنی »تقویت 

معرفت و محبت به امام« اشاره دارند.
ب ـ هر دو عبارت قسمت »ج«، به موضوع »چگونگی امامت حضرت مهدی)ع( 

در عصر غیبت« اشاره دارند.
جهاد  شایستگی  به  خدا  راه  »در   دلیل نادرستی سایر گزینه ها عبارت: 
نمایند.«، به سومین مسئولیت منتظران، یعنی »آماده کردن خود و جامعه برای 
ظهور« اشاره دارد. کامل شدن نعمت هدایت در قسمت »د«، با ارسال امامان 

صورت گرفت.

گزینۀ23653
فعالیت های  صحنه  در  امام،  آن  ظهور  از  قبل  »کسانی که  عبارت:  این  الف ـ 
اجتماعی و نبرد دائمی  حق و باطل، در جبهۀ حق حضوری فعال داشته باشند و با 
ایستادگی در مقابل شیاطین درون و برون، ویژگی هایی همچون شجاعت، عزت 
نفس و پاک دامنی را در خود پرورانده باشند.«، بیانگر سومین مسئولیت منتظران، 

یعنی »آماده کردن خود و جامعه برای ظهور« است. 
ب ـ از عوامل مؤثر در شناخت و محبت به امام زمان)ع( و از بین رفتن تردیدها 
»شناخت جایگاه امام در پیشگاه الهی«، »آشنایی با شیوۀ حکومت داری ایشان به 

هنگام ظهور« و »آشنایی با ویژگی های ایشان در سخنان معصومین)ع(« است.
ج ـ یکی از عالئم پیروی از امام عصر)ع( تشکیل حکومت اسالمی در عصر غیبت 

و برکنار کردن حاکمان ستمگر است.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها با توجه به توضیح باال، قسمت اول گزینه های 
)2( و )4( نادرست است. قسمت دوم گزینۀ )1( نادرست است، زیرا آشنایی با شیوۀ 
حکومت داری امام عصر)عج( به هنگام ظهور باعث از بین رفتن تردیدها می شود نه 

جهل.

گزینۀ23663
الف ـ در کتاب های حدیثی اهل سنت تأکید شده که امام »مهدی«)ع( از نسل 
البته آنان معتقدند که امام مهدی)ع(  پیامبر اکرم)ص( و حضرت فاطمه)س( است. 

هنوز به دنیا نیامده است.
ب ـ این اعتقاد: »دوازدهمین امام و فرزند امام حسن عسکری)ع( است و با توجه 
خاص خداوند، به حیات خود ادامه می دهد تا این که به اذن خداوند ظهور می کند 
و حکومت جهانی اسالم را تشکیل می دهد.«، دیدگاه ما شیعیان دربارۀ  موعود و 

منجی در آخرالزمان است.
ج ـ ما مسلمانان نیز مانند پیروان سایر ادیان الهی عقیده داریم که در آخرالزمان 

منجی انسان ها، ظهور خواهد کرد و جهان را به نهایت عدل خواهد رساند. 
این منجی، امام مهدی)ع( است که  از نسل پیامبر اکرم)ص( می باشد.

مقایسه این اعتقاد: »امام مهدی)ع( از نسل پیامبر اکرم)ص( می باشد.«، دیدگاه 
مسلمانان و این اعتقاد: »امام مهدی)ع( از نسل پیامبر اکرم)ص( و حضرت فاطمه)س( 

است.«، دیدگاه کتاب های حدیثی اهل سنت است.
با توجه به توضیح باال، قسمت اول گزینه های )2( و )4( و قسمت دوم گزینۀ 

)1( نادرست است.

گزینۀ23672
بیانگر  »د«،  و  »الف«  قسمت های  عبارت  دو  تنها  مذکور،  عبارت های  بین  از 

»ایجاد آمادگی در خود و جامعه«، از مسئولیت های منتظران است.
مسئولیت  چهارمین  بیانگر  »ب«،   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
منتظران، یعنی »دعا برای ظهور امام« است. قسمت »ج«، بیانگر اولین مسئولیت 
منتظران، یعنی »تقویت معرفت و محبت به امام« است. قسمت »ه«، بیانگر 

چگونگی امامت حضرت مهدی)ع( در عصر غیبت است.

گزینۀ23683
امام علی)ع( می فرماید: »... تا اینکه زمان ظهور و وعدۀ الهی و ندای آسمانی فرا 
می رسد. هان! آن روز، روز شادی فرزندان علی و پیروان اوست.« دلیل این شادی 
در هنگام ظهور بدین سبب است که فرج و گشایش واقعی برای دینداران با ظهور 

امام عصر)عج(  حاصل می شود.
مقایسه برترین اعمال عصر غیبت = انتظار ظهور / علت: زیرا فرج و گشایش 

واقعی برای دینداران با ظهور حضرت مهدی)عج( حاصل می شود.
روز شادی فرزندان علی و یاران او = روز ظهور / علت: زیرا با ظهور، فرج و 

گشایش واقعی برای دینداران حاصل می شود.
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گزینۀ23693
َنَنّ لَُهْم دیَنُهُم الَِّذي اْرتَضي  لَُهْم : دینشان را که برای  الف ـ عبارت قرآنی: »لَُیَمِکّ
آنان پسندیده مستقر سازد«، به رضایت و خشنودی خداوند از استقرار قطعی دین 

اشاره می کند. 
ب ـ این عبارت: »انسان ها بتوانند بهتر خدا را بندگی کنند )َیْعُبُدونَنِي اَل ُیْشِرُکوَن 
بِي َشْیًئا(، به مهم ترین هدف حکومت مهدوی، یعنی فراهم شدن زمینۀ رشد و 

کمال اشاره می کند.
سه وعدۀ قطعی خدا به بعضی مؤمنان صالح ) َوَعَد اهلُل الَّذین آَمنوا  مرور آیه   

ِمنُکم َو َعِمُلوا الّصالِحات(:
جانشینی قطعی در زمین 1ـ لَیسَتخلفّنهم فی  االرض 

پیش از این سابقه داشته است. کما استخلف الّذین من قبلهم 
استقرار قطعی دین 2ـ َو لیمّکنّن لهم دینهم 

رضایت و خشنودی خدا در این وعده است. الّذی ارتضی لهم 
تبدیل قطعی ترس به امنیت کامل 3ـ َو لیبّدلّنهم من بعد خوفهم امنًا 

امن،  دینی  حکومت  برپایی  نهایی  نتیجۀ  یعبدوننی الیشرکون بی شیئًا 
پرستش خدا و توحید عملی است.

گزینۀ23704
ج ـ براساس آیۀ شریفۀ: »وعد اهلل الّذین آمنوا منکم و عملوا الّصالحات لیستخلفّنهم 
في األرض ...«، وعدۀ خداوند در پایان و آیندۀ تاریخ به »مؤمنان صالح« این سه 
مورد است: »لیستخلفّنهم في األرض کما استخلف الّذین من قبلهم و لیمّکنّن 

لهم دینهم الّذي ارتضی لهم و لیبّدلّنهم من بعد خوفهم أمنا«.
خیر  هم  أولئک  الّصالحات  عملوا  و  آمنوا  الّذین  »إّن  شریفۀ:  آیۀ  براساس  دـ 
است. ایمان و عمل صالح  اهل  «، سرانجام  البرّیْهً قرآنی: »خیر  تعبیر   ،» البرّیْهً

تعبیر  زیرا  است،  نادرست  »الف«   دلیل نادرستی سایر گزینه ها   قسمت 
قرآنی: »نجعلهم الوارثین«، دربارۀ »مستضعفان« به کار رفته است نه »عبادی 
الصالحون«.  قسمت »ب« نادرست است، زیرا تعبیر قرآنی: »أّن األرض یرثها«، 

دربارۀ »عبادي الّصالحون« به کار رفته است. 

گزینۀ23714
الف ـ طبق حدیث شریف پیامبر)ص( که فرمود: »َمن ماَت َو لم َیعِرف اِماَم َزمانِِه 

ً«، علت بازگشت به جاهلیت، عدم شناخت امام زمان)ع( است. ماَت میَتهًًْ جاِهلیَّهًْ
َننَّ لَُهم دیَنُهم الَِّذی ارتَضی لَُهم«، وعدۀ قطعی  ب ـ طبق عبارت قرآنی: »لَُیَمِکّ

استقرار دین الهی موجب رضایت و خشنودی خداست.
بر اساس این حدیث پیامبر اسالم)ص(: »من مات و لم یعرف امام  مقایسه  

زمانه مات میتهًْ جاهلیهًْ«، نشناختن امام عصر = علت مرگ جاهلی است.
در آیۀ شریفۀ: »و ما محمد اال رسول قد خلت من قبله الّرسل افإن مات او قتل 
انقلبتم علی اعقابکم و من ینقلب علی عقبیه فلن یضر اهلل شیئاً و سیجزی اهلل 
الشاکرین«، خداوند خطر بازگشت مسلمانان به عقاید جاهلیت را پس از پیامبر 

اسالم)ص( هشدار داده است.

گزینۀ23721
الف ـ دومین مسئولیت منتِظر »پیروی از فرمان های امام عصر)عج(« است. منتظر 
حقیقی تالش می کند که در عصر غیبت، پیرو امام خود باشد و از ایشان تبعیت 
کند. مراجعه به عالمان دین از جمله دستورات امام زمان)عج( است که پیروان آن 

حضرت به دنبال انجام آن هستند 
 ُ ا الَحواِدُث الواِقَعهًْ ب ـ این سخن امام عصر)عج( خطاب به اسحاق بن یعقوب: »َو اَمَّ

ِ َحدیثِنا«، به این مسئولیت اشاره دارد.  َفارِجعوا فیها اِلی ُرواهًْ

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها   قسمت اول گزینه های )3( و )4(، به سومین 
مسئولیت منتِظر، یعنی »آماده کردن خود و جامعه برای ظهور« اشاره دارد. 

گزینۀ23734
الف ـ پیامبر)ص( در حدیث جابر در مورد حضرت مهدی)عج( می فرماید: »... اوست که 
از نظر مردم پنهان می شود و غیبت او طوالنی می گردد تا آنجا که فقط افرادی که 

ایمان راسخ دارند، بر عقیدۀ به او باقی می مانند.« 
امام عصر)ع(  امامان، دربارۀ  پیامبر اکرم)ص( در سخنانی ضمن معرفی همۀ  ب ـ 
می فرماید: »هر کس که دوست دارد خدا را در حال ایمان کامل و مسلمانی مورد 
رضایت او مالقات کند، والیت و محّبت امام عصر)ع( را بپذیرد.« این حدیث، 
به »تقویت معرفت و محبت به امام«، از جمله وظایف ما، پیروان امام زمان)عج( 

اشاره دارد.
توضیح  هر یک از آیات و احادیث اثبات امامت دارای ویژگی های خاصی 

هستند که باید آنها را به خاطر بسپارید:
مثال 1: حدیث جابر: اشاره به غیبت طوالنی امام زمان)عج( و ایمان راسخ به عنوان 

الزمۀ بقای بر عقیده به امام )اشاره به تقویت معرفت و محبت به امام(
مثال 2: حدیث ثقلین: بیان مکّرر این جمله در روزهای آخر عمر پیامبر)ص(

مثال 3: حدیث منزلت: بارها پیامبر)ص( حضرت علی)ع( را نزد خود به منزلۀ هارون 
برای موسی معرفی نمود.

مثال 4: آیۀ والیت: ورود با شتاب پیامبر)ص( به مسجد را به دنبال داشت و همگان 
دیدند و شنیدند تا امکان مخفی کردن والیت امام علی)ع( نباشد.

گزینۀ23744
امام علی)ع( دربارۀ کسانی که با امام زمان)عج( بیعت می کنند، می فرماید: »امام با 
این شرط با آنها بیعت می کند که در امانت خیانت نکنند، پاکدامن باشند، اهل 
دشنام و کلمات زشت نباشند، به ظلم و ستم خون ریزی نکنند، به خانه ای هجوم 
نبرند، کسی را به ناحق آزار ندهند، ساده زیست باشند ...«. این خصوصیات نشان 

از آمادگی افراد برای ظهور است.
یادآوری   بیعت در کتاب درسی سال یازدهم در سه جا مطرح شده است:

1ـ بیعت حضرت علی)ع( با پیامبر)ص( : در دعوت خویشان پس از نزول آیۀ انذار
2ـ بیعت مردم با حضرت علی)ع( : در غدیرخم پس از خطبۀ پیامبر

3ـ بیعت یاران امام زمان)عج( با ایشان : در صورت وجود شرایطی همچون خیانت 
نکردن در امانت و پاکدامنی و ... در راستای آمادگی در خود و جامعه برای ظهور

گزینۀ23753
الف ـ در کتاب های حدیثی اهل سنت تأکید شده است که حضرت مهدی)ع( از 
نسل پیامبر اکرم)ص( و حضرت فاطمه)س( است که این، مورد اتفاق شیعیان است؛ 
مورد  این،  دنیا می آید که  به  زمانی  در چه  فرزند  این  نیست که  اما مشخص 
اختالف با شیعیان است، چون شیعیان معتقدند آن حضرت در سال 255 هجری 
قمری به دنیا آمده است. ب ـ آغاز امامت و غیبت صغری امام عصر)ع(، پس از 

شهادت امام حسن عسکری)ع( در سال 260 هـ.ق می باشد.
توضیح  سه عدد در تاریخ امامت حضرت مهدی)عج( بسیار مهم هستند:
1ـ 255: سال تولد امام مهدی)عج( در سامرا در سپیده دم جمعه نیمۀ شعبان

2ـ 260: سال شهادت امام حسن عسکری)ع( و آغاز امامت حضرت مهدی)ع( و 
غیبت صغری

3ـ 329: سال پایان غیبت صغری و آغاز غیبت کبری که تا کنون ادامه دارد.
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گزینۀ23764
َو  ااَلرِض  ِفی  اسُتضِعفوا  الَّذیَن  َعلَی  نَُمنَّ  اَن  »َونُریُد  آیۀ شریفۀ:  مطابق  الف ـ 
هًًْ َو نَجَعلَُهُم الواِرثیَن«، ارادۀ خداست که بر مستضعفان منت گذارد و  نَجَعلَُهم اَئِمَّ

آنان را پیشوایان مردم و وارثان زمین قرار دهد.
کِر اَنَّ ااَلرَض َیِرُثها ِعبادَی  بوِر ِمن بَعِد الذِّ ب ـ در آیۀ شریفۀ: »َو لََقد َکَتبنا ِفی الزَّ
الّصالِحوَن«، در کتاب های آسمانی زبور و تورات، وراثت بندگان شایسته ذکر 

شده است.
توضیح   در آیات مربوط به آیندۀ تاریخ، عاقبت هر دسته از شخصیت ها را به 
تفکیک بیاموزید: برخی مؤمنان صالح: جانشینی قطعی در زمین )لسیتخلفّنهم فی 

االرض(
آیه: »وعد اهلل الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لسیتخلفّنهم فی االرض«
مستضعفان: منت گذاری خدا به دلیل اراده کردن در پیشوایی و وراثت آنان 

آیه: »و نرید ان نمّن علی الذین استضعفوا فی االرض و نجعلهم ائمهًْ و نجعلهم الوارثین« 
بندگان صالح )شایسته(: به ارث بردن زمین )طبق تعالیم زبور و تورات( 

آیه: »و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر اّن االرض یرثها عبادی الصالحون«

گزینۀ23772
اهداف حکومت مهدوی = آرمان های همۀ انبیا:

1ـ عدالت گستری: »پرشدن زمین از عدل و قسط، پس از ظلم و جور«، »مساوات 
اقتصادی« و »یافت نشدن فقیری که به او زکات داده شود.«

2ـ آبادانی: برکت، سرسبزی و خرمی
3ـ شکوفایی عقل و علم: کامل شدن عقل های آدمیان با عنایت ویژه امام)عج(.

خبری  اموال  دزدی  »از  نمی کند.«،  ناامنی  احساس  »کسی  کامل:  امنیت  4ـ 
نیست.«، »آیه: لیبدلّنهم من بعد خوفهم امًنا«

5ـ فراهم شدن زمینۀ رشد و کمال: »مهم ترین هدف حکومت مهدوی«،»تربیت 
)قرب  خلقت  هدف  به  رسیدن  »آسان تر  خدا«،  بهتر  »بندگی  صالح«،  فرزند 

الهی(«، »خیرخواهی برای دیگران« و »آیه: یعبدوننی ال یشرکون بی شیًئا«
برای پاسخ دادن به تست های ترکیبی و چند قسمتی، بهتر  تمرین تست زنی  
است از روش حذف گزینه های نادرست استفاده کنید.  با توجه به توضیح باال، 

قسمت اول گزینه های )3( و )4( و قسمت سوم گزینۀ )1( نادرست است. 

گزینۀ23781
الف ـ اولین مسئولیت منتظر، یعنی »تقویت معرفت و محبت به امام« است. پیامبر 
و امام از پدر و مادر نیز برای مؤمنان مهربان ترند و آنان که چنین معرفتی را به 
دست آورده اند، محبت بیشتری به پیامبر و امام دارند. پیامبر اکرم)ص( در سخنانی 
ضمن معرفی همۀ امامان، دربارۀ امام عصر می فرماید: »هر کس که دوست دارد 
خدا را در حال ایمان کامل و مسلمانی مورد رضایت او مالقات کند، والیت و 

محّبت امام عصر)ع( را بپذیرد.« 
ب ـ پس ثمرۀ پذیرش محبت امام عصر)عج(، رسیدن به لقای خدا در حال ایمان 

کامل و مسلمانی مورد رضایت اوست.
شرط   ،)3( و   )2( گزینه های  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها  قسمت 
مالقات خداوند در حال ایمان کامل و مسلمانی مورد رضایت او است. در قسمت 
دوم گزینۀ )4(، سخن از سومین مسئولیت  منتظران، یعنی »آماده کردن خود و 

جامعه برای ظهور« است. 

گزینۀ23794
الف ـ دوران حکومت مهدوی، زمان کامل شدن عقل های آدمیان است و با توّجه 

ویژگی های که امام زمان)عج( به همۀ انسان ها می کند، عقل آنان کامل می شود.
ب ـ با فراهم شدن زمینۀ رشد و کمال، انسان ها بهتر می توانند خدا را بندگی کنند، 

فرزندان صالح به جامعه تقدیم نمایند و خیرخواه دیگران باشند.

فراهم بودن  زمینه های رشد و تکامل همۀ افراد )فراهم شدن زمینۀ  یادآوری 
رشد و کمال( = »لیمّکنّن دینهم الّذی ارتضی لهم«

انسان ها بهتر می توانند خدا را بندگی کنند )فراهم شدن زمینۀ رشد و کمال( = 
»یعبدوننی ال یشرکون بی شیئا«

از دزدی اموال و ثروت دیگران خبری نیست )امنیت کامل( = »لیبّدلّنهم من 
بعد خوفهم أمنا«

گزینۀ23802
الف ـ زنده بودن امام زمان)عج( و حضور ایشان در جامعه و اعتقاد به این حقیقت، 
این فایده را دارد که جامعه به صورت های گوناگون از هدایت های امام و از والیت 
معنوی ایشان برخوردار می گردد. پس نبودن)عدم حضور( ایشان در والیت معنوی 

آن حضرت اختالل ایجاد می کند.
ب ـ در عصر غیبت صغری، امام عصر از طریق چهار نفر از یاران صمیمی و مورد 
اعتماد، پیوسته با پیروان خود در ارتباط بوده و آنان را رهبری می کرد. این چهار 

شخصیت بزرگوار به »نواب اربعه« و »نواب خاص« معروف اند.
توضیح  تداوم مسئولیت های رسالت را در دوره های مختلف:

                             در زمان پیامبر        در زمان امامان     در عصر غیبت
1ـ دریافت و ابالغ وحی  23 سال انجام      با ختم نبوت پایان یافت.

2ـ مرجعیت دینی         23 سال انجام       ادامه یافت          توسط مراجع تقلید
3ـ والیت ظاهری       10 سال در مدینه   فقط امام علی)ع(    توسط ولی فقیه

4ـ والیت معنوی        ادامه دارد             ادامه دارد           در حال انجام

گزینۀ23813
الف ـ امام علی)ع( در خصوص علت غیبت امام زمان)ع( می فرمایند: »زمین از حجت 
خدا )امام( خالی نمی ماند. اّما خداوند، به علت ستمگری انسان ها و زیاده رویشان 

در گناه، آنان را از وجود حجت در میانشان بی بهره می سازد.«
ب ـ براساس عبارت شریفۀ: »حّتی یغّیروا ما بَأنفسهم«، علت آغاز غیبت از ناحیۀ 
خود مردم )قدرناشناسی و ناسپاسی و در خطر بودن جان آن حضرت( است، و این 
غیبت آن قدر ادامه می   یابد که نه تنها مسلمانان، بلکه جامعۀ انسانی شایستگی 

درک ظهور و بهره مندی کامل از وجود آخرین حّجت الهی را پیدا کنند.
توضیح  بررسی علت غیبت امام زمان)عج(:

1ـ علت غیبت، خدا نیست: خداوند با وجود امامان نعمت هدایت را تمام کرده است.
2ـ علت غیبت امام نیست: پیامبر، خود و امام علی)ع( را پدران دلسوز امت معرفی 

نموده است.
3-علت غیبت، رفتار اجتماعی خود مردم است: 

ً اَنَعَمها َعلی َقوٍم َحّتی ُیَغیِّروا ما بِاَنُفِسِهم ... آیه: »ذلَِک بِاَنَّ اهلَل لَم َیُک ُمَغیِّراً نَِعمهًْ
حدیث امام علی)ع(: زمین از حجت خدا )امام( خالی نمی ماند، اما خداوند به علِت 
1ـ ستمگری مردم و 2ـ زیاده روی شان در گناه، آنان را از وجود حجت در میانشان 

بی بهره می سازد.

گزینۀ23822
الف ـ امام علی)ع( در خصوص علت غیبت امام زمان)ع( می فرمایند: »زمین از حجت 
خدا )امام( خالی نمی ماند. اّما خداوند، به علت ستمگری انسان ها و زیاده رویشان 

در گناه، آنان را از وجود حجت در میانشان بی بهره می سازد.«
ب ـ وعدۀ خداوند )وعد اهلل( در پایان و آیندۀ تاریخ به »مؤمنان صالح« )الّذین آمنوا 
منکم و عملوا الصالحات( تعلق می گیرد و این وعده سه مورد است: »لیستخلفّنهم 
في األرض کما استخلف الّذین من قبلهم و لیمّکنّن لهم دینهم الّذي ارتضی لهم 

و لیبّدلّنهم من بعد خوفهم أمنا«
تحلیل تست 1400  قسمت اول این تست، کامال حفظی و از متن حدیث 
است و قسمت دوم آن مفهومی است. قسمت اول گزینه های )1( و )3(، زیرا علت 
غیبت امام زمان)ع( را مطابق حدیث امام علی)ع( بیان نمی کند. قسمت دوم گزینۀ 
)4(، علت غیبت امام زمان)ع( را ازدیدگاه قرآن کریم بیان می کند و این آیه، بیانگر 

یک وعدۀ الهی در مورد پایان تاریخ نمی باشد.
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گزینۀ23834
الف ـ پس از شهادت امام حسن عسکری)ع( در سال 260 هـ . ق، امامت امام 
مهدی)ع( )در 5 سالگی آن حضرت( با غیبت صغری آغاز شد و تا سال 329 هـ . 
ق طول کشید. در این دوره، امام با اینکه زندگی مخفی داشت، پیوسته با پیروان 
خود در ارتباط بود و آنان را رهبری می کرد. این چهار شخصیت بزرگوار به »نواب 
اربعه« و »نواب خاص« معروف اند. ب ـ شش روز مانده به درگذشت آخرین نایب، 
امام عصر)ع( برای ایشان نامه ای نوشت و فرمود به فرمان خداوند، پس از وی 

جانشینی نیست و مرحلۀ دوم غیبت آغاز می شود.
تحلیل تست 1400  این تست، یک تست حفظی متوسط و از متن درس 
است. برای پاسخ دادن به این تست، بهتر است ابتدا به حذف گزینه های نادرست 
بپردازید. قسمت اول گزینه های )2( و )3( نادرست است، زیرا پس از رحلت آخرین 
نایب در سال 329 هجری، غیبت کامل امام زمان)ع( آغاز شد. قسمت دوم گزینۀ 
)1( نادرست است، زیرا زندگی مخفی امام زمان)ع( از آغاز غیبت صغری آغاز شد.  

گزینۀ23842
الف ـ »منتظران مصلح، خود باید صالح باشند.«، یعنی شخصی که منتظر موعود 
و مصلح جهانی است، ابتدا باید از خود شروع کند و با انجام اعمال صالح، خود و 
دیگران را برای آمدن موعود و اصالح جامعۀ جهانی آماده نماید تا زمینۀ ظهور 
فراهم شود. ب ـ در عبارت شریفۀ: »الّذین آمنوا منکم و عملوا الّصالحات«، سخن 

از مؤمنان صالح است که ویژگی منتظران مصلح است.
تحلیل تست 1400  این تست، یک تست مفهومی است و بیانگر ارتباط 
در  شده  مطرح  قرآنی  عبارت های  است.  درس  آیات  و  تحقیق  و  اندیشه  بین 
گزینه های )1( و )3(، وعده های خداوند به مؤمنان نیکوکار در پایان تاریخ است.  

در ادامۀ عبارت قرآنی گزینۀ )4(، خداوند  از وعدۀ الهی سخن می گوید

گزینۀ23852
«، اگر  الف ـ مطابق حدیث: »من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتْهً جاهلیْهً
کسی امام زمان خود را نشناخته باشد، قطعاً از او پیروی هم نخواهد کرد و اگر 
کسی امام زمانش را نشناسد و از او پیروی ننماید، عماًل از رسالت رسول اکرم)ص( 
بی بهره می ماند، همان چیزی که مردم عصر جاهلیت با آن مواجه بودند. پس عدم 

شناخت امام، بازگشت به جاهلیت است. 
ب ـ از عوامل مؤثر در شناخت و محبت به امام زمان)ع( و از بین رفتن تردیدها 1ـ 

شناخت جایگاه امام در پیشگاه الهی 
2ـ آشنایی با شیوۀ حکومت داری ایشان به هنگام ظهور 3ـ آشنایی با ویژگی های 

ایشان در سخنان معصومین)ع( است.
تحلیل تست 1400  این تست، یک تست مفهومی و دشوار است. قسمت 
اول این تست، از پاسخ تفکر در حدیث که در راهنمای معلم آمده است، طرح شده 
اول  قسمت  است.  آمده  درس  متن  با  حدیث  ارتباط  آن،  دوم  قسمت  در  و  
گزینه های )3( و )4( نادرست است، زیرا مطابق متن حدیث، نشناختن امام، عامل 
مرگ جاهلی است. قسمت دوم گزینۀ )1(، سخن امام علی)ع(، مربوط به سومین 

مسئولیت منتظر، یعنی »آماده کردن خود و جامعه برای ظهور« است.

گزینۀ23864
الف ـ وعدۀ خداوند )وعد اهلل( در پایان و آیندۀ تاریخ به »مؤمنان صالح« )الّذین 

آمنوا منکم و عملوا الصالحات( تعلق می گیرد و این وعده سه مورد است: 
1 ـ جانشینی و حاکمیت مؤمنان صالح بر زمین در پایان تاریخ )لیستخلفنهم فی 
األرض کما استخلف الذین من قبلهم( 2 ـ استقرار دین الهی در پایان تاریخ که 

مورد رضایت و پسند ایشان است. )و لیمکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم(
3 ـ از بین رفتن ناامنی برای مؤمنان صالح در پایان تاریخ )و لیبدلنهم من بعد 
خوفهم أمنا( ب ـ خداوند در ادامۀ همین آیه، وظیفۀ اهل ایمان و عمل صالح در 
برابر این لطف الهی را این گونه بیان می کند: »یعبدوننی ال یشرکون بی شیئا ـ 

به گونه ای که مرا پرستش کنند و با من چیزی را شریک  نسازند.«

از متن آیه است و  تحلیل تست 1400  قسمت اول این تست، حفظی و 
قسمت دوم آن، مفهومی است. قسمت اول گزینه های )1( و )3(، وعدۀ خداوند به 
مستضعفان است نه به اهل ایمان و عمل صالح. قسمت دوم گزینۀ )2(، نیز یک 

وعدۀ الهی به مؤمنان نیکوکار است نه بیانگر وظیفۀ آنان.

گزینۀ23874
الف ـ این سخن امام باقر)ع(: »آن  چنان میان مردم مساوات برقرار می کند که 
اولین ویژگی جامعۀ  به  او زکات داده شود.«،  به  تا  پیدا نخواهد شد  نیازمندی 
مهدوی، یعنی »عدالت گستری« اشاره دارد. ب ـ این چهارمورد: 1ـ زمینه های 
رشد و تکامل همۀ افراد فراهم است. 2ـ انسان ها بهتر می توانند خدا را بندگی 
کنند. 3ـ فرزندان صالح به جامعه تقدیم نمایند. 4ـ خیرخواه دیگران باشند.«، 
بیانگر مهم ترین ویژگی جامعۀ مهدوی، یعنی »فراهم شدن زمینۀ رشد و کمال« 

است.
تحلیل تست 99 این تست، یک تست حفظی و متوسط از این درس است. 
برای پاسخ دادن به این نوع تست، مطابق معمول، عبارت های هر قسمت با در 
به   ،)2( و   )1( گزینه های  اول  گردد. قسمت  باید حفظ  آن  عنوان  گرفتن  نظر 
چهارمین ویژگی جامعۀ مهدوی، یعنی »امنیت کامل« اشاره دارد. قسمت دوم 
گزینۀ )3( نادرست است، زیرا بهتر و آسان تر رسیدن انسان ها به هدفی که خدا در 
یعنی  مهدوی،  جامعۀ  ویژگی  مهم ترین  بیانگر  کرده،  تعیین  آنها  برای  خلقت 

»فراهم شدن زمینۀ رشد و کمال« است.

گزینۀ23881
پیامبر اکرم)ص( دربارۀ دوازده جانشین خود با مردم سخن گفته بود و امام مهدی)ع( 
را به عنوان »آخرین امام« و »قیام کننده علیه ظلم« و »برپاکنندۀ عدل در جهان« 
معرفی کرده بود. امیرالمؤمنین علی)ع( و سایر امامان نیز از آن حضرت و مأموریتی 
که از جانب خدا دارد، یاد کرده بودند. به همین دلیل، حاکمان بنی عباس درصدد 

بودند مهدی موعود)ع( را به محض تولد به قتل برسانند.
تحلیل تست 99 این تست، برای دانش آموزانی که بر متن درس تسلط 
دارند، یک تست ساده است ولی برای دانش آموزانی که تسلط کافی ندارند، دارای 
دام آموزشی بوده و ممکن است در دام آموزشی گزینه های )2( و خصوصا )4( 

گرفتار شوند. با توجه به توضیح باال، سایر گزینه ها نادرست است.

گزینۀ23894
مراجعه شود به پاسخ دو پرسش قبل.

تحلیل تست 99 این تست و دو تست قبل، یک سؤال با دو سبک متفاوت 
هستند. برای پاسخ دادن به این تست، با توجه به تسلطی که به هرقسمت از 
سؤال دارید، به حذف گزینه های نادرست بپردازید. با توجه به توضیح باال، قسمت 

اول گزینه های )1( و )2( و قسمت دوم گزینۀ )3( نادرست است.

گزینۀ23904
مشتاق و منتظر امام زمان)ع( این گونه با خود نجوا می کند: »عمری است که از 
حضور او جاماندیم / در غربت سرد خویش تنها ماندیم« و »او منتظر است تا که 

ما برگردیم / ماییم که در غیبت کبری ماندیم«
عزیز  داوطلبان  به  و  است  دشوار  تست  تست، یک  تحلیل تست 99 این 
یادآوری می کند که توضیحی که قبل از آیات و روایات و اشعار آمده است، دقیقا 
باید مورد توجه قرار گیرد. بیت گزینۀ )1(، از عدم آمادگی خود و جامعه سخن می 
گوید. بیت گزینۀ )2(، به بی مثل و مانند بودن خداوند و بیت گزینۀ )3(، به ناتوانی 

انسان در برابر قدرت الهی اشاره دارند.
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گزینۀ23911
شیوۀ  با  آشنایی  2ـ  الهی  پیشگاه  در  امام  جایگاه  شناخت  1ـ  مورد:  سه  این 
حکومت داری ایشان به هنگام ظهور 3ـ آشنایی با ویژگی های ایشان در سخنان 
معصومین)ع(، از عوامل مؤثر در شناخت و محبت به امام زمان)ع( و از بین رفتن 

تردیدها است.
تحلیل تست 99 این تست، یک تست متوسط و حفظی از این درس است. 
برای پاسخ دادن سریع به این نوع تست، عبارت های کتاب باید به دقت مطالعه 
مسئولیت  دومین  به  مربوط   ،)3( و   )2( گزینه های  دوم  قسمت  شود.  حفظ  و 
منتظران، یعنی »پیروی از فرمان های امام عصر)ع(« و قسمت اول گزینۀ )4(، به 
دومین مسئولیت منتظران، یعنی »آماده کردن خود و جامعه برای ظهور« اشاره 

دارند.

گزینۀ23922
در آیۀ شریفۀ: »وعد اهلل الّذین آمنوا منکم و عملوا الّصالحات لیستخلفّنهم في األرض 
کما استخلف الّذین من قبلهم و لیمّکنّن لهم دینهم الّذي ارتضی لهم و لیبّدلّنهم من 
بعد خوفهم أمنا یعبدوننی ال یشرکون بی شیئا«، خداوند در پایان و آیندۀ تاریخ به 
»مؤمنان صالح« سه وعده می دهد: 1ـ جانشینی و حاکمیت مؤمنان صالح بر زمین 
در پایان تاریخ )لیستخلفنهم فی األرض کما استخلف الذین من قبلهم( 2ـ استقرار 
دین الهی در پایان تاریخ که مورد رضایت و پسند ایشان است. )و لیمکنن لهم 
دینهم الذی ارتضی لهم( 3 ـ از بین رفتن ناامنی برای مؤمنان صالح در پایان تاریخ.

امامان و  اول گزینه های )1( و )3(،   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
وارثان زمین در پایان تاریخ خواهند بود و تعبیر »جانشین خداوند در زمین« برای 
آنها به کار نرفته است. قسمت دوم گزینۀ )4(، نعمت وعده داده شدۀ خداوند به 
مؤمنان صالح نمی باشد، بلکه این عبارت قرآنی، پیامد تحقق سه وعدۀ الهی به 

آنان است.

گزینۀ23933
الف ـ خداوند نعمت هدایت را با وجود امامان تمام و کامل گردانیده و راه رسیدن 
به رستگاری را برای انسان ها هموار ساخته است. ب ـ آیۀ اطاعت: »یا أّیها الّذین 
آمنوا أطیعوا اهلل و أطیعوا الّرسول و أولي االمر منکم«، به اطاعت از 12 امام در 

کنار پیروی از پیامبر اسالم)ص( تأکید کرده است.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها با توجه به توضیح باال، قسمت اول گزینه های 
)2( و )4( نادرست است. قسمت دوم گزینۀ )1(، آیۀ ابالغ است که در آن به 
موضوع ابالغ رسالت الهی با بیان حدیث غدیر و اعالم والیت امام علی)ع( اشاره 

شده است.

گزینۀ23941
الف ـ نامۀ امام عصر)عج( به شیخ مفید: »ما از اخبار و احوال شما آگاهیم و هیچ چیز 
از اوضاع شما بر ما پوشیده و مخفی نیست.«، نمونه ای از رهبری امام زمان)ع( در 
عصر غیبت، به صورت والیت معنوی است و بیانگر سرپرستی واقعی مسلمانان 
می باشد. ب ـ این سخن امام عصر)عج(، بیانگر این حقیقت است که آن حضرت با 

وجود غایب بودن، از احوال مردم تاطالع دقیق دارند.
نادرست   )3( و   )1( گزینه های  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
است، زیرا امام زمان)ع( در عصر غیبت والیت ظاهری ندارند قسمت دوم گزینۀ 
)4( نادرست است، زیرا تشبیه امام به خورشید پشت ابر، به حضور امام در جامعه 

و انجام والیت معنوی اشاره دارند.

گزینۀ23953
الف ـ خداوند نعمت هدایت را با وجود امامان تمام و کامل گردانیده و راه رسیدن 
به رستگاری را برای انسان ها هموار ساخته است. ب ـ آیۀ شریفۀ: »ذلک بأّن اهلل 
لم یک مغّیرا نّعمهًْ أنعمها علی قوٍم حّتی یغّیروا ما بَأنفسهم و أّن اهلل سمیع علیم«، 

علت غیبت امام را از ناحیۀ مردم معرفی می کند.

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها با توجه به توضیح باال، قسمت اول گزینه های 
)2( و )4( نادرست است. قسمت دوم گزینۀ )1(، به بزرگ ترین خطر پس از رحلت 

پیامبر اسالم)ص(، یعنی »بازگشت مسلمانان به دوران جاهلیت« اشاره دارد.

گزینۀ23963
الف ـ نامۀ امام عصر)عج( به شیخ مفید: »ما از اخبار و احوال شما آگاهیم و هیچ چیز 
از اوضاع شما بر ما پوشیده و مخفی نیست.«، نمونه ای از رهبری امام زمان)ع( در 
عصر غیبت، به صورت والیت معنوی است و بیانگر این حقیقت است که دورۀ 
غیبت، به معنای عدم امامت امام عصر)ع( نیست، بلکه رهبری حقیقی مسلمانان 
هم اکنون نیز به عهدۀ ایشان است؛ )از طریق والیت معنوی( اّما این رهبری را 
انسان های عادی حس نمی کنند؛ همان طور که برخی از انسان ها فواید خورشید 

پشت ابر را درنمی   یابند و مشاهده نمی کنند.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها سایر گزینه ها نادرست است، زیرا امام زمان)ع( 
در عصر غیبت، مرجعیت دینی و والیت ظاهری ندارند و امامت ایشان فقط به 

صورت والیت معنوی است.

گزینۀ23973
وعده  سه  الّصالحات(«  عملوا  و  منکم  آمنوا  )الّذین  »مؤمنان صالح  به  خداوند 
تاریخ  پایان  در  زمین  بر  صالح  مؤمنان  حاکمیت  و  جانشینی  1ـ  می دهد: 
)لیستخلفنهم فی األرض کما استخلف الذین من قبلهم( 2ـ استقرار دین الهی 
در پایان تاریخ که مورد رضایت و پسند ایشان است. )و لیمکنن لهم دینهم الذی 

ارتضی لهم( 3 ـ از بین رفتن ناامنی برای مؤمنان صالح در پایان تاریخ.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها با توجه به توضیح باال، قسمت اول گزینه های 
)1( و )4( نادرست است.قسمت دوم گزینۀ )2(، وظیفۀ فقها را در عصر غیبت بیان 

می کند.

گزینۀ23981
این غیبت آن قدر ادامه می یابد که نه تنها مسلمانان، بلکه جامعۀ انسانی شایستگی 

درک ظهور و بهره مندی کامل از وجود آخرین حجت الهی را پیدا کند.
و  مبهم  صورتی  که  تست،  این  به  دادن  پاسخ  روش تست زدن برای 
گزینه هایی مفهومی دارد، ابتدا باید گزینه ها نادرست را حذف نمود تا در نهایت 
بتوان پاسخ صحیح را تشخیص داد. گزینۀ )2( از نظر علمی نادرست است، زیرا 
خداوند نعمت هدایت را با وجود امامان کامل کرده است و نیازی به کامل شدن 
آن نیست. گزینۀ )3( از نظر علمی نادرست است، زیرا از شرایط ظهور این است 
که عموم جامعه مشتاق و خواهان ظهور باشند نه پیشرفت علم و فرهنگ. گزینۀ 
)4( از نظر علمی نادرست است، زیرا با وجود امام غایب)ع(، نیازی به امامت در 

شکلی جدید نمی باشد.

گزینۀ23991
الف ـ در کتاب های حدیثی اهل سنت تأکید شده که امام »مهدی«)ع( از نسل 
پیامبر اکرم)ص( و حضرت فاطمه)س( است البته آنان معتقدند که امام مهدی)ع( هنوز 

به دنیا نیامده است. 
ب ـ ما شیعیان بنا بر سخنان صریح پیامبر اکرم)ص( و ائمۀ اطهار)ع(، معتقدیم که 
موعود و منجی انسان ها، دوازدهمین امام و فرزند امام حسن عسکری)ع( است و 
با توجه خاص خداوند، به حیات خود ادامه می دهد تا این که به اذن خداوند ظهور 

می کند و حکومت جهانی اسالم را تشکیل می دهد.
نادرست   )4( و   )2( گزینه های  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
است، زیرا این عبارت، اعتقاد خاص شیعه است. قسمت دوم گزینۀ )3(، دیدگاه 

مشترک همۀ انبیای الهی است نه دیدگاه خاص شیعه.
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گزینۀ24004
از جمله دستورات امام زمان)ع( که پیروان آن حضرت به دنبال انجام آن هستند: 
مراجعه به عالمان دین،  عمل به احکام فردی و اجتماعی دین و مقابله با طاغوت 

است.
از   )2( و   )1( گزینه های  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها تحقق قسمت 
نظر عقلی ممکن نیست. قسمت دوم گزینۀ )3( نادرست است، زیرا تمرین برای 
تحقق عدالت جهانی، باید توسط عموم انسان ها صورت گیرد نه فقط توسط یک 

گروه از مردم دنیا.

گزینۀ24013
نگاه مثبت دین به آیندۀ تاریخ و اعتقاد به حاضر و ناظر بودن منجی آخرالزمان، 

باعث زنده شدن اصل انتظار در دل ها شده است.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها این عبارت از کتاب جدید حذف شده است.

گزینۀ24021
الف ـ ابتدا باید توجه کنیم که امام را از آن جهت »غایب« نامیده اند، زیرا ایشان 
به عبارت دیگر، ما  ندارد.  اینکه در جامعه حضور  نه  از نظرها »غایب« است، 
انسان ها هستیم که امام را نمی بینیم، نه اینکه ایشان در بین ما نیست و از وضع 

ما بی خبر است. 
ب ـ این غیبت آن قدر ادامه می یابد که نه تنها مسلمانان، بلکه جامعۀ انسانی 
شایستگی درک ظهور و بهره مندی کامل از وجود آخرین حجت الهی را پیدا کند.

نادرست   )4( و   )2( گزینه های  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
است، زیرا ایشان در میان مردم حضور دارد. قسمت دوم گزینۀ )3(، مربوط به 

جامعۀ مهدوی و پس از ظهور است.

گزینۀ24034
عبارت شریفۀ: »و نجعلهم ائمهًْ و نجعلهم الوارثین«، به جانشینی مستضعفان و 
ناتوان شمرده شدگان در پایان تاریخ و عبارت شریفۀ: »لیستخلفنهم فی االرض 

کما استخلف الذین من قبلهم«، به حکومت صالحان در پایان تاریخ اشاره دارد.
مورد  در   )4( و   )2( گزینه های  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
ولی  است  مؤمنان صالح  دربارۀ   ،)1( نمی باشد. قسمت دوم گزینۀ  مستضعفان 

مربوط به حکومت و جانشینی آنان نمی باشد.

گزینۀ24044
و والیت  دینی  مرجعیت  غیبت،  در عصر  زمان)ع(  امام  اینکه  به  توجه  با  الف ـ 
ظاهری ندارند و امامت ایشان به صورت والیت معنوی است، در صورت انکار 

حیات امام زمان)ع(، در این مورد خلل ایجاد می شد. 
ب ـ در روز ظهور، منتظران فاقد آمادگی در روز ظهور، به علت عدم آمادگی، مانند 
قوم موسی)ع( به امام مهدی)ع( خواهد گفت: »تو و پروردگارت بروید و بجنگید، 

ما اینجا می نشینیم«
نادرست   )3( و   )1( گزینه های  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
است، زیرا در عصر غیبت، نه امکان حکومت و والیت ظاهری آن امام هست و 
نه امکان تشکیل جلسات درس و تعلیم معارف و احکام دین توسط ایشان. با توجه 

به توضیح باال، قسمت دوم گزینۀ )2( نادرست است.

گزینۀ24054
الف ـ پس از شهادت امام حسن عسکری)ع( در سال 260 هـ . ق، امامت امام 
مهدی)ع( )در 5 سالگی آن حضرت( آغاز شد. غیبت اول آن حضرت از ابتدای 
نامید ه  تا سال 329 هجری قمری طول کشید، »غیبت صغری«  امامت خود 

می شود. 
ب ـ این غیبت آن قدر ادامه می یابد که نه تنها مسلمانان، بلکه جامعۀ انسانی 
شایستگی درک ظهور و بهره مندی کامل از وجود آخرین حجت الهی را پیدا کند.

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )1( و )3(، بیانگر سال 
تولد امام زمان)ع( است. قسمت دوم گزینۀ )2( از نظر علمی نادرست است، زیرا 
امام عصر)ع( زمانی ظهور می کند که مردم جهان از همۀ مکتب های غیر الهی و 

مدعیان برقراری عدالت در جهان ناامید شده اند.

گزینۀ24061
الف ـ امام عصر)ع( در نامه ای به شیخ مفید، از علمای بزرگ اسالم، می فرماید:  
»ما از اخبار و احوال شما آگاهیم و هیچ چیز از اوضاع شما بر ما پوشیده و مخفی 
نیست.«، این حدیث، به موضوع رهبری امام زمان در عصر غیبت به صورت 

والیت معنوی اشاره دارد.
ب ـ این موارد: 1ـ هدایت باطنی افراد، 2ـ حل بعضی از مشکالت علمی  علما، 3ـ 
خبر دادن از پاره ای رویدادها، 4ـ دستگیری از درماندگان، 5ـ دعا برای مؤمنان، 

بیانگر حضور امام زمان)ع( در جامعه و انجام والیت معنوی است.
نادرست   )4( و   )2( گزینه های  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
است، زیرا در عصر غیبت، نه امکان حکومت و والیت ظاهری آن امام هست و 
نه امکان تشکیل جلسات درس و تعلیم معارف و احکام دین توسط ایشان. قسمت 

دوم گزینۀ )3(، از مصادیق والیت معنوی نمی باشد.

گزینۀ24074
وعده  سه  الّصالحات(«  عملوا  و  منکم  آمنوا  )الّذین  »مؤمنان صالح  به  خداوند 
تاریخ  پایان  در  زمین  بر  صالح  مؤمنان  حاکمیت  و  جانشینی  1ـ  می دهد: 
)لیستخلفنهم فی األرض کما استخلف الذین من قبلهم( 2ـ استقرار دین الهی 
در پایان تاریخ که مورد رضایت و پسند ایشان است. )و لیمکنن لهم دینهم الذی 

ارتضی لهم( 3 ـ از بین رفتن ناامنی برای مؤمنان صالح در پایان تاریخ
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ )1(، پیامد تحقق سه وعدۀ داده شده به 
مطابق  است.  مستضعفان  به  شده  داده  وعدۀ   ،)2( گزینۀ  است.  مؤمنان صالح 

توضیح باال، گزینۀ )3(، جزء سه وعدۀ داده شده به مؤمنان صالح نیست.

گزینۀ24083
از دیدگاه امام علی)ع(، علت غیبت امام زمان)ع(، از ناحیۀ خود مردم و به دلیل 

ستمگری و زیاده روی آنها در گناه است.
دلیل  اولین  زیرا  است،  نادرست   )1(  دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ 
 )4( و   )2( گزینه های  نه شیعیان.  است  مردم  ناسپاسی  و  نشناسی  قدر  غیبت، 
نادرست است، زیرا با توجه به کلمۀ »در روایات«، باید علت غیبت را از دیدگاه 

امام علی)ع( بیان کنیم.

گزینۀ24094
در کتاب های حدیثی اهل سنت تأکید شده که امام »مهدی«)ع( از نسل پیامبر 
اکرم)ص( و حضرت فاطمه)س( است البته آنان معتقدند که امام مهدی)ع( هنوز به 

دنیا نیامده است.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها با در نظر گرفتن توضیح باال، سایر گزینه ها 

نادرست است.

گزینۀ24101
خداوند در آیۀ شریفۀ: »وعد اهلل الّذین آمنوا منکم و عملوا الّصالحات لیستخلفّنهم 
في األرض کما استخلف الّذین من قبلهم و لیمّکنّن لهم دینهم الّذي ارتضی 
لهم و لیبّدلّنهم من بعد خوفهم أمنا یعبدوننی ال یشرکون بی شیئا«، نتیجه  و 
پیامد تحقق سه وعدۀ داده به اهل ایمان و عمل صالح، را این گونه بیان می کند: 
»یعبدوننی ال یشرکون بی شیئا ـ به گونه ای که مرا پرستش کنند و با من چیزی 

را شریک  نسازند.«
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها با توجه به توضیح باال، سایر گزینه ها نادرست 

است.
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گزینۀ24112
بر اساس آیۀ شریفۀ: »و لقد کتبنا في الّزبور من بعد الّذکر أّن األرض یرثها عبادي 
الّصالحون«، مطابق آنچه در زبور بعد از ذکر )یعنی ابتدا در ذکر یا تورات و سپس 
در زبور( آمده است، زمین را »بندگان شایستۀ خداوند« به میراث می برند. )إّن 

األرض یرثها عبادی الّصالحون(
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها سایر گزینه ها، وعده های خداوند به مؤمنان 

صالح در قرآن کریم است.

گزینۀ24121
الف ـ خداوند نعمت هدایت را با وجود امامان تمام و کامل گردانیده و راه رسیدن 

به رستگاری را برای انسان ها هموار ساخته است. 
ب ـ پیامبر اکرم)ص(، خود و امام علی)ع( را پدران امت معرفی فرموده است.

توضیح پدر امت بودن پیامبر اسالم)ص(، به مقام والیت معنوی ایشان اشاره 
دارد.

گزینۀ24132
کسی که در عصر غیبت تنها با گریه و دعا سر کند و در صحنۀ نبرد حق طلبان 
علیه مستکبران حضور نداشته باشد، چنین کسی در روز ظهور، به علت عدم 
آمادگی، مانند قوم موسی)ع( به امام مهدی)ع( خواهد گفت: »تو و پروردگارت بروید 

و بجنگید، ما اینجا می نشینیم«
توضیح آماده نکردن خود و جامعه برای ظهور به جهادگریزی می انجامد.

گزینۀ24142
علت نخستین و ابتدائی غیبت حضرت حجت)عج(، روش حاکمان بنی عباس بود 
که درصدد بودند حضرت را به محض تولد از بین ببرند و عامل تداوم غیبت، عدم 

آمادگی مردم برای پذیرش حکومت عدل الهی است.
توضیح علت اصلی غیبت حضرت حجت)عج(، قدر نشناسی و ناسپاسی مردم 
بود، چراکه اگر مردم آن دوره با این حاکمان ظالم، مبارزه می کردند، خالفت در 
اختیار امامان قرار می گرفت و آن بزرگواران، بیش از پیش مردم را به سوی توحید 

و عدل فرا می خواندند و جامعۀ بشری در مسیر صحیح کمال پیش می رفت.

گزینۀ24153
با توجه به فرمایش امام علی)ع(، این سؤال پیش می آید که چه کسانی می توانند 
در هنگام ظهور این ویژگی ها را داشته باشند؟ کسانی که قبل از ظهور آن امام، 
در صحنه فعالیت های اجتماعی و نبرد دائمی  حق و باطل، در جبهۀ حق حضوری 
فعال داشته باشند و با ایستادگی در مقابل شیاطین درون و برون، ویژگی هایی 

همچون شجاعت، عزت نفس و پاک دامنی را در خود پرورانده باشند.
توضیح کسانی که افتخار بیعت با امام زمان)ع( را نداشته باشند، مانند قوم 
موسی)ع( به امام مهدی)ع( خواهد گفت: »تو و پروردگارت بروید و بجنگید، ما اینجا 

می نشینیم«

گزینۀ24162
همان طور که در تاریخ نقل شده است، سخت گیری حاکمان بنی عباس نسبت به 
امام دهم و یازدهم تا حدی شدت یافته بود که آن بزرگواران را در محاصرۀ کامل 
قرار داده بودند؛ زیرا آنان از اخباری که از پیامبر اکرم)ص( و سایر امامان رسیده 

بود، مطلع بودند.
توضیح این اقدام حاکمان بنی عباس نسبت به امام دهم و یازدهم، زمینه ساز 

تحقق این این یخش از آیۀ شریفۀ: »حّتی یغّیروا ما بَأنفسهم« شد.

گزینۀ24173
الّصالحاِت  عِملوا  و  منکم  ءامنوا  الّذین  اهلُل  »َوعَد  شریفۀ:  آیۀ  پیام  به  توّجه  با 
...«، وعدۀ خداوند، نسبت به »استخالف در زمین«،  لََیستخلِفنَّهم فی االرِض 
و  از مؤمنان می شود  امن« شامل بخشی  به  »استقرار دین« و »تبدیل خوف 

نتیجه اش عبادت خالی از هر نوع شرک )یعبدوننی ال یشرکون بی شیئا( است.
»امنیت  به  أمنا«،  خوفهم  بعد  من  »لیبّدلّنهم  قرآنی:  نکتۀ طالیی عبارت 
کامل« در جامعۀ مهدوی و عبارت قرآنی: »یعبدوننی ال یشرکون بی شیئا«، به 

»فراهم شدن زمینۀ رشد و کمال« در جامعۀ مهدوی اشاره دارد.

گزینۀ24184
کسی که در عصر غیبت تنها با گریه و دعا سر کند و در صحنۀ نبرد حق طلبان 
علیه مستکبران حضور نداشته باشد، چنین کسی در روز ظهور، به علت عدم 
آمادگی، مانند قوم موسی)ع( به امام مهدی)ع( خواهد گفت: »تو و پروردگارت بروید 

و بجنگید، ما اینجا می نشینیم«
نکتۀ طالیی این بخش از آیۀ شریفۀ: »و الّذین جاهدوا فینا ...«، به سومین 

ویژگی منتظران، یعنی »آماده کردن خود و جامعه برای ظهور« اشاره دارد.

گزینۀ24191
عصر)ع(  امام  دربارۀ  امامان،  همۀ  معرفی  ضمن  سخنانی  در  اکرم)ص(  پیامبر 
می فرماید: »هر کس که دوست دارد خدا را در حال ایمان کامل و مسلمانی مورد 

رضایت او مالقات کند، والیت و محّبت امام عصر)ع( را بپذیرد.«
ارتباط با توجه به دو حدیث پیامبر اکرم)ص(، پذیرش والیت و محّبت امام 

عصر)ع(، بازدارنده از مرگ جاهلی است.

گزینۀ24202
آیندۀ  در  باطل  بر  حق  )پیروزی  الهی  وعدۀ  این  تحقق  برای  الهی،  پیامبران 
تاریخ( از یک طرح الهی سخن گفته اند. آنان اعالم کرده اندکه گرچه مستکبران 
نمی خواهند، اما روزی جامعۀ بشری آماده پذیرش حق خواهد شد و یک رهبر 
و ولی تعیین شده از جانب خداوند ظهور می کند  و حکومتی عادالنه در جهان 

تشکیل می دهد.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینه های )1( و )3( نادرست است، زیرا این 
عبارت، عقیدۀ مشترک انبیای الهی است. گزینۀ )4( نادرست است، زیرا پیروزی 
حق بر باطل در آیندۀ تاریخ، یک وعدۀ الهی است، و تحقق آن نیازی به اصرار ما 

ندارد.

گزینۀ24211
گزینه های )2(، )3( و )4( از ثمرات این اعتقاد است.

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ )1( نادرست است، زیرا در عصر غیبت، 
نه امکان حکومت و والیت ظاهری آن امام هست و نه امکان تشکیل جلسات 

درس و تعلیم معارف و احکام دین توسط ایشان.

گزینۀ24222
همان طور که برخی جامعه شناسان گفته اند، پویایی جامعه شیعه در طول تاریخ، 
به دو عامل وابسته بوده است: 1ـ گذشتۀ سرخ؛ اعتقاد به عاشورا، آمادگی برای 
شهادت و ایثار 2ـ آیندۀ سبز؛ انتظار برای سرنگونی ظالمان و گسترش عدالت در 

جهان، زیر پرچم امام عصر)ع(.
توضیح تحقق هر یک از این موارد، بیانگر »آماده کردن خود و جامعه برای 

ظهور« است.
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گزینۀ24232
»سخن گفتن از طرحی الهی برای پایان تاریخ و وعدۀ برقراری حکومت عادالنه 
برای کل جهان دادن«، عقیدۀ اصلی همه پیامبران الهی است، اما تعلیمات هر 
دگرگونی ها،  این  از  یکی  دگرگونی شد؛  خاتم، دستخوش  پیامبر  جز  پیامبری، 

مربوط به چگونگی  ظهور و تشکیل حکومت جهانی بود.
توضیح اینکه در پایان تاریخ چه شخصی و در چه مکانی ظهور می کند، 

اختالف نظر ادیان الهی در مورد پایان تاریخ است.

گزینۀ24244
نامۀ امام عصر)ع( به شیخ مفید، از علمای بزرگ اسالم: »ما از اخبار و احوال شما 
آگاهیم و هیچ چیز از اوضاع شما بر ما پوشیده و مخفی نیست.«، بیانگر این 
حقیقت است که امام زمان)ع( با وجود غیبت  و پنهان بودنشان از مردم، در جامعه 

حضور دارند و به انجام والیت معنوی می پردازند.
نادرست   )4( و   )2( گزینه های  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
است، زیرا امام زمان)ع( در دورۀ غیبت، مرجعیت دینی و والیت ظاهری ندارد.  
قسمت دوم گزینۀ )1( به این معناست که امام زمان)ع( در دورۀ غیبت، والیت 

معنوی ندارد.

گزینۀ24253
از  از ظهور خورشید وجودش  فداه، پس  ارواحنا  االعظم  اهلل  بقیهًْ  واقعی  یاران 
پس پردۀ غیبت، کسانی  هستند که قبل از ظهور آن امام، در صحنه فعالیت های 
اجتماعی و نبرد دائمی  حق و باطل، در جبهۀ حق حضوری فعال داشته باشند و با 
ایستادگی در مقابل شیاطین درون و برون، ویژگی هایی همچون شجاعت، عزت 

نفس و پاک دامنی را در خود پرورانده باشند.
توضیح این ویژگی مربوط به دوران غیبت است نه هنگام ظهور امام زمان)ع(

گزینۀ24261
الف ـ در انتظار ظهور بودن خود از برترین اعمال عصر غیبت است؛ زیرا فرج و 

گشایش واقعی برای دین داران با ظهور آن حضرت حاصل می شود.
ب ـ امیر مؤمنان)ع( می فرماید: منتظر»فرج الهی باشید و از لطف الهی مأیوس 

نشوید و بدانید که محبوب ترین کارها نزد خداوند، انتظار فرج است.«
توضیح امام علی)ع( در حدیث باال، به سه موضوع اشاره دارد.

گزینۀ24271
بخش اصلی رهبری امام، مربوط به والیت معنوی است و حضرت حجت)عج( در 
نامه ای به شیخ مفید می فرماید: »ما از اخبار و احوال شما آگاهیم و هیچ چیز از 
اوضاع شما بر ما پوشیده و مخفی نیست.« و علت اصلی غیبت ایشان خود مردم 

هستند.
توضیح این حدیث، به این موضوع ها اشاره دارد: 1ـ چگونگی امامت حضرت 
مهدی)ع( در عصر غیبت 2ـ حضور امام در جامعه 3ـ والیت معنوی امام 4ـ غیبت 

جزئی و خورشید پشت ابر.

گزینۀ24284
الف ـ خداوند نعمت هدایت را با وجود امامان تمام و کامل گردانیده و راه رسیدن 
به رستگاری را برای انسان ها هموار ساخته است. ب ـ پیامبر اکرم)ص(، خود و امام 

علی)ع( را پدران امت معرفی فرموده است.
نکتۀ طالیی خداوند در آیۀ اطاعت، نعمت هدایت را با وجود امامان تمام و 

کامل گردانیده و راه رسیدن به رستگاری را برای انسان ها هموار ساخته است.

گزینۀ24293
همان طور که برخی جامعه شناسان گفته اند، پویایی جامعه شیعه در طول تاریخ، 
به دو عامل وابسته بوده است: 1ـ گذشتۀ سرخ؛ اعتقاد به عاشورا، آمادگی برای 
شهادت و ایثار 2ـ آیندۀ سبز؛ انتظار برای سرنگونی ظالمان و گسترش عدالت در 

جهان، زیر پرچم امام عصر)ع(.
توضیح آیات مربوط به پایان تاریخ و ظهور موعود آسمانی، مربوط به آیندۀ 

سبز هستند.

گزینۀ24302
این فایده را دارد که اگر ماجراجویان  امام زمان)ع(،  مشخص بودن پدر و مادر 
فریبکاری بخواهند خود را مهدی موعود معرفی کنند، به زودی شناخته می شوند 

و مردم هوشیار، فریب آنها را نمی خورند.
توضیح اعتقاد به زنده بودن امام زمان)ع( و مشخص بودن پدر و مادر ایشان، 

اعتقاد خاص شیعه در مورد موعود آخرالزمان است.

گزینۀ24311
الف ـ در زمان غیبت، نه امکان حکومت و والیت ظاهری آن امام هست و نه 
امکان تشکیل جلسات درس و تعلیم معارف و احکام دین توسط ایشان؛ برای 
همین، این بهره مندی، منحصر به »والیت معنوی« می شود که نیازمند به ظاهر 
بودن بین مردم نیست. ب ـ منتظر عصر غیبت را عصر آماده باش برای  یاری 

امام، می داند.
بخش   ،)4( و   )2( گزینه های  دوم   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 

اصلی رهبری امام عصر)ع( در عصر غیبت را تشکیل می دهد.

گزینۀ24322
الف ـ با توجه به احادیث، بیشتر یاران امام عصر)عج( را جوانان تشکیل می دهند. ب ـ 
حضرت علی)ع( دربارۀ کسانی که با امام زمان)ع( پیمان می بندند و بیعت می کنند 
می فرماید: آنان مردمانی هستند در امانت خیانت نکنند، پاک دامن باشند، اهل 
دشنام و کلمات زشت نباشند، به ظلم و ستم خون ریزی نکنند، به خانه ای هجوم 
نبرند، کسی را به ناحق آزار ندهند، ساده زیست باشند و بر مرکب های گران قیمت 
سوار نشوند، لباس های فاخر نپوشند، به حقوق مردم تجاوز نکنند، به  یتیمان ستم 
نکنند، دنبال شهوت رانی نباشند، شراب ننوشند، به پیمان خود عمل کنند، ثروت و 

مال را احتکار نکنند . . . و در راه خدا به شایستگی جهاد نمایند.«
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت دوم گزینۀ )3(، سخن پیامبر اسالم)ص( 

است نه امام علی)ع(.

گزینۀ24334
گزینه های )1(، )2( و )3(، پیام آیۀ مورد سؤال است.

آیه،  این  در  زیرا  است،  نادرست   )4(  دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ 
سخن از یک سنت اجتماعی است که می گوید تغییر و تحوالت اجتماعی، تابع 
تحول درونی همه  یا بیشتر افراد جامعه یعنی، تابع خواست اکثریت افراد یا روح 

جمعی آن جامعه )حّتی یغّیروا ما بَأنفسهم( است.

گزینۀ24344
بر اساس آیۀ شریفۀ: »و نرید أن نمّن علی الّذین استضعفوا في األرض و نجعلهم 
أئّمهًْ و نجعلهم الوارثین«، منت خداوند در پایان تاریخ به »مستضعفان« تعلق 
می گیرد و این منت دو مورد است: الف ـ آن ها را امامان )پیشوایان( زمین قرار 
می دهیم. )و نجعلهم أئمهًْ( ب ـ آن ها را وارثان )حاکمان( زمین قرار می دهیم. 

)نجعلهم الوارثین(
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها جانشینان خدا در زمین در گزینه های )1( و 

)2(، وعدۀ خدا به مؤمنان صالح در آخرالزمان است.
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گزینۀ24353
الف ـ مشخص بودن پدر و مادر امام زمان)ع(، این فایده را دارد که اگر ماجراجویان 
فریبکاری بخواهند خود را مهدی موعود معرفی کنند، به زودی شناخته می شوند و 
مردم هوشیار، فریب آنها را نمی خورند. ب ـ زمینه ساز هالکت یا عزت و سربلندی 

یک جامعه، خود مردم هستند.
توضیح این عبارت: »زمینه ساز هالکت یا عزت و سربلندی یک جامعه، خود 
مردم هستند.«، پیام آیۀ شریفۀ: »ذلک بأّن اهلل لم یک مغّیرا نّعمهًْ أنعمها علی قوٍم 

حّتی یغّیروا ما بَأنفسهم و أّن اهلل سمیع علیم« است.

گزینۀ24361
الف ـ عامل تحقق این سه وعدۀ الهی )لیستخلفّنهم في األرض کما استخلف 
بعد  لیبّدلّنهم من  و  لهم  ارتضی  الّذي  لهم دینهم  لیمّکنّن  و  قبلهم  الّذین من 
خوفهم أمنا( برای »مؤمنان صالح«، ظهور موعود و منجی آسمانی در پایان تاریخ 
است. ب ـ منت خداوند در پایان تاریخ به »مستضعفان« دو مورد است: الف ـ آن ها 
را امامان )پیشوایان( زمین قرار می دهیم. )و نجعلهم أئمهًْ( ب ـ آن ها را وارثان 

)حاکمان( زمین قرار می دهیم. )نجعلهم الوارثین(
مقایسه وارثان زمین در قرآن کریم، مستضعفان هستند و در ذکر و زبور، 

صالحان هستند.

گزینۀ24374
تشبیه امام منتظر ارواحنا فداه به خورشید تابان پشت ابرها، بیانگر این حقیقت 
امام عصر)ع( نیست، بلکه رهبری  امامت  است که دورۀ غیبت، به معنای عدم 
را  رهبری  این  اّما  است؛  ایشان  عهدۀ  به  نیز  اکنون  هم  مسلمانان  حقیقی 
انسان های عادی حس نمی کنند؛ همان طور که برخی از انسان ها فواید خورشید 
پشت ابر را درنمی   یابند و مشاهده نمی کنند. اگر شب، عالم را فراگیرد و خورشید 
بر  نیز  ابر  نعمت وجود خورشید پشت  نکند، آن زمان است که  هیچ گاه طلوع 

همگان روشن خواهد شد.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینه های )1( و )3( نادرست است، زیر تشبیه 
امام منتظر ارواحنا فداه به خورشید تابان پشت ابرها، به حضور امام زمان در جامعه 
اشاره دارد نه عدم حضور ایشان. گزینۀ )2( نادرست است، زیرا امام از دیده ها 

پنهان است.

گزینۀ24383
الف ـ کسانی می توانند در هنگام بیعت با امام، اهل جهاد و پیکار باشند که قبل از 
ظهور آن امام، در صحنه فعالیت های اجتماعی و نبرد دائمی  حق و باطل، در جبهۀ 
حق حضوری فعال داشته باشند و با ایستادگی در مقابل شیاطین درون و برون، 
ویژگی هایی همچون شجاعت، عزت نفس و پاک دامنی را در خود پرورانده باشند. 

و مصداق آیۀ شریفۀ: »قل ان کنتم تحبون اهلل فاتبعونی....« باشند.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت دوم گزینۀ )3(، باید آیۀ شریفۀ: »قل 
ان کنتم تحبون اهلل فاتبعونی....« باشد که در درس 9 سال دهم، بیانگر »پیروی 

از خداوند« از آثار محبت به خدا می باشد.

گزینۀ24393
کسی که در عصر غیبت تنها با گریه و دعا سر کند و در صحنۀ نبرد حق طلبان 
علیه مستکبران حضور نداشته باشد، چنین کسی در روز ظهور، به علت عدم 
آمادگی، مانند قوم موسی)ع( به امام مهدی)ع( خواهد گفت: »تو و پروردگارت بروید 

و بجنگید، ما اینجا می نشینیم«
توضیح منتظران فاقد آمادگی، محروم از بیعت با امام زمان)ع( هستند.



132

درسدهم:مرجعیتووالیتفقیه
تعداد سؤاالت مازتعداد سؤاالت ترکیبی جدیدتعداد سؤاالت تألیفی

931010
تعداد سؤاالت سراسری 98تعداد سؤاالت سراسری 99تعداد سؤاالت سراسری 1400

335

گزینۀ24402
ائمۀ اطهار)ع( به عنوان حجت های خدا در روی زمین، این مسئولیت ها )مرجعیت 
دینی و والیت ظاهری( را برعهده گرفتند و در همین راستا، به ارشاد و هدایت 
مردم برخاستند و برای برپایی حکومت الهی و اقامۀ قسط و عدل، جهاد و مبارزه 

کردند.
روش مطالعۀ این درس این درس یکی از درس های مهم و دشوار دین  و 
زندگی سال یازدهم است. بیشترین تعداد تست در کنکور 98 و 99 از این درس 
آمده است. چهار بخش اصلی دارد: »چگونگی تداوم دو مسئولیت مرجعیت دینی 
و والیت ظاهری در عصر غیبت«، »وظایف رهبر«، »مسئولیت های مردم« و 
»وظیفۀ کارگزاران« از آنجا که بیشتر مفاهیم این درس حفظی است، وظیفۀ مهم 
دانش آموز پس از یادگیری مفاهیم آن، تکرار پیوسته مطالب آن به منظور تثبیت 
یادگیری و جلوگیری از فراموشی آن است. از روش های مهم یادگیری مفاهیم 
مشابه، خصوصا در قسمت های وظایف رهبر و مردم، یادداشت و تکرار مفاهیم 

مشابه است.

گزینۀ24413
آیۀ شریفۀ: »و ما کان المؤمنون لینفروا کآّفهًْ فلوال نفر من کّل فرقهًْ منهم طآئفهًْ 
الّدین و...«، به وجوب تفقه در دین برای تداوم مرجعیت دینی و  لیتفّقهوا في 

والیت ظاهری در عصر غیبت اشاره دارد.
دو  تداوم  به   ،)1( گزینۀ  در  اطاعت   دلیل نادرستی سایر گزینه ها آیۀ 
مسئولیت مرجعیت دینی و والیت ظاهری پس از پیامبر اسالم)ص( توسط ائمۀ 
پیامبر  رحلت  از  پس  خطر  بزرگ ترین  به   ،)2( گزینۀ  آیۀ  دارد.  اشاره  اطهار)ع( 
اسالم)ص(، یعنی بازگشت به آداب و رسوم جاهلی اشاره دارد. آیۀ گزینۀ )4(، امام 

علی)ع( و شیعیانش را مصداق »خیرالبریۀ« معرفی کرده است.

گزینۀ24421
خداوند در آیۀ شریفۀ: »و ما کان المؤمنون لینفروا کآّفهًْ فلوال نفر من کّل فرقهًْ 
منهم طآئفهًْ لیتفّقهوا في الّدین و...«، به مؤمنان دستور می دهد که گروهی از آنان 
وقت و هّمت خود را صرف شناخت دقیق دین کنند و به »تفقه« در دین بپردازند 
)لیتفقهوا فی الدین(. این افراد )فقها( وظیفه دارند آموخته های خود را در اختیار 
دیگر مردم قرار دهند تا سایر مردم برای به دست آوردن احکام به آنان مراجعه 

کنند )و لینذروا قومهم إذا رجعوا إلیهم لعلهم یحذرون(
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها مطابق متن آیه، قسمت اول گزینه های )2( و 
)4( نادرست است. قسمت دوم گزینۀ )3( نادرست است، زیرا مطابق متن آیه، 

مؤمنان برای آموختن عمیق دین کوچ کنند نه برای ترویج دین.

گزینۀ24434
بر اساس آیۀ شریفۀ: »و ما کان المؤمنون لینفروا کآّفهًْ فلوال نفر من کّل فرقهًْ 
منهم طآئفهًْ لیتفّقهوا في الّدین و...«، دو وظیفۀ فقها در عصر غیبت، به ترتیب 
عبارت است از: الف ـ »لیتفقهوا فی الدین : دانش دین را به طور عمیق بیاموزند.« 
ب ـ »و لینذروا قومهم إذا رجعوا إلیهم لعلهم یحذرون : و آن گاه که به سوی قوم 

خویش باز گشتند، آنها را هشدار دهند، باشد که آنان ]از کیفر الهی[ بترسند.«

تمرین تست زنی برای پاسخ دادن به این نوع تست که گزینه های نزدیک 
به هم دارد، با در نظر گرفتن دو کلمۀ »تفقه« و »انذار« که وظیفۀ فقها را بیان 

می کند، به حذف سایر گزینه ها می پردازیم.

گزینۀ24443
در پاسخ به این سؤال: »چرا خداوند حتی در زمان پیامبر و با وجود حضور ایشان، 
عده ای را تشویق به فراگیری علم دین می کند؟«، باید بگوییم از آن جا که همۀ 
پیامبر  به  و همه  کنند  تحقیق  و  تفقه  دین  احکام  دربارۀ  نمی توانند  مسلمانان 
اسالم)ص( دسترسی ندارند، عده ای از آنان باید این مسئولیت را به عهده بگیرند. 

این افراد وظیفه دارند احکام دین را فرا بگیرند و به دیگران برسانند.
«، به وجوب  نکتۀ طالیی عبارت قرآنی: »فلوال نفر من کّل فرقهًْ منهم طآئفهًْ

کفایی کوچ کردن مؤمنان، برای تفّقه در دین و انذار مردم اشاره دارد.

گزینۀ24451
در پاسخ به این سؤال: »آیا آموختن عمیق دین و بیان تعالیم آن، اختصاص به 
زمان پیامبر دارد؟ چرا؟«، باید بگوییم خیر، در عصر غیبت نیاز به متخصصان دینی 
بیشتر می شود، زیرا وقتی که در زمان پیامبر)ص( و امامان معصوم)ع(، ایشان افرادی 
را تشویق به یادگیری عمیق معارف دین و ارائه آن به دیگران می کردند، قطعًا 
در زمانی که جامعه در دوران غیبت به سر می برد و دسترسی به امام ندارد، باید 
کسانی باشند که با فراگیری همه جانبه مسائل دین، آن را به دیگران عرضه کنند 

و پاسخ گوی سواالت و نیازهای مردم باشند.
نکتۀ طالیی عبارت قرآنی: »لیتفّقهوا في الّدین و لینذروا قومهم إذا رجعوا 
إلیهم لعلّهم یحذرون«، به نیاز تفقه در دین برای تداوم مرجعیت دینی در زمان 

پیامبر)ص( و امامان معصوم)ع( و در دوران غیبت اشاره دارد.

گزینۀ24463
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

شامل   ،)4( و   )2( گزینه های  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
دسترسی  امامان  به  و  بودند  دوردست  شهرهای  در  ائمه)ع(  زمان  که  مردمانی 
نداشتند نیز می شود. قسمت دوم گزینۀ )1(، دلیل نیاز به تفقه در زمان پیامبر)ص( 

را بیان می کند نه دلیل این نیاز در عصر غیبت را.

گزینۀ24474
از دقت در آیۀ شریفۀ: »ما کان المؤمنون لینفروا کآّفهًْ فلوال نفر من کّل فرقهًْ 
منهم طآئفهًْ لیتفّقهوا في الّدین و لینذروا قومهم إذا رجعوا إلیهم لعلّهم یحذرون«، 
ضرورت تفقه در دین و انذار مردم توسط فقیهان باتقوا و اسالم شناسان آگاه به 

زمان به منظور تداوم مرجعیت دینی در عصر غیبت مفهوم می گردد.
این  زیرا مخاطب  نادرست است،   )1(  دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ 
آیه گروهی از مؤمنان است که باید مهاجرت کنند و دانش دین را بیاموزند. گزینۀ 

)2( و )3( نادرست است، زیرا این آیه به والیت معنوی اشاره ندارد.

گزینۀ24482
از آنجا که دین اسالم همیشگی و برای همۀ دوران هاست )علت(، عقاًل ضروری 
است که این دو مسئولیت یعنی »مرجعیت دینی« و »والیت ظاهری« در عصر 

غیبت ادامه یابد. )معلول(
یادآوری دینی می تواند برای همیشه ماندگار باشد که بتواند به همۀ سؤال ها 
و نیازهای انسان ها در همۀ مکان ها و زمان ها پاسخ دهد. دین اسالم ویژگی هایی 
دارد که می تواند پاسخ گوی نیازهای بشر در دوره های مختلف باشد. برخی از این 
ویژگی ها عبارت اند از: اّول: توجه به نیازهای متغیر، در عین توجه به نیازهای ثابت 

دوم : وجود قوانین تنظیم کننده.
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گزینۀ24491
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها ...

گزینۀ24503
از آنجا که دین اسالم همیشگی و برای همۀ دوران هاست، عقاًل ضروری است 
که این دو مسئولیت یعنی »مرجعیت دینی« و »والیت ظاهری« در عصر غیبت 
که  نباشد  متخصصی  یعنی  نیابد،  ادامه  دینی«  »مرجعیت  اگر  زیرا  یابد.  ادامه 
احکام دین را بداند و برای مردم بیان کند و پاسخگوی مسائل جدید مطابق با 
احکام دین نباشد، مردم با وظایف خود آشنا نمی شوند و نمی توانند به آن وظایف 
عمل کنند. اگر »والیت ظاهری« ادامه نیابد و حکومت اسالمی تشکیل نشود، 
نمی توان احکام اجتماعی اسالم را که نیازمند مدیریت و پشتوانۀ حکومتی است، 

در جامعه به اجرا درآورد.
المؤمنون  ما کان  آیۀ شریفۀ: »و  پیام  به  نکردن  توضیح در صورت عمل 
لینفروا کآّفهًْ فلوال نفر من کّل فرقهًْ منهم طآئفهًْ لیتفّقهوا في الّدین...«، مردم با 

وظایف خود آشنا نمی شوند و نمی توانند به آن وظایف عمل کنند.

گزینۀ24511
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

یادآوری اولین دلیل ضرورت تشکیل حکومت اسالمی، »ضرورت اجرای 
احکام  اجتماعی اسالم« است. قرآن کریم احکام اجتماعی متعددی دارد؛ مانند 
خمس، زکات، حقوق و مسئولیت های خانواده و جامعه، امر به معروف،  نهی از 
منکر، مبارزه با ظلم و جهاد با تجاوزگران و ستمکاران. روشن است که اجرای این 

قوانین، بدون تشکیل حکومت امکان پذیر نیست. )درس 4 یازدهم(

گزینۀ24524
نیابد و حکومت اسالمی تشکیل نشود، نمی توان  ادامه  اگر »والیت ظاهری« 
احکام اجتماعی اسالم را که نیازمند مدیریت و پشتوانۀ حکومتی است، در جامعه 

به اجرا درآورد.
یادآوری آیۀ شریفۀ: »لقد أرسلنا رسلنا بالبّینات و أنزلنا معهم الکتاب و المیزان 
لیقوم الّناس بالقسط«، به اولین دلیل ضرورت تشکیل حکومت اسالمی، یعنی 

»ضرورت اجرای احکام اجتماعی اسالم« اشاره دارد.

گزینۀ24532
الف ـ در زمان ائمه)ع(، مردمانی در شهرهای دوردست بودند که به امامان دسترسی 
نداشتند و نمی توانستند احکام دین را از ایشان بشنوند و از فرمان های آنان مطلع 
شوند. از این رو، آن بزرگواران دانشمندانی را تربیت می کردند که در حّد توان به 
معارف و احکام دین دست یابند. این دانشمندان به نقاط مختلف شهر خود و یا 
شهرهای دیگر می رفتند و احکام اسالم را به مردم می آموختند. اگر مردم نیز 
پرسشی داشتند، آنان براساس دانشی که از قرآن کریم و روایات داشتند، به آن 
پرسش پاسخ می دادند. ب ـ این روش )ائمه(، برگرفته از قرآن کریم است. )آیۀ 
شریفۀ: »لینفروا کآّفهًْ فلوال نفر من کّل فرقهًْ منهم طآئفهًْ لیتفّقهوا في الّدین و ...«

توضیح این اقدام ائمۀ اطهار)ع(، پاسخ گوی دومین و سومین مشکالت آن 
دوره، یعنی »تحریف معارف اسالمی و جعل احادیث« و »ارائۀ الگوهای نامناسب« 

بوده است.

گزینۀ24541
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

نادرست   )3( و   )1( گزینه های  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
است، زیرا این شاگردان، پیامبر اسالم)ص( را درک نکرده بودند. قسمت دوم گزینۀ 

)3(، نتیجۀ بازگشت مسلمانان به دوران جاهلیت را بیان می کند.

گزینۀ24553
الف ـ تفّقه، به معنای تالش برای کسب معرفت عمیق است.  

ب ـ افرادی که به معرفت عمیق در دین می رسند و می توانند قوانین و احکام 
اسالم را از قرآن و روایات به دست آورند، »فقیه« نامیده می شوند.

 ج ـ مسلمانان وظیفه دارند در زمان غیبت امامان یا عدم امکان دسترسی به 
ایشان، به این فقیهان مراجعه کنند.

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها ...

گزینۀ24561
پیامبر اکرم)ص( می فرماید: »حال کسی که از امام خود دور افتاده و به او دسترسی 
از دست داده است؛ زیرا چنین  را  یتیمی است که پدر  از حال  ندارد، سخت تر 
شخصی، در مسائل زندگی، حکم و نظر امام را نمی داند. البته اگر یکی از پیروان 
ما که به علوم و دانش ما آشناست، وجود داشته باشد، باید دیگران را که به احکام 
ما آشنا نیستند، راهنمایی کند و دستورات دین را به آنها آموزش دهد. در این 

صورت، او در بهشت با ما خواهد بود.«
توضیح این حدیث و آیۀ شریفۀ: »و ما کان المؤمنون لینفروا کآّفهًْ فلوال نفر 

...«، به تداوم مرجعیت دینی در عصر غیبت توسط فقها اشاره دارند.

گزینۀ24572
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

توضیح در این حدیث، راهکار پیامبر اسالم)ص( برای عصر غیبت، مراجعه به 
فقها برای دانستن حکم و نظر امام است.

گزینۀ24582
مراجعه شود به پاسخ دو پرسش قبل.

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها پیامبر اسالم)ص( در این حدیث، تعبیر »یکی از 
پیروان ما که به علوم و دانش ما آشناست«، را دربارۀ فقها به کار برده اند.

گزینۀ24594
الف ـ پیامبر اسالم)ص( تعبیر: »او در بهشت با ما خواهد بود.«، را دربارۀ فقیهی به 
کار برده اند که به علوم و دانش الهی آشناست و دیگران را که به احکام الهی 
آشنا نیستند، راهنمایی کند و دستورات دین را به آنها آموزش دهد. ب ـ عبارت 
شریفۀ: »لیتفّقهوا في الّدین و لینذروا قومهم إذا رجعوا إلیهم لعلّهم یحذرون«، 

وظیفه فقها را بیان می کند.
فقها،  وظیفۀ  اسالم)ص(  پیامبر  دیدگاه   دلیل نادرستی سایر گزینه ها از 
راهنمایی کردن و آموزش دستورات دین به کسانی است که به احکام ما آشنا 

نیستند.

گزینۀ24603
الف ـ امام عصر)ع( در پاسخ  یکی از یاران خود به نام »اسحاق بن یعقوب« که دربارۀ 
»رویدادهای جدید« عصر غیبت سؤال کرد و راه چاره را   پرسید، فرمودند: »و اّما 
الَحوادث الواقعهًْ فارجعوا فیها الی رواهًْ حدیثنا فانّهم حّجتی علیکم و انا حّجهًْ اهلل 

علیهم« ب ـ منظور از »رواهًْ حدیث«، »فقها« می باشند.
ایشان  از  که  بود  صادق)ع(  امام  یاران  از  یکی  یسار  یادآوری فضیل بن 
پوشیده شود؟  نامحرم  از  باید  از قسمت هایی است که  آیا ساعد زن  پرسید: 
امام فرمود: بلی آنچه زیر روسری قرار می گیرد، نباید آشکار شود و از مچ به 

باال باید پوشیده شود.
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گزینۀ24611
منظور از »حوادث واقعه«، »رویدادهای جدید و پیشامدهای اجتماعی« و منظور 

از »رواهًْ حدیث«، »فقها« می باشند.
نادرست   )4( و   )3( گزینه های  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
است، زیرا منظور از »حوادث واقعه«، مشکالت و گرفتاری های اجتماعی است نه 
حوادث طبیعی. قسمت دوم گزینۀ )2( نادرست است، زیرا تمام کارگزاران اسالمی، 

فقیه نیستند.

گزینۀ24622
در عبارت: »فانّهم حّجتی علیکم«، مقصود از حّجت امام زمان)ع( بر مردم، »فقها« و 
در عبارت: »حّجهًْ اهلل علیهم«، مقصود از حجت خدا بر فقها، »امام زمان)ع(« می باشد.

نکتۀ طالیی این قسمت حدیث: »و اّما الَحوادث الواقعهًْ فارجعوا فیها الی رواهًْ 
حدیثنا«، راهکار امام زمان)ع( برای تداوم مرجعیت دینی و والیت ظاهری در عصر 

غیبت است.

گزینۀ24634
الف ـ یکی از ویژگی های مشترک بین مرجع تقلید و ولی فقیه، »زمان شناس« 

بودن است، یعنی بتواند احکام دین را متناسب با نیازهای روز، به دست آورد.
ب ـ این سخن امام زمان)ع( به اسحاق بن یعقوب: »و اّما الَحوادث الواقعهًْ فارجعوا 
فیها الی رواهًْ حدیثنا...«، بیانگر »زمان شناس« بودن مرجع تقلید و ولی فقیه است.

نکتۀ طالیی پاسخ گویی امام عصر)ع( به سؤال »اسحاق بن یعقوب«، مربوط 
به قلمرو »والیت معنوی« ایشان در عصر غیبت است.

گزینۀ24644
در آیۀ شریفۀ: »و ما کان المؤمنون لینفروا کآّفهًْ فلوال نفر من کّل فرقهًْ منهم 
طآئفهًْ لیتفّقهوا في الّدین...«، عبارت: »لیتفّقهوا فی الّدین«، به تداوم مرجعیت 
دینی توسط فقها و در این سخن امام عصر)ع( به یکی از یاران خود به نام »اسحاق 
بن یعقوب«: »و اّما الَحوادث الواقعهًْ فارجعوا فیها الی رواهًْ حدیثنا فانّهم حّجتی 
علیکم و انا حّجهًْ اهلل علیهم«، عبارت: »و اّما الَحوادث الواقعهًْ«، به تداوم والیت 

ظاهری توسط ولی فقیه برای حل مسائل اجتماعی اشاره دارد.
نکتۀ طالیی عبارت: »فارجعوا فیها الی رواهًْ حدیثنا«، به دومین مسئولیت 

منتظران، یعنی »پیروی از فرمان های امام عصر)ع(« اشاره دارد.

گزینۀ24653
این روایات )سخن پیامبر اسالم)ص( و امام عصر)ع((، بیانگر آن است که مسلمانان 
در غیبت امام، نه تنها در احکام و مسائل فردی، بلکه در مسائل اجتماعی هم، باید 
به »فقیه« مراجعه کنند. روشن است که انجام چنین وظیفه ای، جز با نفی حاکمان 

طاغوت و تشکیل »حکومت اسالمی« به رهبری فقیه مسیر نیست.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )2( و )4( نادرست است، 
زیرا تالش برای اجرای احکام و دستورات الهی در جامعه، وظیفۀ حکومت اسالمی 
است نه وظیفۀ مردم. قسمت دوم گزینۀ )1( نادرست است، زیرا نفی حاکمان طاغوت 
تقلید. مرجع  نه  است  فقیه  ولی  مسئولیت  با  اسالمی  حکومت  تشکیل  و 

گزینۀ24664
در دورۀ غیبت، بنا به فرمان امام زمان)ع( و به نیابت از ایشان، »فقیهان« واجد 
شرایط، دو مسئولیت »مرجعیت دینی« و »والیت ظاهری« را بر عهده دارند و 

در حد توان، جامعۀ اسالمی را در مسیر اهداف الهی هدایت و رهبری می کنند.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینه های )2( و )3( نادرست است، زیرا در 
عصر غیبت، امام زمان)ع( امامت خود را به صورت والیت معنوی انجام می دهند 
و این مقام به فقها نمی رسد. گزینۀ )1( نادرست است، زیرا تأمین استقالل جامعه 

فقط وظیفۀ ولی فقیه است نه فقهای واجد شرایط.

گزینۀ24671
گروهی از فقیهان، احکام و قوانین دین را در اختیار مردم قرار می دهند. کسانی که 
در احکام دین متخصص دین نیستند، به این متخصصان مراجعه می کنند و احکام 

دین را از آنان می آموزند. این مراجعه را پیروی  یا »تقلید« می گویند.
توضیح این دو مورد یک روش رایج عقلی است: 1ـ پیروی، تقلید، مراجعه به 

مرجع تقلید 2ـ دفع خطر احتمالی

گزینۀ24684
تقلید و مراجعه به متخصص، یک روش رایج عقلی است؛ یعنی انسان در امری 
که تخصص و مهارت ندارد، به متخصص آن مراجعه می کند. پس، تقلید در 
احکام،  به معنای رجوع به متخصص دین است. چنین فقیهی را نیز مرجع تقلید 

می نامند.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت دوم گزینۀ )1(، مفهوم پیروی از ولی 

فقیه را بیان می کند.

گزینۀ24692
الف ـ تقلید در احکام،  به معنای رجوع به متخصص دین است. چنین فقیهی را نیز 
مرجع تقلید می نامند. ب ـ همچنین از میان فقیهان،  کسی که توانایی سرپرستی 
و والیت جامعه را دارد، عهده دار حکومت می شود )والیت ظاهری(و قوانین الهی 
را در جامعه به اجرا درمی آورد. فقیهی که این مسئولیت را می پذیرد، ولی فقیه 

می گویند.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت دوم گزینۀ )4(، مسئولیت مرجع تقلید 

را بیان می کند.

گزینۀ24704
در عصر غیبت، مرجعیت دینی ⇐ در شکل مرجعیت فقیه ادامه می   یابد. والیت 

ظاهری ⇐ به صورت والیت فقیه استمرار پیدا می کند.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )1(، )2( و )3( نادرست 
است، زیرا در عصر غیبت، امام زمان)ع( امامت خود را به صورت والیت معنوی 

انجام می دهند و فقها عهده دار این مقام نیستند.

گزینۀ24713
در عصر غیبت، فقها دو مسئولیت، مرجعیت دینی والیت ظاهری دو مسئولیت 
»مرجعیت دینی« و »والیت ظاهری« را بر عهده دارند. انجام این دو مسئولیت 
توسط فقها، باعث می شود تا در تبیین احکام الهی و تشکیل حکومت اسالمی 

بن بستی نباشد.
نادرست   )4( و   )2( گزینه های  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
است، زیرا مقام والیت معنوی توسط امام زمان)ع( در حال انجام است.   قسمت 

دوم گزینۀ )1(، بیانگر والیت معنوی است و فقها این مقام را بر عهده ندارند.

گزینۀ24723
الف ـ مرجع تقلید، باید این شرایط را دارا باشد: 1ـ با تقوا باشد. 2ـ عادل باشد. 3ـ 
زمان شناس باشد و بتواند احکام دین را متناسب با نیازهای روز، به دست آورد. 4ـ 
اعلم باشد؛ یعنی از میان فقها از همه عالم تر باشد. ب ـ فقیهی که رهبری جامعۀ 
اسالمی را بر عهده می گیرد باید این شرایط را داشته باشد: 1ـ با تقوا باشد. 2ـ 
عادل باشد. 3ـ زمان شناس باشد و بتواند احکام دینی را متناسب با نیازهای روز 
به دست آورد. 4ـ مدیر و مدبر باشد و بتواند جامعه را در شرایط پیچیدۀ جهانی 

رهبری کند. 5ـ شجاعت و قدرت روحی داشته باشد.
نکتۀ طالیی »اعلم بودن«، ویژگی خاص مرجع تقلید و دو ویژگی: »مدیر و 
مدبر بودن« و »شجاعت و قدرت روحی داشتن«، ویژگی های مخصوص ولی 

فقیه است.
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گزینۀ24733
از بین چهار ویژگی مرجع تقلید، »اعلم بودن«، ویژگی خاص مرجع تقلید است. 
و از میان پنج ویژگی ولی فقیه، دو ویژگی: »مدیر و مدبر بودن« و »شجاعت و 

قدرت روحی داشتن«، مخصوص ولی فقیه است.
نکتۀ طالیی »زمان شناس« بودن، ویژگی مشترک مرجع تقلید و ولی فقیه 
و مفهوم این قسمت از سخن امام زمان)ع( به اسحاق بن یعقوب: »و اّما الَحوادث 

الواقعهًْ فارجعوا فیها الی رواهًْ حدیثنا« است.

گزینۀ24744
الف ـ شناخت متخصص در احکام دین، مانند شناخت هر متخصص دیگر است. ما 
همان طور که برای یافتن بهترین پزشک، معمار یا مهندس، تحقیق و جست وجو 
می کنیم، برای شناخت فقیه واجد شرایط نیز باید تحقیق نماییم و یکی از راه های 
زیر را پیش گیریم. ب ـ راه های شناخت فقیه مرجع تقلید: 1ـ از دو نفر عادل و 
مورد اعتماد که بتواند فقیه واجد شرایط را تشخیص دهد، بپرسیم. 2ـ  یکی از 
فقیهان، در میان اهل علم آن چنان مشهور باشد که انسان مطمئن شود و بداند 

که این فقیه، واجد شرایط است.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها مطابق توضیح قسمت »الف« در باال، قسمت 
اول گزینه های )2( و )3( نادرست است. قسمت دوم گزینۀ )1( نادرست است، زیرا 
پرسیدن از از دو نفر )نه چند نفر( عادل و مورد اعتماد که بتواند فقیه واجد شرایط 

را تشخیص دهد، از راه های شناخت مرجع تقلید است.

گزینۀ24751
دومین روش شناخت مرجع تقلید این است که  یکی از فقیهان، در میان اهل 
علم آن چنان مشهور باشد که انسان مطمئن شود و بداند که این فقیه، واجد 

شرایط است.
توضیح »با تقوا« بودن، اولین ویژگی مشترک بین مرجع تقلید و ولی فقیه  

و به معنای »خودنگهدار و محافظت خود از گناه« است. )درس 10 دهم(
در »عادل بودن«، دومین ویژگی مشترک بین مرجع تقلید و ولی فقیه، عدالت 
فردی مورد نظر است نه عدالت اجتماعی و به معنای این است که مرجع تقلید 
و ولی فقیه، »گناهان کبیره را انجام نمی دهد و گناه صغیره را تکرار نمی کند.« 

است.

گزینۀ24763
»زمان شناس« بودن، ویژگی مشترک مرجع تقلید و ولی فقیه است و به این 

معناست که بتواند احکام دینی را متناسب با نیازهای روز به دست آورد.
یادآوری روش پاسخ دادن به نیازهای متغیر: معارف اسالمی به گونه ای است 
که متخصصان دین می توانند از درون آن با توجه به نیازهای جدید به وجود آمده، 
قوانین مورد نیاز جامعه دربارۀ بانکداری، اسکناس، خرید و استفاده از سالح های 

جدید را استخراج کنند و در اختیار مردم قرار دهند. )درس 2 یازدهم(

گزینۀ24773
دو ویژگی مخصوص ولی فقیه عبارت است از:  1ـ مدیر و مدبر باشد و بتواند 
جامعه را در شرایط پیچیدۀ جهانی رهبری کند. 2ـ شجاعت و قدرت روحی داشته 
باشد و بدون ترس و واهمه، در برابر زیاده خواهی دشمنان بایستد. در اجرای احکام 

دین از کسی نترسد و با قدرت، در مقابل تهدیدها بایستد و پایداری کند.
توضیح آن 5 ویژگی که رهبر برای بر عهده گرفتن رهبری جامعۀ اسالمی 

باید داشته باشد، بیانگر مشروعیت اوست.

گزینۀ24784
حکومت و رهبری آن فقیهی که این پنج شرط )باتقوا، عادل، زمان شناس، مدیر و 
مدبّر و شجاعت( را دارد، مشروع است. یعنی دین به او اجازۀ رهبری مردم را داده 

است. در غیر این صورت، پیروی از دستورات وی حرام است.

نادرست   )3( و   )2( گزینه های  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
است، زیرا پذیرفته شدن رهبر از سوی مردم، بیانگر مقبولیت اوست نه مشروعیت 
او. »اعلم» بودن در قسمت دوم گزینۀ )1(، ویژگی خاص مرجع تقلید است نه ولی 

فقیه.

گزینۀ24793
عالوه بر داشتن مشروعیت، ولی فقیه باید از جانب مردم پذیرفته شده باشد تا 
بتواند کشور را اداره کند و به پیش ببرد. یعنی، فقیه باید نزد مردم جامعۀ خود، 

»مقبولیت« داشته باشد.
نکتۀ طالیی الزمۀ ادارۀ کشور توسط رهبر جامعۀ اسالمی، داشتن مقبولیت 

است. با توجه به توضیح باال، سایر گزینه ها نادرست است.

گزینۀ24802
الف ـ تشکیل نظام و حکومت اسالمی، بر پایۀ »مشروعیت« و »مقبولیت« استوار 
است. ب ـ در صورت مشروعیت نداشتن ولی فقیه، پیروی از دستورات وی حرام 

است.
در  قانون گذاری می کنند،  و  فرمان می دهند  مردم  به  که  یادآوری کسانی 
حالی که فرمان و قانونشان نشئت گرفته از فرمان الهی نیست، »طاغوت« نامید ه 
می شوند. پذیرش حکومت »طاغوت« و انجام دستورهای وی بر مسلمانان حرام 

است. )آیۀ: و قد أمروا أن یکفروا به(

گزینۀ24811
از آن جا که ولّی فقیه، بیان کنندۀ قوانین و مقّررات اجتماعی اسالم است، )علت( 
انتخاب وی نمی تواند مانند انتخاب مرجع تقلید باشد؛ )معلول( یعنی نمی شود که 
هرکس به طور جداگانه برای خود ولی فقیه انتخاب کند؛ زیرا ادارۀ جامعه تنها با 
یک مجموعه قوانین و یک رهبری امکان پذیر است، در غیر این صورت هرج و 
مرج و تفرقه و پراکندگی پیش می آید و این، یک امر روشن و بدیهی در تمام 

نظام های سیاسی دنیاست.
نادرست   )3( و   )2( گزینه های  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
است، زیرا مطابق قانون اساسی، تنفیذ حکم ریاست جمهوری بر عهدۀ ولی فقیه 
است. قسمت دوم گزینۀ )4( نادرست است، زیرا انتخاب ولی فقیه مانند مرجع 
تقلید نیست و هرکس نمی تواند به طور جداگانه برای خود ولی فقیه انتخاب  کند.

گزینۀ24824
یعنی  می کنند؛  اقدام  جداگانه  صورت  به  تقلید،  مرجع  انتخاب  در  مردم  الف ـ 
در  مردم  می کند. ب ـ  انتخاب  تقلید  مرجع  خود  برای  جداگانه  به طور  هرکس 
انتخاب ولی فقیه باید به صورت دسته جمعی اقدام کنند و فقیهی را که شرایط 
رهبری دارد، با آگاهی و شناخت بپذیرند، به وی اعتماد و اطمینان کنند و رهبری 
جامعه را به وی بسپارند. مردم کشور ما، در زمان انقالب اسالمی   به شیوه ای 
مستقیم و با حضور در اجتماعات و راه پیمایی های سراسری، والیت امام خمینی)ره( 

را پذیرفتند و با ایشان پیمان یاری بستند. )مستقیم(
توضیح انتخاب مرجع تقلید، به صورت جداگانه و فردی است ولی انتخاب 
ولی فقیه، به صورت دسته جمعی و به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم صورت 
گرفته است. قسمت دوم گزینۀ )2( نادرست است، زیرا انتخاب رهبر به صورت 

مستقیم، فقط در مورد امام خمینی)ره( صورت گرفته است.

گزینۀ24832
مراجعه شود به پاسخ دو پرسش قبل.

نادرست   )4( و   )1( گزینه های  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
است، زیرا انتخاب رهبر به صورت مستقیم، فقط در مورد امام خمینی)ره( صورت 

گرفته است.
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گزینۀ24843
نمی شود که هرکس به طور جداگانه برای خود ولی فقیه انتخاب کند؛ زیرا ادارۀ 
جامعه تنها با یک مجموعه قوانین و یک رهبری امکان پذیر است، در غیر این 
صورت هرج و مرج و تفرقه و پراکندگی پیش می آید و این، یک امر روشن و 

بدیهی در تمام نظام های سیاسی دنیاست.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ )1( نادرست است، زیرا ادارۀ جامعه تنها 
با یک مجموعه قوانین و یک رهبری امکان پذیر است نه چند تا. گزینه های )2( 
و )4( نادرست است، زیرا ولی فقیه بیان کنندۀ قوانین و مقررات اجتماعی اسالم 

است نه مرجع تقلید.

گزینۀ24851
مردم در انتخاب ولی فقیه باید به صورت دسته جمعی اقدام کنند و فقیهی را که 
شرایط رهبری دارد، با آگاهی و شناخت بپذیرند، به وی اعتماد و اطمینان کنند و 

رهبری جامعه را به وی بسپارند.
نگتۀ طالیی پذیرفتن رهبری ولی فقیه، به صورت دسته جمعی و با آگاهی و 
شناخت است و سپردن رهبری جامعۀ اسالمی به او بر اساس اعتماد و اطمینان 

است.

گزینۀ24864
الف ـ مردم کشور ما، در زمان انقالب اسالمی   به شیوه ای مستقیم و با حضور در 
اجتماعات و راه پیمایی های سراسری، والیت امام خمینی)ره( را پذیرفتند و با ایشان 

پیمان یاری بستند. )مستقیم( 
انتخاب  ابتدا نمایندگان خبرۀ خود را  بنابر قانون اساسی، مردم  نیز  ب ـ اکنون 
می کنند و آن خبرگان نیز از میان فقها آن کسی را که برای رهبری شایسته تر 
تشخیص دهند، به جامعه اعالم می کنند. )غیرمستقیم( براین مبنا بود که پس 
از رحلت امام خمینی)ره( حضرت آیت اهلل خامنه ای مسئولیت رهبری جامعه را بر 

عهده گرفتند.
اول گزینه های  باال، قسمت   دلیل نادرستی سایر گزینه ها مطابق توضیح 

)1( و )2( و قسمت دوم گزینۀ )3( نادرست است.

گزینۀ24871
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ )2( نادرست است، زیرا انتخاب رهبر به 
 )3( گزینۀ  است.  گرفته  امام خمینی)ره( صورت  مورد  در  فقط  مستقیم،  صورت 
شورای  نه  است  خبرگان  مجلس  عهدۀ  بر  رهبر  انتخاب  زیرا  است،  نادرست 

نگهبان. گزینۀ )4(، در مورد انتخاب مرجع تقلید صورت می گیرد نه ولی فقیه.

گزینۀ24883
طبیعی است که چنین فقیهی که به رهبری جامعه برگزیده شده است، تا وقتی 
رهبر جامعه است که شرایط پنج گانۀ ذکر شده را داشته باشد. )مشروعیت ولی 

فقیه( تشخیص این امر نیز بر عهدۀ مجلس خبرگان است.
نکتۀ طالیی هم »انتخاب رهبر به صورت غیر مستقیم« و هم »تشخیص 

مشروعیت رهبر«، توسط خبرگان صورت می گیرد.

گزینۀ24892
برخی از وظایف رهبر جامعۀ اسالمی که از قرآن کریم، روایات و سیرۀ معصومین 
بزرگوار)ع( به دست می آید عبارت اند از: 1ـ تالش برای اجرای احکام و دستورات 
3ـ  بیگانگان  نفوذ  از  جلوگیری  و  کشور  استقالل  حفظ  2ـ  جامعه  در  الهی 

تصمیم گیری براساس مشورت 4ـ ساده زیستی.
به  نسبت  از مسئولیت های مردم   )2(  دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ 

رهبر است.

گزینۀ24904
اولین وظیفۀ رهبر، »تالش برای اجرای احکام و دستورات الهی در جامعه« است، 
یعنی رهبر جامعۀ اسالمی می کوشد جامعه مطابق با دستورات دین اداره شود و 

مردم از مسیر قوانین الهی خارج نشوند.
ارتباط این عبارت: »رهبر جامعۀ اسالمی می کوشد جامعه مطابق با دستورات 

دین اداره شود و مردم از مسیر قوانین الهی خارج نشوند.«

گزینۀ24912
دومین وظیفۀ رهبر، »حفظ استقالل کشور و جلوگیری از نفوذ بیگانگان« است. 
الف ـ کشورهای بیگانه، به خصوص قدرت های بزرگ، همواره درصدد سلطه بر 
کشورهای دیگرند و از روش های مختلف برای رسیدن به این هدف استفاده 
می کنند. یکی از روش های آنان فشار اقتصادی و روانی است. ب ـ رهبر با دعوت 
و  عزت  می کند  تالش  سلطه،  راه های  بستن  و  پایداری  و  استقامت  به  مردم 

استقالل کشور از دست نرود.
به  عکس،  بر  و  می شود  گفته  هم  مردم  حقوق  رهبر،  وظایف  توضیح به 

وظایف و مسئولیت های مردم، حقوق رهبر هم گفته می شد.

گزینۀ24923
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

پایداری و بستن راه های سلطه،  نکتۀ طالیی دعوت مردم به استقامت و 
وظیفۀ رهبر یا یحق مردم، به منظور »حفظ استقالل کشور و جلوگیری از نفوذ 

بیگانگان« است.

گزینۀ24931
مراجعه شود به پاسخ دو پرسش قبل.

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ )2(، بیانگر اولین وظیفۀ رهبر،  یعنی 
»تالش برای اجرای احکام و دستورات الهی در جامعه« است. گزینۀ )3(، بیانگر 
سومین  بیانگر   ،)4( گزینۀ  است.  »ساده زیستی«  یعنی  رهبر،  وظیفۀ  چهارمین 

مسئولیت  مردم نسبت به رهبر است.

گزینۀ24941
الف ـ این عبارت: »رهبر با دعوت مردم به استقامت و پایداری و بستن راه های 
سلطه، تالش می کند عزت و استقالل کشور از دست نرود.«، بیانگر دومین وظیفۀ 

رهبر، یعنی »حفظ استقالل کشور و جلوگیری از نفوذ بیگانگان« است.
ب ـ این عبارت: »رهبر جامعۀ اسالمی می کوشد جامعه مطابق با دستورات دین 
اداره شود و مردم از مسیر قوانین الهی خارج نشوند.«، بیانگر اولین وظیفۀ رهبر، 

یعنی »تالش برای اجرای احکام و دستورات الهی در جامعه« است.
از   ،)4( و   )2( گزینه های  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
مسئولیت های  مردم نسبت به رهبر است. قسمت دوم گزینۀ )3(، بیانگر چهارمین 

مسئولیت  مردم نسبت به رهبر، یعنی »مشارکت در نظارت همگانی« است.

گزینۀ24954
سومین وظیفۀ رهبر، »تصمیم گیری براساس مشورت« است. ار آنجا که ادارۀ 
یک جامعه و رهبری آن به سوی پیشرفت و عدالت و تعالی، با بهره گرفتن از 
اندیشه های اندیشمندان و متخصصان میسر است، رهبر باید با مشورت با نخبگان 

تصمیم های الزم را بگیرد.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها با توجه به توضیح باال، قسمت اول گزینه های 
)2( و )3( نادرست است. قسمت دوم گزینۀ )1(، مربوط به دومین وظیفۀ رهبر، 

یعنی »حفظ استقالل کشور و جلوگیری از نفوذ بیگانگان« است.
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گزینۀ24962
الف ـ  امروزه در جامعۀ ما، عالوه بر اشخاص، نهادهای مختلفی اند که به صورت 
نظام،  مصلحت  تشخیص  مجمع  مانند:  می دهند،  مشورت  رهبری  به  پیوسته 
شورای عالی انقالب فرهنگی، مجلس شورای اسالمی، شورای عالی امنیت ملی، 

جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیه قم و شورای عالی حوزه های علمیه.
ب ـ ار آنجا که ادارۀ یک جامعه و رهبری آن به سوی پیشرفت و عدالت و تعالی، 
با بهره گرفتن از اندیشه های اندیشمندان و متخصصان میسر است، رهبر باید با 

مشورت با نخبگان تصمیم های الزم را بگیرد.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت دوم گزینۀ )4(، مربوط به اولین وظیفۀ 

رهبر، یعنی »تالش برای اجرای احکام و دستورات الهی در جامعه« است.

گزینۀ24973
اگرچه امروزه زندگی اشرافی رؤسای جمهور و پادشاهان، از قبیل داشتن خانه های 
گران قیمت، استفاده از بهترین سرویس ها و مبلمان در خانه، استراحت و تفریح در 
زیباترین سواحل و جزایر دنیا، داشتن ده ها اتومبیل شیک، برگزاری مهمانی های 
پرهزینه و شرکت در مجالس لهو، با هزینۀ شخصی یا با استفاده از اموال عمومی، 
یک امر عادی است، اما رهبر با الگو قرار دادن اولیای دین، همواره یک زندگی 

ساده را دنبال می کند.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینه های )1( و )2(، مربوط به سومین وظیفۀ 
به دومین  )4(، مربوط  براساس مشورت« است. گزینۀ  یعنی »تصمیم گیری  رهبر، 
است. بیگانگان«  نفوذ  از  جلوگیری  و  کشور  استقالل  »حفظ  یعنی  رهبر،  وظیفۀ 

گزینۀ24982
الف ـ سومین وظیفۀ رهبر، »تصمیم گیری براساس مشورت« است. از آنجا که 
ادارۀ یک جامعه و رهبری آن به سوی پیشرفت و عدالت و تعالی، با بهره گرفتن از 
اندیشه های اندیشمندان و متخصصان میسر است، رهبر باید با مشورت با نخبگان 
و  استقالل کشور  رهبر »حفظ  دومین وظیفۀ  بگیرد. ب ـ  را  تصمیم های الزم 
جلوگیری از نفوذ بیگانگان« است. رهبر با دعوت مردم به استقامت و پایداری و 

بستن راه های سلطه، تالش می کند عزت و استقالل کشور از دست نرود.
اول گزینه های  باال، قسمت   دلیل نادرستی سایر گزینه ها مطابق توضیح 
)1( و )4(، مربوط به دومین وظیفۀ رهبر »حفظ استقالل کشور و جلوگیری از نفوذ 
بیگانگان« است. قسمت دوم گزینۀ )4(، مربوط به سومین وظیفۀ رهبر، یعنی 

»تصمیم گیری براساس مشورت« است.

گزینۀ24994
بر عهده دارد که می خواهند در سایۀ  را  رهبر جامعۀ اسالمی، رهبری کسانی 

قوانین اسالم به رستگاری برسند.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ )1( از نظر عقلی نادرست است. گزینۀ 
)2( از نظر علمی نادرست است، زیرا انتخاب رهبر به صورت دسته جمعی صورت 

می گیرد نه جداگانه. گزینۀ )3(، بی ربط است.

گزینۀ25001
در جامعۀ اسالمی، الف ـ همان طور که مسئولیت رهبری با سایر رهبران متفاوت 

است، مردم نیز نگاهی متفاوت به رهبری دارند.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها تالش برای ادارۀ جامعه مطابق با دستورات 
دین و خارج نشدن مردم از مسیر قوانین الهی، بیانگر »تالش برای اجرای احکام 
و دستورات الهی در جامعه« است. تالش برای از دست نرفتن عزت و استقالل 
کشور با دعوت مردم به استقامت و پایداری و بستن راه های سلطه، بیانگر »حفظ 

استقالل کشور و جلوگیری از نفوذ بیگانگان« است.
ادارۀ یک جامعه و رهبری آن به سوی پیشرفت و عدالت و تعالی، با بهره گرفتن از 
اندیشه های اندیشمندان و متخصصان، بیانگر »تصمیم گیری براساس مشورت« 
است. الگو بودن اولیای دین در زندگی فردی رهبر، بیانگر »ساده زیستی« است.

گزینۀ25013
در جامعۀ اسالمی، الف ـ همان طور که مسئولیت رهبری با سایر رهبران متفاوت 
است، مردم نیز نگاهی متفاوت به رهبری دارند؛ رهبر برای آنان پیشوایی است 
که با قدم گذاشتن در مسیر کمال و عدالت، سایر مردم را به پیمودن راه فرا 
می خواند. ب ـ مردم نیز تالش می کنند با همت و پشتکار خود وی را همراهی 
کنند و قافله ساالر را در همۀ عرصه ها و به خصوص در آنجا که سختی ها بروز 

می کنند، تنها نگذارند.
وظیفۀ   ،)4( و   )2( گزینه های  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
اجتماعی رهبر را بیان نمی کند. قسمت دوم گزینۀ )2( از نظر علمی نادرست است، 

زیرا از بین مردم، تنها نخبگان به رهبری مشورت می دهند.

گزینۀ25022
در حقیقت در نظام و حکومت اسالمی، مشارکت و همراهی مردم پایه و اساس 
دستاوردی  اسالمی  حکومت  آنان  مشارکت  و  حضور  بدون  و  است  پیشرفت 

نخواهد داشت.
روش مطالعه برای پاسخ دادن به این نوع تست ها، متن درس را باید طوری 

حفظ بود که با دیدن صورت سؤال، پاسخ برایمان واضح و روشن باشد.

گزینۀ25034
از: 1ـ وحدت و همبستگی  به رهبر عبارت است  مسئولیت های مردم نسبت 
آگاهی های  افزایش  3ـ  مشکالت  برابر  در  پایداری  و  استقامت  2ـ  اجتماعی 
سیاسی و اجتماعی 4ـ مشارکت در نظارت همگانی 5ـ اولویت دادن به اهداف 

اجتماعی
توضیح »مسئولیت های مردم نسبت به رهبر«، همان »حقوق رهبر« است.

»ساده زیستی«، در گزینه های )1( و )2( و »حفظ استقالل کشور« در گزینۀ )3(، 
از وظایف رهبر است نه مردم.

گزینۀ25043
تفرقه و پراکندگی، دو نتیجه دارد: به سرعت یک حکومت را از پای درمی آورد و 
سلطه گران را بر کشور مسلط می کند. ب ـ همبستگی اجتماعی، دو نتیجه دارد: 
کشور را قوی می کند و به رهبری امکان می دهد که برنامه های اسالمی را به 

اجرا درآورد.
رهبری،  برای  اسالمی  برنامه های  آوردن  در  اجرا  به  نکتۀ طالیی امکان 

همبستگی اجتماعی است.

گزینۀ25051
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

توضیح »سقوط سریع یک حکومت« و »تسلط سلطه گران بر کشور«، نتیجۀ 
تفرقه و پراکندگی است.

گزینۀ25062
مراجعه شود به پاسخ دو پرسش قبل.

این قسمت، عین عبارت های  به سؤاالت  دادن  پاسخ  روش مطالعه برای 
کتاب را باید حفظ باشید.

گزینۀ25074
هر کشوری در مسیر رسیدن به استقالل و کمال با مشکالت بزرگ و کوچکی 
روبه رو می شود؛ همان گونه که کشور ما از ابتدای انقالب اسالمی مورد تهاجم 

دشمنان قرار گرفت.
نکتۀ طالیی فراهم کنندۀ فرصت و توان مقابله با مشکالت داخلی و خارجی 

را برای رهبر، »استقامت و پایداری مردم در برابر مشکالت« است.
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گزینۀ25084
دومین مسئولیت مردم نسبت به رهبر، »استقامت و پایداری در برابر مشکالت« 
است. الف ـ هر کشوری در مسیر رسیدن به استقالل و کمال با مشکالت بزرگ 
و کوچکی روبه رو می شود؛ همان گونه که کشور ما از ابتدای انقالب اسالمی 
مورد تهاجم دشمنان قرار گرفت. ب ـ پس مردم باید با استقامت خود، فرصت و 

توان مقابله با مشکالت داخلی و خارجی را برای رهبر فراهم کنند.
نیازمند  کمال،  و  استقالل  به  رسیدن  مسیر  در  کشوری  نکتۀ طالیی هر 

»استقامت و پایداری در برابر مشکالت« است.

گزینۀ25092
سومین مسئولیت مردم نسبت به رهبر، »افزایش آگاهی های سیاسی و اجتماعی« 
است. الف ـ برای تصمیم گیری صحیح در برابر قدرت های ستمگر دنیا، اطالع از 

شرایط سیاسی و اجتماعی جهان، ضروری است. 
ب ـ ما باید بتوانیم به گونه ای عمل کنیم که بیشترین ضربه را به مستکبران و 

نقشه های تفرقه افکنانۀ آنان بزنیم  و خود کمترین آسیب را ببینیم. 
ج ـ یکی از معیارهای درستی و نادرستی عملکرد ما می تواند ناراحتی دشمنان از 

عمل ما یا خوشحالی و شادی آنان از رفتار ما، باشد.
نکتۀ طالیی »افزایش آگاهی های سیاسی و اجتماعی«، به این دو منظور 
الزم است: 1ـ تصمیم گیری صحیح در برابر قدرت های ستمگر دنیا 2ـ بیشترین 
ضربه را به مستکبران و نقشه های تفرقه افکنانۀ آنان بزنیم  و خود کمترین آسیب 

را ببینیم.

گزینۀ25102
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها ...

گزینۀ25113
یکی از معیارهای درستی و نادرستی عملکرد ما می تواند ناراحتی دشمنان از عمل 

ما یا خوشحالی و شادی آنان از رفتار ما، باشد.
اجرا  به  را  اسالمی  برنامه های  که  می دهد  امکان  رهبری  )به  مقایسه  
درآورد ⇐ وحدت و همبستگی اجتماعی( )فراهم کنندۀ فرصت و توان مقابله 
با مشکالت داخلی و خارجی برای رهبر ⇐ استقامت و پایداری مردم در برابر 

مشکالت(

گزینۀ25124
الف ـ همبستگی اجتماعی، کشور را قوی می کند و به رهبری امکان می دهد که 

برنامه های اسالمی را به اجرا درآورد. 
ب ـ مردم باید با استقامت خود، فرصت و توان مقابله با مشکالت داخلی و خارجی 

را برای رهبر فراهم کنند.
مقایسه  )برای تصمیم گیری صحیح در برابر قدرت های ستمگر دنیا ⇐ 
کردن  )فراهم  است.(  ضروری  جهان  اجتماعی  و  سیاسی  شرایط  از  اطالع 
فرصت و توان مقابله با مشکالت داخلی و خارجی برای رهبر ⇐ استقامت و 

پایداری مردم در برابر مشکالت(

گزینۀ25131
چهارمین مسئولیت مردم نسبت به رهبر، »مشارکت در نظارت همگانی« است. 
براساس فرمان خداوند، همۀ افراد جامعۀ اسالمی نسبت به یکدیگر مسئول اند و 

مانند سوارشدگان در یک کشتی اند.
ارتباط راه جلوگیری از گسترش و ماندگارشدن گناهان اجتماعی، انجام امر 

به معروف و نهی از منکر است. )درس 7 دوازدهم(

گزینۀ25143
چهارمین مسئولیت مردم نسبت به رهبر، »مشارکت در نظارت همگانی« است. 
براساس فرمان خداوند، همۀ افراد جامعۀ اسالمی نسبت به یکدیگر مسئول اند 
کند،  پیدا  رواج  جامعه  در  گناهانی  اگر  در یک کشتی اند.  سوارشدگان  مانند  و 
فقط گناهکاران عذاب نمی شوند، بلکه همۀ کسانی که در برابر انجام گناه در 
جامعه سکوت کرده اند نیز باید پاسخگو باشند. ب ـ بنابراین، همۀ ما باید ناظر بر 
فعالیت های اجتماعی باشیم و در صورت مشاهدۀ گناه توسط هرکس، وظیفۀ امر 

به معروف و نهی از منکر را با روش درست انجام دهیم.
نادرست   )4( و   )2( گزینه های  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
است، زیرا در این قسمت، از گناه کاران سخنی به میان نیامده است. قسمت دوم 
به  دادن  »اولویت  رهبر،  به  نسبت  مردم  پنجمین مسئولیت  بیانگر   ،)1( گزینۀ 

اهداف اجتماعی« است.

گزینۀ25151
مشارکت در نظارت همگانی سبب می شود که رهبر، همۀ افراد جامعه را پشتیبان 
خود بداند و هدایت جامعه به سمت وظایف اسالمی برای رهبر جامعه آسان تر شود.

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینه های )2( و )4(، نتیجۀ سومین مسئولیت 
مردم نسبت به رهبر، »افزایش آگاهی های سیاسی و اجتماعی« است. گزینۀ )3(، 
نتیجۀ اولین مسئولیت مردم نسبت به رهبر، »وحدت و همبستگی اجتماعی« 

است.

گزینۀ25164
الف ـ مشارکت در نظارت همگانی سبب می شود که 1ـ رهبر، همۀ افراد جامعه را 
پشتیبان خود بداند 2ـ و هدایت جامعه به سمت وظایف اسالمی برای رهبر جامعه 
آسان تر شود. ب ـ همبستگی اجتماعی، کشور را قوی می کند و به رهبری امکان 

می دهد که برنامه های اسالمی را به اجرا درآورد.
مقایسه )آسان تر شدن هدایت جامعه به سمت وظایف اسالمی برای رهبر 
جامعه ⇐ نتیجۀ مشارکت در نظارت همگانی( )امکان دادن به رهبری برای به 
اجرا درآوردن برنامه های اسالمی ⇐ نتیجۀ همبستگی اجتماعی( )فراهم شدن 
فرصت و توان مقابله با مشکالت داخلی و خارجی برای رهبر ⇐ نتیجۀ استقامت 

و پایداری مردم در برابر مشکالت(

گزینۀ25171
اجتماعی«  اهداف  به  دادن  رهبر، »اولویت  به  نسبت  پنجمین مسئولیت مردم 
است. در برخی موارد که اهداف و آرمان های اجتماعی در برابر منافع فردی قرار 
می گیرند، باید بتوانیم از منافع فردی خود بگذریم و برای اهداف اجتماعی تالش 
کنیم؛ مثاًل خرید کاالی ایرانی سبب می شود که کارخانه های داخلی به تولید خود 

ادامه دهند و مانع بیکاری صدها هزار کارگر شوند.
دومین  بیانگر   ،)3( گزینۀ  دوم   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 

مسئولیت مردم نسبت به رهبر، »استقامت و پایداری در برابر مشکالت« است.

گزینۀ25182
اجتماعی«  اهداف  به  دادن  رهبر، »اولویت  به  نسبت  پنجمین مسئولیت مردم 
است. در برخی موارد که اهداف و آرمان های اجتماعی در برابر منافع فردی قرار 
می گیرند، باید بتوانیم از منافع فردی خود بگذریم و برای اهداف اجتماعی تالش 
کنیم؛ مثاًل خرید کاالی ایرانی سبب می شود که کارخانه های داخلی به تولید خود 
ادامه دهند و مانع بیکاری صدها هزار کارگر شوند. این عمل، به طور غیر مستقیم 
سبب کاهش بیکاری شده و کمک خوبی به حکومت و رهبری است که بتوانند 

در ادارۀ جامعه موفق تر باشند.
دومین  بیانگر   ،)4( گزینۀ  دوم   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 

مسئولیت مردم نسبت به رهبر، »استقامت و پایداری در برابر مشکالت« است.
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گزینۀ25193
الف ـ اولویت دادن به اهداف اجتماعی، به طور غیر مستقیم سبب کاهش بیکاری 
شده و کمک خوبی به حکومت و رهبری است که بتوانند در ادارۀ جامعه موفق تر 
باشند. ب ـ این عبارت: »یکی از معیارهای درستی و نادرستی عملکرد ما می تواند 
ناراحتی دشمنان از عمل ما یا خوشحالی و شادی آنان از رفتار ما، باشد.«، بیانگر 
سومین مسئولیت مردم نسبت به رهبر، »افزایش آگاهی های سیاسی و اجتماعی« 
است. ج ـ این عبارت: »در برخی موارد که اهداف و آرمان های اجتماعی در برابر 
منافع فردی قرار می گیرند، باید بتوانیم از منافع فردی خود بگذریم و برای اهداف 
اجتماعی تالش کنیم.«، بیانگر پنجمین مسئولیت مردم نسبت به رهبر، »اولویت 

دادن به اهداف اجتماعی« است.
مقایسه )امکان دادن به رهبری برای به اجرا درآوردن برنامه های اسالمی 
⇐ نتیجۀ همبستگی اجتماعی( )فراهم شدن فرصت و توان مقابله با مشکالت 
داخلی و خارجی برای رهبر ⇐ نتیجۀ استقامت و پایداری مردم در برابر مشکالت( 
)آسان تر شدن هدایت جامعه به سمت وظایف اسالمی برای رهبر جامعه ⇐ 
نتیجۀ مشارکت در نظارت همگانی( )کمک خوبی است به حکومت و رهبری 

برای ادارۀ موفق تر جامعه ⇐ اولویت دادن به اهداف اجتماعی است.(

گزینۀ25202
کارگزاران، همان مدیران و مسئوالن جامعه اند که امروزه امور سه قوۀ مقننه، 
مجریه و قضائیه را بر عهده دارند. در واقع، کارگزاران یاران و کمک کنندگان 

به رهبرند.
مردم  مسئولیت  سومین  بیانگر   ،)2(  دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ 

نسبت به رهبر، »افزایش آگاهی های سیاسی و اجتماعی« است.

گزینۀ25214
الف ـ اگر کارگزاران جامعه، وظیفۀ خود را به درستی بشناسند و هم به درستی اجرا 

کنند، اعتماد مردم به حکومت، روز به روز افزایش می یابد. 
ب ـ همچنین عملکرد غلط کارگزاران، سبب افزایش و انباشته شدن مشکالت و 

ناکارآمدی حکومت خواهد شد.
نتیجۀ    ،)3( و   )2( گزینه های  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 

چهارمین مسئولیت مردم نسبت به رهبر، »مشارکت در نظارت همگانی« است.

گزینۀ25223
مسئولیت  عالمانه  و  حکیمانه  اشتر«  مالک  »عهدنامۀ  در  علی)ع(  امیرالمؤمنین 
کارگزاران را بیان کرده است. و هرکس، آن را مطالعه کند، به عظمت فکر و 
درایت آن حضرت در کشورداری پی می برد. ایشان در این نامه، وقتی مسئولیتی را 

بیان می کند، علت آن را هم برای مالک اشتر توضیح می دهد.
آن  درایت  و  فکر  عظمت  دهندۀ  نشان  اشتر«،  مالک  توضیح »عهدنامۀ 

حضرت در کشورداری است.

گزینۀ25231
مراجعه شود به پاسخ دو پرسش قبل.

یادآوری خطبۀ 221 نهج البالغه، دربارۀ دربارۀ مرگ و آخرت است. )درس 
6 یازدهم(

گزینۀ25242
امام علی)ع( در بخشی از عهدنامۀ مالک اشتر می فرماید: »دل خویش را نسبت 
به مردم، مهربان کن و با همه، دوست و مهربان باش؛ چرا که مردم دو دسته اند، 

دسته ای برادر دینی تو و دسته ای دیگر در آفرینش همانند تو هستند.«
محرومان  مورد  در   ،)3( گزینۀ  دوم   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 

جامعه صحیح است.

گزینۀ25254
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

توضیح علت مهربانی کارگزاران با مردم: برخی از شهروندان برادر و خواهر 
دینی و هم آیین ما هستند و دوستی و مهربانی به هم آیین ضروری است. و 
هم  هم نوع  به  مهربانی  و  هستند  ما  هم نوع  نیز  شهروندان  از  دیگر  برخی 

ضروری است.

گزینۀ25264
امام علی)ع( در بخشی از عهدنامۀ مالک اشتر می فرماید: »در به دست آوردن 
رضایت عموم مردم سعی و تالش کن نه در جلب رضایت خواص؛ که با وجود 
رضایت عمومی، خشم خواص به تو آسیبی نمی رساند و با خشم عموم مردم، 

رضایت خواص سودی نمی بخشد.«
اشتر، قسمت دوم گزینۀ   دلیل نادرستی سایر گزینه ها در عهدنامۀ مالک 

)3(، در مورد محرومان جامعه به کار رفته است.

گزینۀ25273
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

مردم: خشم  رضایت مندی  در جهت جلب  کارگزازان  توضیح علت تالش 
عمومی  مردم، خشنودی خواص و نزدیکان را از بین می برد و رضایت عمومی ، 

خشم خواص را بی اثر می کند.

گزینۀ25283
امام علی)ع( در توصیه به کارگزاران می فرماید: »کسانی  را که از دیگران عیب جویی 
می کنند، از خود دور کن، زیرا در نهایت مردم عیب هایی دارند و مدیر جامعه باید 

بیش از همه در پنهان کردن آنها بکوشد.«
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها ...

گزینۀ25293
امام علی)ع( در توصیه به کارگزاران می فرماید: »عده ای افراد مورد اطمینان را 
انتخاب کن تا دربارۀ وضع طبقات محروم تحقیق کنند و به تو گزارش دهند. 
سپس برای رفع مشکالت آن ها عمل کن ...، زیرا این گروه ]افراد محروم[ بیش 

از دیگران به عدالت نیازمندند.«
توضیح علت توجه خاص کارگزاران به محرومان: این گروه بیش از دیگران 

به عدالت نیازمندند.

گزینۀ25304
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

علی)ع(:  امام  دیدگاه  از  محرومان  برابر  در  کارگزاران  وظیفۀ  توضیح دو 
رفع  برای  »اقدام  و  آنها«  وضع  از  گزارش  تهیۀ  برای  تحقیق  گروه  »انتخاب 

مشکالت آنان«

گزینۀ25311
از  امام علی)ع( در توصیه به کارگزاران می فرماید: »اگر با دشمن پیمان بستی 
پیمان شکنی دشمن غافل نباش، که دشمن گاهی از این راه )پیمان شکنی( تو را 

غافل گیر می کند.«
نکتۀ طالیی راه در امان ماندن از حیلۀ غافلگیر کردن دشمن: اعتماد نکردن 

به پیمان دشمن.
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گزینۀ25322
الف ـ »اگر با دشمن پیمان بستی از پیمان شکنی دشمن غافل نباش، که دشمن 

گاهی از این راه )پیمان شکنی( تو را غافل گیر می کند.«
ب ـ »دل خویش را نسبت به مردم، مهربان کن و با همه، دوست و مهربان باش؛ 
چرا که مردم دو دسته اند، دسته ای برادر دینی تو و دسته ای دیگر در آفرینش 

همانند تو هستند.«
ج ـ »عده ای افراد مورد اطمینان را انتخاب کن تا دربارۀ وضع طبقات محروم 
تحقیق کنند و به تو گزارش دهند. سپس برای رفع مشکالت آن ها عمل کن ...، 

زیرا این گروه ]افراد محروم[ بیش از دیگران به عدالت نیازمندند.«
مقایسه )همانند مردم در آفرینش ⇐ علت مهربان بودن کارگزاران با مردم( 
)راز داری رهبر جامعه ⇐ علت دور کردن عیب جویان از پیرامونش( )نیازمندی 

بیشتر به عدالت ⇐ علت توجه خاص رهبر به محرومان(

گزینۀ25333
الف ـ طرح و برنامۀ خداوند برای جامعۀ اسالمی، پس از رسول خدا)ص( با سپردن 
دو مسئولیت مرجعیت دینی و والیت ظاهری به ائمۀ اطهار)ع( در آیۀ اطاعت: »یا 

أّیها الّذین آمنوا أطیعوا اهلل و أطیعوا الّرسول و أولي االمر منکم«، آمده است.
ب ـ مطابق آیات قرآن کریم، در صورت بازگشت مسلمانان به دوران جاهلیت )و 
من ینقلب علی عقبیه( که در اینجا دور افتادن مردم از رهبری و هدایت امامان 
معصوم)ع(، مصداقی از آن است، هیچ گزند و زیانی به خداوند نمی رسد. )فلن یضّر 

اهلل شیئا(
ج ـ از دقت در آیۀ شریفۀ: »و ما کان المؤمنون لینفروا کآّفهًْ فلوال نفر من کّل فرقهًْ 
منهم طآئفهًْ لیتفّقهوا في الّدین و لینذروا قومهم إذا رجعوا إلیهم لعلّهم یحذرون«، 
وجوب در حد رفع نیاز تفقه در دین برای تداوم مرجعیت دینی و والیت ظاهری 

در عصر غیبت مفهوم می گردد.
تمرین تست زنی برای پاسخ دادن به این سبک از سؤاالت ترکیبی جدید، 
حتما از روش حذف گزینه های نادرست استفاده کنید. قسمت اول گزینه های )2( 
و )4(، آیۀ والیت است که در آن، طرح و برنامۀ خداوند برای جامعۀ اسالمی، پس 
از رسول خدا)ص( مطرح نشده است. قسمت دوم گزینۀ )1(، بخشی از آیۀ ابالغ 
است و مخاطب آن کسانی هستند که پیام الهی غدیر را انکار کنند و در برابر آن 

از روی لجاجت کفر بورزند.

گزینۀ25343
الف ـ این عبارت: »اما رهبر با الگو قرار دادن اولیای دین )لقد کان لکم في رسول 
(، همواره یک زندگی ساده را دنبال می کند.«، به چهارمین وظیفۀ  اهلل أسوهًْ حسنهًْ

رهبر، یعنی »ساده زیستی« اشاره دارد.
ب ـ دومین مسئولیت مردم نسبت به رهبر، »استقامت و پایداری در برابر مشکالت 
)و اصبر علی ما أصابک(« است. هر کشوری در مسیر رسیدن به استقالل و کمال 
با مشکالت بزرگ و کوچکی روبه رو می شود؛ همان گونه که کشور ما از ابتدای 
انقالب اسالمی مورد تهاجم دشمنان قرار گرفت. پس مردم باید با استقامت خود، 

فرصت و توان مقابله با مشکالت داخلی و خارجی را برای رهبر فراهم کنند.
ج ـ آیۀ شریفۀ: »لقد أرسلنا رسلنا بالبّینات و أنزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم 
از دالیل ضرورت  اسالم  اجتماعی  احکام  اجرای  به ضرورت  بالقسط«،  الّناس 

تشکیل حکومت اسالمی اشاره دارد.
تمرین تست زنی برای پاسخ دادن به این نوع سؤال کامال مفهومی، با در 
حذف  به  دارید،  اطمینان  آن  پاسخ  به  که  سؤال،  از  قسمت  هر  گرفتن  نظر 
گزینه های نادرست بپردازید. با توجه به توضیح باال، قسمت سوم گزینه های )2( 
برابر  نادرست است، زیرا صر در  نادرست است. قسمت دوم گزینۀ )1(،  و )4( 
مشکالت )یا عزم و تصمیم در درس 8 دهم(، ربطی به تصمیم گیری براساس 

مشورت ندارد.

گزینۀ25354
عبارت های سه قسمت »الف«، »د« و »ه«، با هم تناسب دارند. 

الف ـ ولی فقیه باید از جانب مردم پذیرفته شده باشد تا بتواند کشور را اداره کند 
و به پیش ببرد. یعنی، فقیه باید نزد مردم جامعۀ خود، »مقبولیت« داشته باشد.

ب ـ فقیهی )لیتفّقهوا في الّدین( که رهبری جامعۀ اسالمی را بر عهده می گیرد باید 
این شرایط را داشته باشد: »با تقوا، عادل، زمان شناس، مدیر و مدبر و شجاعت«

و  سیاسی  آگاهی های  »افزایش  رهبر،  به  نسبت  مردم  مسئولیت  سومین  ج ـ 
دنیا،  قدرت های ستمگر  برابر  در  تصمیم گیری صحیح  برای  است.  اجتماعی« 
به  بتوانیم  باید  ما  است.  اجتماعی جهان، ضروری  و  از شرایط سیاسی  اطالع 
گونه ای عمل کنیم که بیشترین ضربه را به مستکبران و نقشه های تفرقه افکنانۀ 
آنان بزنیم  و خود کمترین آسیب را ببینیم. این سخن امام علی)ع( به مالک اشتر: 
»اگر با دشمن پیمان بستی از پیمان شکنی دشمن غافل نباش، که دشمن گاهی 

از این راه )پیمان شکنی( تو را غافل گیر می کند.«، به این مفهوم اشاره دارد.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت »ب« نادرست است، زیرا ائمۀ اطهار)ع( 
به عنوان حجت های خدا در روی زمین هستند. قسمت »ج« نادرست است، زیرا 
کارگزاران )نه فقها(، همان مدیران و مسئوالن جامعه اند. قسمت »ه« نادرست 

است، زیرا رجوع به متخصص، یک روش رایج عقلی است نه شرعی.

گزینۀ25362
الف ـ این مشارکت در نظارت همگانی سبب می شود که رهبر، همۀ افراد جامعه 
را پشتیبان خود بداند و هدایت جامعه به سمت وظایف اسالمی برای رهبر جامعه 

آسان تر شود.
ب ـ همبستگی اجتماعی، کشور را قوی می کند و به رهبری امکان می دهد که 

برنامه های اسالمی را به اجرا درآورد.
ج ـ اولویت دادن به اهداف اجتماعی، کمک خوبی به حکومت و رهبری است که 

بتوانند در ادارۀ جامعه موفق تر باشند.
روش مطالعه سخت ترین سؤالی که از این درس می توان طرح کرد، مربوط 
به وظایف رهبر و مردم است. برای یادگیری بهتر و از بین رفتن اشتباهات رایج 
در این دو قسمت، بهتر است خالصۀ این وظایف را در برگه ای نوشته و آن را مرور 

کنید.

گزینۀ25374
الف ـ امام علی)ع( در توصیه به کارگزاران می فرماید: »دل خویش را نسبت به 
مردم، مهربان کن و با همه، دوست و مهربان باش؛ چرا که مردم دو دسته اند، 

دسته ای برادر دینی تو و دسته ای دیگر در آفرینش همانند تو هستند.«
ب ـ امام علی)ع( در بخشی از عهدنامۀ مالک اشتر می فرماید: »در به دست آوردن 
رضایت عموم مردم سعی و تالش کن نه در جلب رضایت خواص؛ که با وجود 
رضایت عمومی، خشم خواص به تو آسیبی نمی رساند و با خشم عموم مردم، 
کارگزاران  به  توصیه  در  علی)ع(  امام  ج ـ  نمی بخشد.«  سودی  خواص  رضایت 
...، زیرا این گروه ]افراد  می فرماید: »برای رفع مشکالت محرومان عمل کن 

محروم[ بیش از دیگران به عدالت نیازمندند.«
اول  قسمت  باال،  توضیحات  به  توجه   دلیل نادرستی سایر گزینه ها با 

گزینه های )1( و )3( و قسمت سوم گزینۀ )2( نادرست است.

گزینۀ25382
سه قسمت »ب«، »ج« و »ه«، پیام آیۀ مورد سؤال است.

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها دو قسمت »الف« و »د«، پیام این سخن امام 
زمان)ع( به اسحاق  بن یعقوب است: »و اّما الَحوادث الواقعهًْ فارجعوا فیها الی رواهًْ 

حدیثنا فانّهم حّجتی علیکم و انا حّجهًْ اهلل علیهم«
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گزینۀ25391
الف ـ ویژگی خاص مرجع تقلید این است که اعلم باشد؛ یعنی از میان فقها از همه 
عالم تر باشد. ب ـ دومین مسئولیت منتظران، »پیروی از فرمان های امام عصر)ع(« 
است. از جمله دستورات امام زمان)ع( که پیروان آن حضرت به دنبال انجام آن 
هستند:  مراجعه به عالمان دین )فارجعوا فیها الی رواهًْ حدیثنا(،  عمل به احکام 
فردی و اجتماعی دین و مقابله با طاغوت است. ج ـ طبیعی است که چنین فقیهی 
تا وقتی رهبر جامعه است که شرایط پنج گانۀ ذکر شده )مشروعیت( را داشته باشد. 

تشخیص این امر نیز بر عهدۀ مجلس خبرگان است.
نادرست   )4( و   )2( گزینه های  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
است، زیرا »اعلم بودن«، ویژگی مخصوص مرجع تقلید است. قسمت سوم گزینۀ 
)3( نادرست است، زیرا تشخیص مشروعیت بر عهدۀ مجلس خبرگان است نه 

مرجع تقلید.

گزینۀ25403
از بین عبارت های مذکور، تنها دو عبارت »الف« و »د«، که به ترتیب، بیانگر تدبیر 

و شجاعت رهبر است، بیانگر مشروعیت رهبر جامعۀ اسالمی است.
مقبولیت  بیانگر  »ج«،  و  »ب«  قسمت   دلیل نادرستی سایر گزینه ها دو 
رهبر اسالمی است. قسمت »ه«، ویژگی مخصوص مرجع تقلید است نه ولی فقیه.

گزینۀ25411
الف ـ این سخن امام زمان)ع( به اسحاق  بن یعقوب: »فارجعوا فیها الی رواهًْ حدیثنا«، 

به تداوم مرجعیت دینی در عصر غیبت توسط فقها اشاره دارد. 
ب ـ عبارت شریفۀ: »و لینذروا قومهم إذا رجعوا إلیهم«، نیز به تداوم مرجعیت دینی 

در عصر غیبت توسط فقها اشاره دارد.
ج ـ این سخن امام رضا)ع( در جمع مردم نیشابور: »بُِشروِطها و اَنَا ِمن ُشروِطها«، 
به دومین اصل کلی امامان در مبارزه با حاکمان )والیت ظاهری(، یعنی »معرفی 

خویش به عنوان امام برحق« اشاره دارد.
گرفتن  نظر  در  با  ابتدا  سؤال،  این  به  دادن  پاسخ  روش تست زدن برای 
نادرست  گزینه های  حذف  به  داریم،  اطمینان  آن  پاسخ  به  که  قسمت هایی 
می پردازیم. قسمت سوم گزینۀ )3( نادرست است، زیرا این سخن امام رضا)ع(، به 
والیت معنوی اشاره ندارد. با توجه به توضیح باال، قسمت دوم و سوم گزینه های 

)2( و )4( نادرست است.

گزینۀ25424
الف ـ اگر »مرجعیت دینی« ادامه نیابد، یعنی متخصصی نباشد که احکام دین 
را بداند و برای مردم بیان کند و پاسخگوی مسائل جدید مطابق با احکام دین 
نباشد، مردم با وظایف خود آشنا نمی شوند و  نمی توانند به آن وظایف عمل کنند.

ب ـ مردم باید با استقامت خود، فرصت و توان مقابله با مشکالت داخلی و خارجی 
را برای رهبر فراهم کنند.

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت »ج« نادرست است، زیرا در حقیقت 
در نظام و حکومت اسالمی، مشارکت و همراهی مردم پایه و اساس پیشرفت 
است و بدون حضور و مشارکت آنان حکومت اسالمی دستاوردی نخواهد داشت. 
قسمت »د« نادرست است، زیرا این عبارت: » یکی از فقیهان، در میان اهل علم 
آن چنان مشهور باشد که انسان مطمئن شود و بداند که این فقیه، واجد شرایط 

است.« از راه های شناخت مرجع تقلید است نه ولی فقیه.

گزینۀ25432
الف ـ تفرقه و پراکندگی، به سرعت یک حکومت را از پای در می آورد و سلطه گران را بر 
کشور مسلط می کند. )پس وحدت و همبستگی موجب حفظ استقالل کشور می شود.(

ب ـ همبستگی اجتماعی، کشور را قوی می کند و به رهبری امکان می دهد که 
برنامه های اسالمی را به اجرا درآورد. )تالش برای اجرای احکام و دستورات 

الهی در جامعه(

کند.   قوی می  را  اجتماعی: 1ـ کشور  و همبستگی  خالصه نتایج وحدت 
نفوذ  از  جلوگیری  و  کشور  استقالل  حفظ  یعنی  رهبر،  وظیفۀ  دومین  )بیانگر 
بیگانگان( 2ـ امکان اجرای احکام الهی را به رهبر می دهد )بیانگر اولین وظیفۀ 

رهبر، یعنی تالش برای اجرای احکام و دستورات الهی در جامعه(

گزینۀ25443
ما می تواند  نادرستی عملکرد  و  معیارهای درستی  از  عبارت: »یکی  این  الف ـ 
ناراحتی دشمنان از عمل ما یا خوشحالی و شادی آنان از رفتار ما، باشد.«، بیانگر 

سومین وظیفۀ مردم، یعنی »افزایش آگاهی های سیاسی و اجتماعی« است. 
ب ـ عبارت شریفۀ: »و تواصوا بالحّق و تواصوا بالّصبر«، بیانگر امر به معروف و 
نهی از منکر و چهارمین وظیفۀ مردم، یعنی »مشارکت در نظارت همگانی« است. 
توضیح  عمل به این دستورالعمل قرآنی: »و تواصوا بالحّق و تواصوا بالّصبر«، 
باعث می شود: 1ـ رهبر، همۀ افراد جامعه را پشتیبان خود بداند. 2ـ و هدایت 

جامعه به سمت وظایف اسالمی برای رهبر جامعه آسان تر شود.

گزینۀ25452
مشارکت مردم در نظارت همگانی )امر به معروف و نهی از منکر( سبب می شود 
که رهبر، همۀ افراد جامعه را پشتیبان خود بداند و هدایت جامعه به سمت وظایف 

اسالمی برای رهبر جامعه آسان تر شود.
و  وحدت  1ـ  آن ها:   نتایج  و  اسالمی  جامعۀ  در  مردم  وظایف  جمع بندی 
همبستگی اجتماعی ـ نتیجۀ آن: قوی شدن کشور و امکان اجرای برنامه های 

اسالمی برای رهبر
2ـ استقامت و پایداری در برابر مشکالت ـ نتیجۀ آن: حفظ استقالل و عزت 

کشور و امکان مقابله با مشکالت داخلی و خارجی برای رهبر
3ـ افزایش آگاهی های سیاسی و اجتماعی ـ نتیجۀ آن: تصمیم گیری صحیح 
در برابر قدرت های ستمگر دنیا و بیشتر ضربه زدن به دشمنان و کمتر ضربه 

خوردن از آنان
4ـ مشارکت در نظارت همگانی ـ نتیجۀ آن: پشتیبانی از ولی فقیه و هدایت 

آسان تر جامعه
5ـ اولویت دادن به اهداف اجتماعی ـ نتیجۀ آن: گذشت از منافع فردی و ادارۀ 

موفق تر جامعه

گزینۀ25463
ُهوا ِفي الّدیِن«، وظیفۀ فقها را در عصر غیبت و در زمان عدم  عبارت قرآنی: »لَِیَتَفقَّ
دسترسی به امام بیان می کند که مصداق آن، استخراج قوانین مربوط به بانکداری 

که از نیازهای متغیر می باشد )درس 2 یازدهم( است.
توضیح  روش پاسخ به نیازهای متغیر: معارف اسالمی به گونه ای است که 
متخصصان دین )فقها( می توانند از درون آن با توجه به نیازهای جدید به وجود 
از  استفاده  و  خرید  اسکناس،  بانکداری،  دربارۀ  جامعه  نیاز  مورد  قوانین  آمده، 

سالح های جدید را استخراج کنند و در اختیار مردم قرار دهند.

گزینۀ25471
الف ـ مسلمانان در غیبت امام، نه تنها در احکام و مسائل فردی، بلکه در مسائل 
اجتماعی هم، باید به »فقیه« مراجعه کنند. روشن است که انجام چنین وظیفه ای، 
جز با نفی حاکمان طاغوت و تشکیل »حکومت اسالمی« به رهبری فقیه مسیر 

نیست. 
ب ـ عبارت شریفۀ: »و قد أمروا أن یکفروا به«، به این نتیجۀ تشکیل حکومت 

اسالمی، یعنی »پذیرش والیت الهی و نفی حاکمیت طاغوت« اشاره دارد.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها  گزینۀ )2(، به ضرورت تداوم مرجعیت دینی 
در عصر غیبت اشاره دارد. حدیث پیامبر)ص( در گزینۀ )3(، به مرجعیت دینی امام 
علی)ع( اشاره دارد. عبارت قرآنی گزینۀ )4(، به علت غیبت امام زمان)ع( اشاره 

دارد.
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گزینۀ25482
در زمان ائمه )ع(، مردمانی در شهرهای دوردست بودند )اقصی نقاط بالد اسالمی( 
که به امامان دسترسی نداشتند و نمی توانستند احکام دین را از ایشان بشنوند و از 
فرمان های آنان مطلع شوند. مسلمانان وظیفه دارند در زمان غیبت امام ان یا عدم 

امکان دسترسی به ایشان، به فقیهان مراجعه کنند.
تربیت  امام،  به  دسترسی  عدم  یا  غیبت  عصر  در  امامان  توضیح  راهکار 
مردم  پاسخگوی  احادیث،  و  آیات  از  علم  کسب  از  پس  که  بود  دانشمندانی 
لینفروا  المؤمنون  از آیۀ: »َو ما کاَن  شهرهای خود باشند. این روش برگرفته 
کاّفًه فلو ال نفر من کّل فرقهًْ منهم طائفهًٌْ لیتفقهوا فی الّدین و لینذروا قومهم اذا 

رجعوا الیهم لعلهم یحذرون« است.

گزینۀ25494
عبارت قرآنی: »لُِیْنِذُروا َقْوَمُهْم إَِذا َرَجُعوا إِلَْیِهْم : تا قومشان را هشدار دهند هنگامی 
که به سوی آنان بازگشتند.«، به وظیفۀ فقیه در آموزش دین به دیگران پس از 

بازگشت از اعزام به تفّقه اشاره دارد.
توضیح  به روابط علت و معلولی در آیۀ »تفقه« توجه فرمایید:

ٍ منهم(  به هدف  کوچ کردن و اعزام شدن گروهی از مردم )نََفَر ِمْن ُکِلّ ِفْرَقهًْ
یِن(  به هدف هشدار دادن به  ُهوا ِفي الِدّ تفقه و تفکر عمیق در دین )لَِیَتَفَقّ

مردم )لُِیْنِذُروا َقْوَمُهْم(

گزینۀ25503
الف ـ دو راه برای شناخت مرجع تقلید وجود دارد: 1ـ از دو نفر عادل و مورد اعتماد 
که بتواند فقیه واجد شرایط را تشخیص دهد، بپرسیم. 2ـ یکی از فقیهان در میان 
اهل علم آن چنان مشهور باشد که انسان مطمئن شود و بداند که این فقیه، واجد 

شرایط است.
ب ـ شرایط مرجع تقلید: 1ـ باتقوا باشد، 2ـ عادل باشد، 3ـ زمان شناس باشد، 4ـ 

اعلم باشد. وجود شرط »اعلم بودن« در ولّی فقیه ضروری نیست.
نادرست   )2( و   )1( گزینه های  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها  قسمت 
است، زیرا مشهور بودن در بین اهل علم )نه در بین اصحاب رسانه(، از راه های 

شناخت مرجع تقلید است. 

گزینۀ25511
الف ـ باید بتوانیم از منافع فردی خود بگذریم و برای اهداف اجتماعی تالش کنیم؛ 
مثاًل خرید کاالی ایرانی سبب می شود که کارخانه های داخلی به تولید خود ادامه 
دهند و مانع بیکاری صدها هزار کارگر شود. این عمل، به طور غیرمستقیم سبب 
کاهش بیکاری شده و کمک خوبی به حکومت و رهبری است که بتوانند در ادارۀ 

جامعه موفق تر باشند. )اولویت دادن به اهداف اجتماعی(
ب ـ مشارکت در نظارت همگانی )امر به معروف و نهی از منکر( سبب می شود 
که رهبر، همۀ افراد جامعه را پشتیبان خود بداند و هدایت جامعه به سمت وظایف 

اسالمی برای رهبر آسان تر شود.
مقایسه 

ادارۀ موفق جامعه  معلوِل اولویت دادن مردم به اهداف اجتماعی است.
هدایت آسان تر جامعه  معلوِل مشارکت مردم در نظارت همگانی است.

گزینۀ25523
الف ـ رهبر با دعوت مردم به استقامت و پایداری و بستن راه های سلطه، تالش 

می کند عّزت و استقالل کشور از دست نرود.
عالی  قم و شورای  مانند جامعۀ مدّرسین حوزۀ علمیۀ،  نهادهای مختلفی  ب ـ 

حوزه های علمیه در مشورت دادن به رهبری به طور پیوسته نقش دارند.

جامعۀ  در  مردم  وظایف  از  بعضی   دلیل نادرستی سایر گزینه ها  ارتباط 
اسالمی با وظایف رهبر )ولی فقیه(:

مثال 1: استقامت و پایداری مردم در مقابل مشکالت  حفظ استقالل کشور 
و جلوگیری از نفوذ بیگانگان )دومین وظیفۀ رهبر(

مثال 2: وحدت و همبستگی اجتماعی  قوی شدن کشور و امکان اجرای 
احکام و دستورات العی در جامعه )اولین وظیفۀ رهبر(

گزینۀ25534
این روایت: »و اّما الَحوادث الواقعْهً فارجعوا فیها الی رواْهً حدیثنا فانّهم حّجتی 
علیکم و انا حّجْهً اهلل علیهم«، بیانگر آن است که مسلمانان در غیبت امام، نه تنها 
در احکام و مسائل فردی، بلکه در مسائل اجتماعی هم، باید به »فقیه« مراجعه 

کنند.
تحلیل تست 1400   این تست، یک تست مفهومی از آیات و احادیث این 
درس است. برای انتخاب گزینۀ صحیح، ابتدا باید مفهوم آیات و احادیث تمامی 
گزینه ها را دانست تا بتوان پس از بررسی مفاهیم آنها پاسخ صحیح را انتخاب 
نمود. آیۀ گزینۀ )1(، وظیفۀ فقها را در عصر غیبت انذار مردم بیان می کند. آیۀ 
گزینۀ )2(، وعدۀ خداوند به مؤمنان صالح در پایان تاریخ است.  آیۀ گزینۀ )3(، به 

علت غیبت امام زمان)ع( اشاره دارد.

گزینۀ25543
الف ـ براساس آیۀ شریفۀ: »و ما کان المؤمنون لینفروا کآّفهًْ فلوال نفر من کّل فرقهًْ 
منهم طآئفهًْ لیتفّقهوا في الّدین و لینذروا قومهم إذا رجعوا إلیهم لعلّهم یحذرون«،   
از آن جا که همۀ مسلمانان نمی توانند دربارۀ احکام دین تفقه و تحقیق کنند و 
همه به پیامبر اسالم)ص( دسترسی ندارند، از هر گروهی، جمعی از آنها باید اعزام 
( تا به »تفقه« در دین بپردازند )لیتفقهوا  شوند )فلوال نفر من کّل فرقهًْ منهم طآئفهًْ
فی الدین(. این افراد )فقها( وظیفه دارند آموخته های خود را در اختیار دیگر مردم 
قرار دهند تا سایر مردم برای به دست آوردن احکام به آنان مراجعه کنند. ب ـ و 

نتیجۀ این انذار این است شاید مردم از کیفر الهی بترسند. )لعلهم یحذرون(
تحلیل تست 1400   این تست، یک تست مفهومی با گزینه های نزدیک به 
هم و دشوار است. قسمت اول گزینه های )1( و )2(، به امکان ناپذیر بودن کوچ 
همۀ مؤمنان به شهرهای مذهبی اشاره دارد. قسمت دوم گزینۀ )4(، بیانگر وظیفۀ 

فقها است نه نتیجۀ آن.

گزینۀ25553
از  امام علی)ع( در عهدنامۀ مالک اشتر می فرماید: »اگر با دشمن پیمان بستی 
پیمان شکنی دشمن غافل نباش، که دشمن گاهی از این راه )پیمان شکنی( تو را 

غافل گیر می کند.«
تحلیل تست 1400   این تست، یک تست حفظی و متوسط است. با توجه 

به توضیح باال سایر گزینه ها نادرست است.

گزینۀ25561
پنجمین مسئولیت مردم نسبت به رهبر، »اولویت دادن به اهداف اجتماعی« است. 
الف ـ در برخی موارد که اهداف و آرمان های اجتماعی در برابر منافع فردی قرار 
می گیرند، باید بتوانیم از منافع فردی خود بگذریم و برای اهداف اجتماعی تالش 
کنیم؛ ب ـ  مثاًل خرید کاالی ایرانی سبب می شود که کارخانه های داخلی به تولید 
خود ادامه دهند و مانع بیکاری صدها هزار کارگر شوند. این عمل، به طور غیر 
مستقیم سبب کاهش بیکاری شده و کمک خوبی به حکومت و رهبری است که 

بتوانند در ادارۀ جامعه موفق تر باشند.
تحلیل تست 99 این تست، یک تست حفظی و ساده از این درس است که 
با یک مطالعۀ سطحی نیز می توان به آن پاسخ داد. البته در کنکور 99 از این نوع 
سؤاالت خیلی کم طرح شده و سؤاالت این سال بیشتر مفهومی و دشوار بوده 

است.
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گزینۀ25571
الف ـ »اعلم بودن«، ویژگی خاص مرجع تقلید است و به این معناست که از میان 

فقها از همه عالم تر باشد. 
ب ـ برای شناخت فقیه واجد شرایط نیز باید تحقق نماییم و یکی از راه های زیر 
را پیش گیریم: 1ـ از دو نفر عادل و مورد اعتماد که بتواند فقیه واجد شرایط را 
تشخیص دهد، بپرسیم. 2ـ  یکی از فقیهان، در میان اهل علم آن چنان مشهور 

باشد که انسان مطمئن شود و بداند که این فقیه، واجد شرایط است.
تحلیل تست 99 این تست، یک تست حفظی و متوسط است. برای پاسخ 
دادن سریع و بدون خطا به آن، باید از طریق حذف گزینه های نادرست عمل کرد. 
قسمت گزینه های )2( و )4(، بیانگر زمان شناس بودن مرجع تقلید است. با تقواتر 

بودن در قسمت دوم گزینۀ )3(، مفهوم اعلم تر بودن را بیان نمی کند.

گزینۀ25583
الف ـ اصل »تقّیه«، بیانگر سومین اصل کلی امامان شیعه در مبارزه با حاکمان 
زمان خود و به معنای این است که »اقدامات خود را مخفی نگه دارند، به گونه ای 
که در عین ضربه زدن به دشمن، کم تر ضربه بخورند.« ب ـ این اصل یادآور 
سومین مسئولیت مردم نسبت به رهبر، یعنی »افزایش آگاهی های سیاسی و 
اجتماعی« است، چراکه برای تصمیم گیری صحیح در برابر قدرت های ستمگر 
دنیا، اطالع از شرایط سیاسی و اجتماعی جهان، ضروری است. ما باید بتوانیم به 
گونه ای عمل کنیم که بیشترین ضربه را به مستکبران و نقشه های تفرقه افکنانۀ 

آنان بزنیم  و خود کمترین آسیب را ببینیم.
تحلیل تست 99 این تست، یک سؤال ترکیبی و کامال مفهومی و دشوار 
است. برای پاسخ دادن به آن، هم باید مفهوم تقیه و هم مفهوم مسئولیت های 
مردم نسبت به رهبر را دانست. این عبارت: »به گونه ای عمل کنیم که بیشترین 
ضربه را به مستکبران و نقشه های تفرقه افکنانۀ آنان بزنیم  و خود کمترین آسیب 

را ببینیم.«، در توضیح باال، مفهوم تقیه است.

گزینۀ25594
الف ـ مرجع تقلید عالوه بر تخصص در فقه، باید باتقوا، عادل و زمان شناس باشد 
تا مشروعیت پیدا کند. ب ـ پیروی از مرجع تقلیدی که این ویژگی ها را نداشته 

باشد، حرام است.
توضیح عالوه بر این سه ویژگی، مرجع تقلید باید اعلم باشد؛ یعنی از میان 

فقها از همه عالم تر باشد.

گزینۀ25604
وظیفۀ مردم برای به دست آوردن احکام رویدادهای جدید در زمان غیبت در 
حدیث: »و اّما الَحوادث الواقعهًْ فارجعوا فیها الی رواهًْ حدیثنا ...«، این گونه بیان شده 

است که در مورد رویدادهای زمان به راویان حدیث ما رجوع کنید.
والیت  پذیرش  ضرورت  به   ،)1( گزینۀ   دلیل نادرستی سایر گزینه ها آیۀ 
الهی و نفی حاکمیت طاغوت اشاره دارد. آیۀ گزینۀ )2(، به تداوم مرجعیت دینی 
در عصر غیبت توسط فقها اشاره دارد. جدیث گزینۀ )3(، به تداوم مرجعیت دینی 

و والیت ظاهری توسط امامان معصوم)ع( اشاره دارد.

گزینۀ25613
حدیث مورد سؤال و آیۀ شریفۀ: »و ما کان المؤمنون لینفروا کآّفهًْ فلوال نفر من 
کّل فرقهًْ منهم طآئفهًْ لیتفّقهوا في الّدین...«، به تداوم مرجعیت دینی در عصر 

غیبت توسط فقها اشاره دارند.

پایان  در  الهی  وعده های  از  گزینه ها،   دلیل نادرستی سایر گزینه ها سایر 
تارخ سخن می گویند و به عصر غیبت اشاره ندارند.

گزینۀ25621
آیۀ شریفۀ: »و ما کان المؤمنون لینفروا کآّفهًْ فلوال نفر من کّل فرقهًْ منهم طآئفهًْ 
لیتفّقهوا في الّدین...«، بیانگر این مفهوم است که فهم عمیق و تخصص در دین، 
مقدور همگان نیست و از آن جا که همۀ مسلمانان نمی توانند دربارۀ احکام دین 
تفقه و تحقیق کنند و همه به پیامبر اسالم)ص( دسترسی ندارند، عده ای از آنان باید 
این مسئولیت را به عهده بگیرند. این افراد وظیفه دارند احکام دین را فرا بگیرند 

و به دیگران برسانند.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها آیۀ گزینۀ )2(، به انسجام درونی آیات قرآن 
کریم از جنبه های اعجاز محتوایی آن اشاره دارد.  آیات گزینه های )3( و )4(، به 
تحقق وعده های خداوند در پایان تاریخ و پس از پایان یافتن غیبت کبری اشاره 

دارند.

گزینۀ25631
الف ـ تقلید در احکام،  به معنای رجوع به متخصص دین است. چنین فقیهی را 

نیز مرجع تقلید می نامند. 
ب ـ مرجع تقلید باید فقیهی با تقوا، عادل، زمان شناس و اعلم باشد.

نادرست   )4( و   )3( گزینه های  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
است، زیرا رجوع بع متخصص دین نه بزرگان دین، مفهوم تقلید است. مقبول 

مردم باشد در گزینۀ )2(، ویژگی ولی فقیه است نه مرجع تقلید.

گزینۀ25643
الف ـ امام علی)ع( در توصیه به کارگزاران می فرماید: »عده ای افراد مورد اطمینان 
را انتخاب کن تا دربارۀ وضع طبقات محروم تحقیق کنند و به تو گزارش دهند. 
سپس برای رفع مشکالت آن ها عمل کن ...، زیرا این گروه ]افراد محروم[ بیش 

از دیگران به عدالت نیازمندند.« 
ب ـ مطابق سخن امام علی)ع(، خشم عمومی  مردم، خشنودی خواص و نزدیکان را 

از بین می برد و رضایت عمومی ، خشم خواص را بی اثر می کند.
توضیح نیازمندی بیشتر به عدالت، تحقیق و تفّحص در وضع محرومان را 

ضروری می سازد.

گزینۀ25652
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

سایر  علی)ع(،  امام  سخن  گرفتن  نظر  در   دلیل نادرستی سایر گزینه ها با 
گزینه ها نادرست است.

گزینۀ25662
الف ـ ولی فقیه عالوه بر تخصص در فقه، باید  تقوا، عادل، زمان شناس، با تدبیر 
باشد و شجاعت و قدرت روحی داشته باشد تا مشروعیت پیدا کند. ب ـ پیروی از 

رهبری که این ویژگی ها را نداشته باشد، حرام است.
توضیح تشکیل نظام و حکومت اسالمی، بر پایۀ »مشروعیت« و »مقبولیت« 
استوار است. عالوه بر داشتن مشروعیت، ولی فقیه باید از جانب مردم پذیرفته 
شده باشد تا بتواند کشور را اداره کند و به پیش ببرد. یعنی، فقیه باید نزد مردم 

جامعۀ خود، »مقبولیت« داشته باشد.
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گزینۀ25672
الف ـ در زمان ائمه)ع(، مردمانی در شهرهای دوردست بودند که به امامان دسترسی 
نداشتند و نمی توانستند احکام دین را از ایشان بشنوند و از فرمان های آنان مطلع 
شوند. از این رو، آن بزرگواران دانشمندانی را تربیت می کردند که در حّد توان 
به معارف و احکام دین دست یابند. این دانشمندان به نقاط مختلف شهر خود و 
یا شهرهای دیگر می رفتند و احکام اسالم را به مردم می آموختند. اگر مردم نیز 
پرسشی داشتند، آنان براساس دانشی که از قرآن کریم و روایات داشتند، به آن 

پرسش پاسخ می دادند. 
ب ـ این روش، برگرفته از این دستورالعمل قرآنی: »و ما کان المؤمنون لینفروا 
کآّفهًْ فلوال نفر من کّل فرقهًْ منهم طآئفهًْ لیتفّقهوا في الّدین و لینذروا قومهم إذا 

رجعوا إلیهم لعلّهم یحذرون« بود.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها سایر گزینه ها، به تحقق وعده های خداوند با 

ظهور موعود آسمانی در پایان تاریخ اشاره دارند.

گزینۀ25683
ادامه می   یابد و  الف ـ در عصر غیبت، مرجعیت دینی، در شکل مرجعیت فقیه 

والیت ظاهری، به صورت والیت فقیه استمرار پیدا می کند. 
ب ـ آیۀ شریفۀ »و ما کان المؤمنون لینفروا کآّفهًْ فلوال نفر من ُکل فرقهًْ ....«، به 

تداوم مرجعیت دینی در دورۀ غیبت توسط فقهای دارای شرایط اشاره دارد.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها با توجه به توضیح باال، قسمت اول گزینه های 

)2( و )4( و قسمت سوم گزینۀ )3( نادرست است.

گزینۀ25692
امام علی)ع( در بخشی از عهدنامۀ مالک اشتر می فرماید: »دل خویش را نسبت 
به مردم، مهربان کن و با همه، دوست و مهربان باش؛ چرا که مردم دو دسته اند، 

دسته ای برادر دینی تو و دسته ای دیگر در آفرینش همانند تو هستند.«
حداقل  علی)ع(،  امام  دیدگاه  از  مردم  با  کارگزاران  مهربانی  توضیح علت 

همانندی مردم با آنان در آفرینش است.

گزینۀ25703
بر اساس آیۀ شریفۀ: »و ما کان المؤمنون لینفروا کآّفهًْ فلوال نفر من کّل فرقهًْ 
منهم طآئفهًْ لیتفّقهوا في الّدین و ...«، از آن جا که همۀ مسلمانان نمی توانند دربارۀ 
احکام دین تفقه و تحقیق کنند و همه به پیامبر اسالم)ص( دسترسی ندارند، عده ای 
از آنان باید این مسئولیت را به عهده بگیرند. این افراد وظیفه دارند احکام دین را 

فرا بگیرند و به دیگران برسانند.
توضیح فهم عمیق و تخّصصی دین، مفهوم این قسمت از آیه: »لیتفّقهوا في 

الّدین« است.

گزینۀ25713
آیۀ شریفۀ: »و ما کان المؤمنون لینفروا کآّفهًْ فلوال نفر من ُکل فرقهًْ ....«، به تداوم 

مرجعیت دینی در دورۀ غیبت توسط فقهای دارای شرایط اشاره دارد.
تحقق  به   ،)4( و   )1( گزینه های   دلیل نادرستی سایر گزینه ها آیات 
وعده های خداوند در پایان تاریخ و پس از ظهور موعود آسمانی اشاره دارند. آیۀ 
گزینۀ )2(، به تداوم مرجعیت دینی و والیت ظاهری پش از رسول خدا)ص( توسط 

ائمۀ اطهار)ع( اشاره دارد.

گزینۀ25722
این سخن امام زمان)ع( به اسحاق بن یعقوب: »و اّما الَحوادث الواقعهًْ فارجعوا فیها 
الی رواهًْ حدیثنا فانّهم حّجتی علیکم و انا حّجهًْ اهلل علیهم«، بیانگر این مفهوم 
است که فقیه باید بتواند احکام مسائل و رویدادهای جدید را که در زمان پیامبر 

اکرم)ص( و امامان)ع( اتفاق نیفتاده به دست آورد.

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ )1(، به پایان تاریخ و پس از ظهور امام 
زمان)ع( اشاره دارد. گزینۀ )3(، حدیث ثقلین است که به عصمت اهل بیت)ع( اشاره 
بیانگر مفهوم   ،)4( آیۀ گزینۀ  است.  اهل بیت)ع(  و  قرآن  بیانگر همراهی  و  دارد 

صورت سؤال نمی باشد.

گزینۀ25734
الف ـ تشکیل نظام و حکومت اسالمی، بر پایۀ »مشروعیت« و »مقبولیت« استوار 
است. ب ـ حکومت و رهبری آن فقیهی که این پنج شرط را دارد، مشروع است، 
یعنی دین به او اجازۀ رهبری مردم را داده است. در غیر این صورت، پیروی از 

دستورات وی حرام است. 
ج ـ عالوه بر این، ولی فقیه باید از جانب مردم پذیرفته شده باشد تا بتواند کشور 
را اداره کند و به پیش ببرد. یعنی، فقیه باید نزد مردم جامعۀ خود، »مقبولیت« 

داشته باشد.
بیانگر   ،)2(  دلیل نادرستی سایر گزینه ها هر دو قسمت گزینه های )1( و 
مشروعیت است و در این دو گزینه، سخن از مقبولیت نیست. قسمت دوم گزینۀ 

)3(، فقط به یک ویژگی از پنج ویژگی مشروعیت اشاره دارد.

گزینۀ25744
بر اساس آیۀ شریفۀ: »و ما کان المؤمنون لینفروا کآّفهًْ فلوال نفر من کّل فرقهًْ 
منهم طآئفهًْ لیتفّقهوا في الّدین و ...«، از آن جا که همۀ مسلمانان نمی توانند دربارۀ 
احکام دین تفقه و تحقیق کنند و همه به پیامبر اسالم)ص( دسترسی ندارند، عده ای 
از آنان باید این مسئولیت را به عهده بگیرند. این افراد وظیفه دارند احکام دین را 

فرا بگیرند و به دیگران برسانند.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ )1(، حدیث ثقلین است که به عصمت 
اهل بیت)ع( اشاره دارد. گزینۀ )2(، بیانگر »زمان شناس« بودن مرجع تقلید و ولی 

فقیه است. گزینۀ )3(، به پایان تاریخ و پس از ظهور امام زمان)ع( اشاره دارد.

گزینۀ25751
با توجه به آیۀ شریفۀ: »و ما کان المؤمنون لینفروا کافهًْ فلوال نفر من کل فرقهًْ 
منهم طائفهًْ لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون«، 
کوچ کردن به قصد تفقه در دین بر همگان واجب نیست و هدف از این کوچ 

کردن انذار مبتنی بر تفکر عمیق دین است.
فرقهًْ  کل  »من  شریفۀ:  عبارت  به  توجه   دلیل نادرستی سایر گزینه ها با 
منهم طائفهًْ : از هر گروهی، جمعی از آن ها«، قسمت دوم گزینه های )3( و )4( 
نادرست است. با توجه به عبارت شریفۀ: »لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا 

رجعوا الیهم لعلهم یحذرون«، قسمت اول گزینۀ )1( نادرست است.

گزینۀ25761
تشکیل نظام و حکومت اسالمی، بر پایۀ »مشروعیت )داشتن شرایط رهبری(« 

و »مقبولیت )مردم با آگاهی و شناخت او را قبول داشته باشند(« استوار است.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها   گزینۀ )2(، فقط بیانگر مقبولیت و گزینه های 

)3( و )4(، فقط بیانگر مشروعیت است.

گزینۀ25773
در عصر غیبِت حجِت منتظر الهی، قلمروهای رسالت در بعد والیت معنوی، بر 
عهدۀ خود امام زمان)ع( و مسئولیت مرجعیت دینی، بر عهدۀ مرجع تقلید و والیت 

ظاهری بر عهدۀ ولی فقیه است.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها با توجه به توضیح باال، قسمت اول گزینه های 

)2( و )4( و قسمت سوم گزینۀ )1( نادرست است.
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گزینۀ25783
الف ـ تشکیل نظام و حکومت اسالمی، بر پایۀ »مشروعیت« و »مقبولیت« استوار 
است. ب ـ حکومت و رهبری آن فقیهی که این پنج شرط را دارد، مشروع است، 
یعنی دین به او اجازۀ رهبری مردم را داده است. در غیر این صورت، پیروی از 
دستورات وی حرام است. ج ـ عالوه بر این، ولی فقیه باید از جانب مردم پذیرفته 
شده باشد تا بتواند کشور را اداره کند و به پیش ببرد. یعنی، فقیه باید نزد مردم 

جامعۀ خود، »مقبولیت« داشته باشد.
در  رهبری«  شرائط  از  »برخورداری   دلیل نادرستی سایر گزینه ها عبارت: 
قسمت دوم سؤال، بیانگر مشروعیت است، براین اساس، قسمت دوم گزینه های 
)1( و )4( نادرست است. قسمت اول گزینۀ )2( نیز نادرست است، زیرا در این 

گزینه سخن از مقبولیت نیست.

گزینۀ25794
مسئولیت  تبیین  در  اشتر  مالک  به  نامه ای  در  علیه السالم،  علی  حضرت 
کارگزاران، فرمودند: »دل خویش را در هاله ای از مهربانی نسبت به شهروندانت 
قرار بده و با همه دوست و مهربان باش، چرا که مردم دو دسته اند، دسته ای 

برادر دینی تو و دسته ای دیگر در آفرینش همانند تواند.«
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت دوم گزینۀ )2(، سخن امام علی)ع( در 

عهدنامۀ مالک اشتر نمی باشد.

گزینۀ25802
ادامه می یابد و  در عصر غیبت کبری، والیت معنوی توسط خود امام زمان)ع( 
مرجعّیت علمی، به عهدۀ فقیه دارای شرایط یا مرجع تقلید و والیت ظاهری 
ُهوا فی  به عهدۀ ولی فقیه قرار می گیرد که دلیل قرآنی مرجعّیت علمی: »لیتفقَّ

الّدین« می باشد.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها با توجه به توضیح باال، قسمت اول گزینه های 

)1( و )4( و قسمت دوم و سوم گزینۀ )3( نادرست است.

گزینۀ25814
از دقت در آیۀ شریفۀ: »و ما کان المؤمنون لینفروا کآّفهًْ فلوال نفر من کّل فرقهًْ 
منهم طآئفهًْ لیتفّقهوا في الّدین و لینذروا قومهم إذا رجعوا إلیهم لعلّهم یحذرون«، 
مفهوم می گردد که وجوب کوچ کردن برای مؤمنان، )به ترتیب( به منظور تفقه در 

دین و انذار مردم با هدف برکنار داشتن از نبایست ها است.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )2( و )3(، به دومین 
وظیفۀ فقها اشاره دارد نه اولین وظیفۀ آنها. با توجه به آخر آیه، قسمت سوم گزینۀ 

)1( نادرست است.

گزینۀ25822
دیگر  متخصص  هر  شناخت  مانند  دین،  احکام  در  متخصص  شناخت  الف ـ 
است ما همان طور که برای یافتن بهترین پزشک، معمار یا مهندس، تحقیق 
و جست وجو می کنیم، برای شناخت فقیه واجد شرایط نیز باید تحقق نماییم و 
یکی از دو روش معرفی شده را پیش گیریم: 1ـ از دو نفر عادل و مورد اعتماد 
که بتواند فقیه واجد شرایط را تشخیص دهد، بپرسیم. 2ـ  یکی از فقیهان، در 
میان اهل علم آن چنان مشهور باشد که انسان مطمئن شود و بداند که این 
فقیه، واجد شرایط است. از بین این روش ها، بهترین مالک و معیار در تعیین 
فقیه جامع الشرایط، تشخیص خود مکلف است. ب ـ شخیص مشروعیت ولی 

فقیه بر عهدۀ مجلس خبرگان می باشد.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )2( و )4( در صورتی 
است که شخص مکلّف خودش علم الزم را در تشخیص مرجع تقلید اعلم را 

نداشته باشد. با توجه به توضیح باال، قسمت دوم گزینۀ )3( نادرست است.

گزینۀ25834
برخورداری رهبری جامعه از شرایط تعیین شده از زبان آیات و روایات، بیانگر 
مشروعیت اوست و سرسپردگی مردم در برابر دستورهای او، مسئلۀ مقبولیت او 
را تحقق می بخشد و مقام والیت معنوی امام زمان)ع( در زمان غیبت، توسط خود 

ایشان استمرار دارد.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها با توجه به توضیح باال، قسمت اول گزینه های 
)1( و )2( نادرست است. قسمت سوم گزینۀ )3( نادرست است، زیرا مسئولیت 

والیت ظاهری در عصر غیبت توسط ولی فقیه ادامه می یابد.

گزینۀ25843
پیام آیۀ شریفۀ: »و ما کان المؤمنون لینفروا کافهًْ فلوال نفر من کان فرقهًْ منهم 
طائفهًْ لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا َرجعوا الیهم لعلَُّهم َیْحَذرون«، این 
است که تفقه در دین، در حّد رفع نیاز برای تداوم مرجعّیت دینی و والیت ظاهری 

در عصر غیبت واجب است.
نیست.  آیه  این  )2(مفهوم  و   )1(  دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینه های 

جوب تفقه در دین برای همگان در گزینۀ )4(، نادرست است.

گزینۀ25852
امام علی)ع( در بخشی از عهدنامۀ مالک اشتر می فرماید: »در به دست آوردن 
رضایت عموم مردم سعی و تالش کن نه در جلب رضایت خواص؛ که با وجود 
رضایت عمومی، خشم خواص به تو آسیبی نمی رساند و با خشم عموم مردم، 

رضایت خواص سودی نمی بخشد.«
توضیح بر اساس این قسمت از سخن امام علی)ع(، وظیفۀ کارگزاران تالش 

در جهت جلب رضایت مندی مردم است.

گزینۀ25864
آیۀ شریفۀ: »و ما کان المؤمنون لینفروا کآّفهًْ فلوال نفر من کّل فرقهًْ منهم طآئفهًْ 
لیتفّقهوا في الّدین و لینذروا قومهم إذا رجعوا إلیهم لعلّهم یحذرون«، به تداوم 
مسئولیت های امامت در عصر غیبت، برای گره گشایی هر زمان وحی الهی و 

استمرار امامت در گسترۀ زمان توسط فقها اشاره دارد.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها آیۀ گزینۀ )1(، آیۀ اطاعت است که به استمرار 
دو مسئولیت مرجعیت دینی و والیت ظاهری توسط ائمۀ اطهار)ع( اشاره دارد. آیات 
گزینه های )2( و )3( به تحقق وعده های الهی در پایان تاریخ و پس از ظهور 

منجی و موعود آسمانی اشاره دارند.

گزینۀ25872
فقیه واجد شرایط و یا متخصص در فهم دین )فقها( که مراجعۀ غیر متخصصان 
تقلید مکلفان می گردد، در عصر غیبت دو  دارد و مرجع  به همراه  را  به خود، 

مسئولیت مرجعیت دینی و والیت ظاهری را بر عهده دارند.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینه های )1( و )4( نادرست است، زیرا در 
عصر غیبت، والیت معنوی توسط خود امام زمان)ع( ادامه پیدا می کند.  در گزینۀ 
)3(، به مرجعیت دینی که توسط فقهای واجد شرایط ادامه پیدا می کند، اشاره 

نشده است.

گزینۀ25882
»مقبولیت«  و  »مشروعیت«  پایۀ  بر  اسالمی،  حکومت  و  نظام  تشکیل  الف ـ 
استوار است. ب ـ حکومت و رهبری آن فقیهی که این پنج شرط )با تقوا، عادل، 
زمان شناس، مدیر و مدبر، شجاعت و قدرت روحی( را دارد، مشروع است، یعنی 
دین به او اجازۀ رهبری مردم را داده است. در غیر این صورت، پیروی از دستورات 
وی حرام است. ج ـ عالوه بر این، ولی فقیه باید از جانب مردم پذیرفته شده باشد 
تا بتواند کشور را اداره کند و به پیش ببرد. یعنی، فقیه باید نزد مردم جامعۀ خود، 

»مقبولیت« داشته باشد.
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 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )1( و )4(، بر خالف 
صورت سؤال به مشروعیت اشاره دارد نه مقبولیت. هر دو قسمت گزینۀ )4(، به 

مشروعیت اشاره دارد.

گزینۀ25892
الف ـ قرآن کریم در آیۀ شریفۀ: »و ما کان المؤمنون لینفروا کآّفهًْ فلوال نفر من کّل 
فرقهًْ منهم طآئفهًْ لیتفّقهوا في الّدین و...«، گروهی از مردم وقت و هّمت خود را 
صرف شناخت دقیق دین کنند و به »تفقه« در دین بپردازند )لیتفقهوا فی الدین(. 
این افراد )فقها( وظیفه دارند آموخته های خود را در اختیار دیگر مردم قرار دهند تا 

سایر مردم برای به دست آوردن احکام به آنان مراجعه کنند.
ب ـ امام زمان در پاسخ به اسحاق بن یعقوب که دربارۀ »رویدادهای جدید« عصر 
غیبت سؤال کرد و راه چاره را   پرسید، فرمودند: »و اّما الَحوادث الواقعهًْ فارجعوا 
فیها الی رواهًْ حدیثنا...«، امام زمان)عج( در این حدیث، فقها را راویان حدیث ائمه)ع( 

معرفی کرده است.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها با در نظر گرفتن پیام آیه و حدیث باال، سایر 

گزینه ها نادرست است.

گزینۀ25902
آیۀ شریفۀ: »و ما کان المؤمنون لینفروا کافهًْ فلوال نفر من کان فرقهًْ منهم طائفهًْ 
لیتفقهوا فی الدین«، به تداوم مرجعیت دین در عصر غیبت توسط فقیهان واجد 

شرایط با مفتوح بودن باب اجتهاد و استنباط اشاره دارد.
زیرا  است،  نادرست   )4( و   )1(  دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینه های 
والیت معنوی توسط خود امام زمان)ع( انجام می شود. گزینۀ )3( نادرست است،  
زیرا امام زمان)ع( در عصر غیبت مرجعیت دینی ندارند و این مسئولیت توسط 

مراجع تقلید انجام می شود.

گزینۀ25913
وجود کتاب الهی در میان مردم، به تنهایی برای تشکیل و تعالی نظام کافی 
نیازمند »مرجعیت دینی« و »والیت ظاهری« و  بلکه جامعۀ اسالمی  نیست، 
»والیت معنوی« است که اولی و دومی توسط مرجع تقلید و ولی فقیه و سومی 

توسط خود امام زمان)ع( انجام می شود.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها در سایر گزینه ها، این سه مورد با هم نیامده 
است. در گزینۀ )1(، والیت معنوی و در گزینه های )2( و )4(، مرجعیت دینی 

نیامده است.
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گزینۀ25923
یکی از مهم ترین قدم ها در مسیر کمال، تقویت عزت  نفس است. عزت از صفاتی 

است که قرآن کریم بیش از 95 بار خداوند را بدان توصیف کرده است.
روش مطالعۀ این درس این درس با وجود اینکه حجم کمی دارد، اما یک 
درِس آیه و حدیث محور است. پس از یادگیری مفهوم هر قسمت، یادگرفتن 
مفهوم آیات و احادیث آن قسمت و ارتباط دادن آن احادیث با متن و با یکدیگر 

حتما باید با دقت تمام مورد توجه قرار گیرد.

گزینۀ25932
معصومین بزرگوار این صفت را از ارکان فضایل اخالقی دانسته اند که اگر در وجود 

ما شکل بگیرد )علت(، مانع بسیاری از زشتی ها خواهد شد. )معلول(
و  امانت داری  و  راستگویی  عفت،  مانند  اخالقی  فضایل  یادآوری »کسب 
دوری از رذائل اخالقی، مانند ظلم، نفاق، دروغ و ریا«، از محورهای اصلی برنامۀ 

پیامبران در عرصۀ عمل است. )درس 2 یازدهم(

گزینۀ25944
عّزت، به معنای »نفوذناپذیری« و »تسلیم نبودن« است. وقتی می گوییم خداوند 
»عزیز« است، معنایش این است که کسی نمی تواند در ارادۀ او نفوذ نماید. و او 

را تسلیم خود کند.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها عبارت »خودنگهداری« در گزینه های )1( و 
)3(، مفهوم »تقوا« می باشد نه »عزت نفس«. با توجه به تعریف »عزت« که در 

باال آمده، قسمت دوم گزینۀ )2(  نادرست است.

گزینۀ25951
و  معنای  »نفوذپذیری«  به  و  دارد  قرار  »عّزت«  مقابل  درست  »ذلّت«  واژۀ 

»مغلوب« و »تسلیم بودن« است.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها واژۀ »تبّرج« در قسمت اول گزینه های )2( و 
)3(، به معنای زیاده روی در آراستگی و به خودنمایی رسیدن است. با توجه به 

تعریف »ذلّت« که در باال آمده، قسمت دوم گزینۀ )4(  نادرست است.

گزینۀ25962
»انسان عزیز« کسی است که 1ـ می ایستد، مقاومت می کند و تسلیم نمی شود  
در برابر مستکبران و ظالمان )دشمن بیرونی( و همچنین در مقابل هوی و هوس 
خویش )دشمن درونی( 2ـ او زیر بار عملی نمی رود که روحش را آزرده کند و او 

را حقیر و کوچک سازد.
توضیح عزت نفس به آزاده زیستن و جلوگیری از ارتکاب گناه می انجامد.

گزینۀ25974
»انسان ذلیل«، نیز کسی است که  1ـ در برابر مستکبران و زورگویان تن به 
خواری می دهد و هر فرمانی را می پذیرد؛ )دشمن بیرونی( 2ـ همچنین تسلیم 
هوی و هوس خویش می شود و هر کاری را که موافق هوی و هوس او باشد 

انجام می دهد، هر چند که آن کار روحش را به گناه آلوده کند. )دشمن درونی(
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها ...

گزینۀ25983
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها مطابق توضیح باال، انسان ذلیل هر کاری را 
که موافق هوی و هوس )یا نفس أّماره( او باشد انجام می دهد، نه نفس لّوامه.

گزینۀ25992
بر اساس آیۀ شریفۀ: »من کان یِرید العّزهًْ فللّه العّزهًْ جمیعا«، خدایی که خالق تمام 
هستی است، سرچشمه  و منبع همۀ قدرت ها و عّزت هاست. )فلله العّزۀ جمیعا(، او 
وجود نفوذناپذیری است که هیچ کس توانایی ایستادن در برابر قدرت او را ندارد. 
بنابراین، هر کس به دنبال عزت است )من کان یرید العّزۀ(، باید خود را به این 

سرچشمه وصل کند.
توضیح این آیه، به تقویت عزت نفس، از طریق»توجه به عظمت خداوند و 

تالش برای بندگی او« اشاره دارد.

گزینۀ26003
آیۀ شریفۀ: »من کان یِرید العّزهًْ فللّه العّزهًْ جمیعا« و این سخن امام علی)ع(: »خالق 
جهان در نظر آنان بزرگ است از این جهت، غیر خدا در نظرشان کوچک است.«، 
هر دو به دومین راه تقویت عزت نفس، یعنی »توجه به عظمت خداوند و تالش 

برای بندگی او«، اشاره دارند.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت دوم گزینۀ )1(، به آزاده زیستن انسان 

اشاره دارد که نتیجۀ شناخت و ایمان به عظمت خداوند است.

گزینۀ26014
الف ـ در آیۀ شریفۀ: »للّذین أحسنوا الحسنی و زیادهًْ و ال یرهق وجوههم قتر و 
ال ذلّهًْ«، خداوند به کسانی که در دنیا نیکوکاری پیشه کنند، این دو مورد را وعده 
داده است: 1ـ در آخرت پاداشی نیک دارند )الحْسنی(، به  همراه پاداشی افزون تر 
که ناشی از فضل خداست و به عقلشان خطور نمی کند. )و زیادهًْ( 2ـ صورت های 
آنان را غبار سیاهی فرا نمی گیرد، و دل هایشان دچار ذلت نمی شود. )و ال یرهق 

وجوههم قتر و ال ذلّهًْ( ب ـ پاداش اخروی از نوع تجسم عمل است.
وعدۀ   ،)3( و   )2( گزینه های  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
خداوند به مؤمنان صالح در همین دنیا و در پایان تاریخ است. قسمت دوم گزینۀ 

)1( نادرست است، زیرا پاداش طبیعی، پاداش دنیوی است نه اخروی.

گزینۀ26021
الف ـ در آیۀ شریفۀ: »للّذین أحسنوا الحسنی و زیادهًْ و ال یرهق وجوههم قتر و ال 
«، عبارت قرآنی: »للّذین أحسنوا«، مبّین عّزت و نفوذناپذیری نفس و عبارت  ذلّهًْ
شریفۀ: »و ال یرهق وجوههم قتر و ال ذلّهًْ«، معلول و نتیجۀ عزت و کرامت نفس 
است. ب ـ بر اساس این آیه، نیکوکاری و پایبندی به عمل صالح باعث می شود 
به انسان ذلت و خواری نرسد، در نتیجه، انسان برای دست یابی به عزت باید در 

زمرۀ صالحان باشد.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها آیۀ مورد سؤال، به عزت نفس انسان اشاره 
دارد و راه رسدن به آن را بندگی خداوند معرفی نموده است. بر این اساس، سایر 

گزنه ها نادرست است.

گزینۀ26034
با توجه به فرمایش خداوند در آیۀ 26 از سورۀ یونس: »للّذین أحسنوا الحسنی و 
«، این پاداش خداوند به نیکوکاران: »و  زیادهًْ و ال یرهق وجوههم قتر و ال ذلّهًْ
«، جنبۀ استحقاقی ندارد، چراکه پاداشی افزون تر از عمل آنهاست و ناشی  زیادهًْ

از فضل خداوند است.
است.  نیامده  مورد سؤال  آیۀ  در   ،)1(  دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ 

گزینه های )2( و )3(، نتیجۀ اعمال نیک نیکوکاران است.
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گزینۀ26041
بر اساس آیۀ شریفۀ: »و الّذین کسبوا الّسّیئات جزاء سّیئهًْ بمثلها و ترهقهم ذلّهًْ 
باعث  الّسّیئات(  )کسبوا  گناه  مسیر  در  برداشتن  گام  و  کردن  پیشه  بدی   ،»...
(، در نتیجه، انسان برای دست یابی  می شود انسان ذلیل و خوار شود )ترهقهم ذلّهًْ

به عزت، باید از گناه و بدی دوری کند.
عبارت  این  مفهوم   ،)2( گزینۀ  دوم   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 

قرآنی: »فللّه العّزهًْ جمیعا« است.

گزینۀ26053
الف ـ بر اساس آیۀ شریفۀ: »و الّذین کسبوا الّسّیئات جزاء سّیئهًْ بمثلها و ترهقهم 
کسبوا  الّذین  )و  می کنند  زشت  کار  که  »کسانی  خداوند:  وعدۀ  این   ،»... ذلّهًْ 
اندازۀ گناهی که  و  مانند  به  بلکه  ندارند،  گناه خود  از  بیشتر  الّسّیئات( کیفری 

کرده اند، مجازات می بینند. )جزاء سّیئهًْ بمثلِها(«، از مصادیق عدل الهی است.
بیانگر »ذلّت و خواری  الّسّیئات«، علت و  الّذین کسبوا  ب ـ عبارت قرآنی: »و 

«، معلول و نتیجۀ آن است. نفس« و عبارت قرآنی: »و ترهقهم ذلّهًْ
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )2( و )4( که به پاداش 
افزون تر نیکوکاران اشاره دارد، بیانگر فضل الهی است. قسمت دوم گزینۀ )1( 
نادرست است، زیرا براساس این آیه، هر کس از تمایالت نامشروع دنباله روی کند 
و به گناه و زشتی روی آورد )و الّذین کسبوا الّسّیئات(، خواری و ذلت چهرۀ او را 

می پوشاند، ذلت در برابر گناه. )و ترهقهم ذلّهًْ(

گزینۀ26062
الف ـ بر اساس آیۀ شریفۀ: »للّذین أحسنوا الحسنی و زیادهًْ و ال یرهق وجوههم قتر 
«، به موضوع  »عزت  «، عبارت قرآنی: »و ال یرهق وجوههم قتر و ال ذلّهًْ و ال ذلّهًْ
و کرامت نفس در برابر گناه« اشاره دارد و نتیجۀ روی آوردن به نیکی ها )أحسنوا( 
است. ب ـ بر اساس آیۀ شریفۀ: »و الّذین کسبوا الّسّیئات جزاء سّیئهًْ بمثلها و ترهقهم 
«، به موضوع  »عزت و کرامت نفس در  ذلّهًْ ...«، عبارت قرآنی: »و ترهقهم ذلّهًْ
برابر گناه« اشاره دارد و نتیجۀ روی آوردن به گناه و زشتی )کسبوا الّسّیئات( است.

تمرین تست زنی برای پاسخ دادن به این نوع تست، حتما از روش حذف 
گزینه های نادرست کمک بگیرید. مطابق توضیح باال، قسمت اول گزینه های )1( 

و )3( و قسمت دوم گزینۀ )4( نادرست است.

گزینۀ26073
الف ـ بر اساس آیۀ شریفۀ: »للّذین أحسنوا الحسنی و زیادهًْ و ال یرهق وجوههم 
«، هر کس در برابر تمایالت نامشروع بایستد و به نیکی ها روی آورد  قتر و ال ذلّهًْ
و از گناه دوری کند، گرد ذلت بر چهرۀ او نمی نشیند، )و ال یرهق وجوههم قتر و 
( یعنی عزیز می شود، عزیز در برابر گناه. ب ـ بر اساس آیۀ شریفۀ: »و الّذین  ال ذلّهًْ
کسبوا الّسّیئات جزاء سّیئهًْ بمثلها و ترهقهم ذلّهًْ ...«، هر کس از تمایالت نامشروع 
دنباله روی کند و به گناه و زشتی روی آورد، خواری و ذلت چهرۀ او را می پوشاند، 

ذلت در برابر گناه. )و ترهقهم ذلّهًْ(
دوم  قسمت  باال،  توضیح  داشتن  نظر  در   دلیل نادرستی سایر گزینه ها با 

سایر گزینه ها نادرست است.

گزینۀ26084
راه های تقویت عّزت نفس از دیدگاه قرآن کریم و سیرۀ معصومین عبارت است 
از: 1ـ شناخت ارزش خود و نفروختن خویش به بهای اندک 2ـ توجه به عظمت 

خداوند و تالش برای بندگی او
خدا   به  تقرب  مسیر  در  انسان  حرکت  برای  گام  جمع بندی اولین 
شناخت انسان است، به همین دلیل است که خودشناسی  سودمندترین 

دانش ها شمرده شده است. 
افزایش خود شناسی  درک بیشتر فقر و نیاز  افزایش عبودیت و بندگی

گزینۀ26092
اگر کاالی گران قیمتی، مانند طال داشته باشیم، اما ارزش و قیمت آن را ندانیم، 
به آسانی فریب می خوریم و آن را به بهای اندک می فروشیم. اما اگر ارزش آن 
را بدانیم، آن را عزیز می شماریم و به قیمت واقعی می فروشیم و بهایی برابر با 

ارزش آن به دست می آوریم.
توضیح فهم ارزش خود، به عزت و کرامت نفس می انجامد و عزت و کرامت 

نفس، عامل دوری از گناه است.

گزینۀ26101
اگر کاالی گران قیمتی، مانند طال داشته باشیم و ارزش آن را بدانیم، آن را عزیز 
می شماریم و به قیمت واقعی می فروشیم و بهایی برابر با ارزش آن به دست 
می آوریم. از همین رو، خداوند، جایگاه ما انسان ها را در خلقت بیان می کند و می 
فرماید: »ما فرزندان آدم را کرامت بخشیدیم ... و بر بسیاری از مخلوقات برتری 

دادیم.«
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها با توجه به توضیح باال، قسمت اول گزینه های 
)2( و )4( نادرست است. قسمت دوم گزینۀ )2(، به جایگاه انسان ها در نظام خلقت 

اشاره ندارد.

گزینۀ26111
الف ـ آیۀ شریفۀ: »ما فرزندان آدم را کرامت بخشیدیم ... و بر بسیاری از مخلوقات 
و  ارزش خود  یعنی »شناخت  تقویت عزت نفس،  راه  اولین  به  دادیم.«،  برتری 

نفروختن خویش به بهای اندک« اشاره دارد. 
آیه، عبارت قرآنی: »ما فرزندان آدم را کرامت بخشیدیم«، شامل  این  ب ـ در 
همۀ انسان ها می شود و بیانگر منزلت و کرامت عام انسان )شامل همۀ انسان ها( 
است، ولی باقی ماندن بر این مقام خدادادی، یعنی »برتری داشتن بر بسیاری 
از مخلوقات«، منوط به اختیار انسان بوده و بیانگر منزلت اختیاری او )اکتسابی( 

می باشد.
توضیح اگر انسان در مسیر ضاللت و گمراهی قدم بردارد، مقام و جایگاه 
معنوی او از جایگاه حیوانات نیز پایین تر می آید، بر این اساس، باقی ماندن بر این 
جایگاه که بر بسیاری از مخلوقات از جمله فرشتگان برتری داشته باشد، با توجه 

به اعمال نیک او امکان پذیر می شود.

گزینۀ26124
الف ـ خدا خطاب به انسان فرموده: »ای فرزند آدم، این موجودات و مخلوقات را 
برای تو آفریدم و تو را برای خودم.« ب ـ در قسمت اول حدیث، هدف از خلقت 
جهان، بهره مندی انسان معرفی شده که بیانگر جایگاه انسان در نظام خلقت 
است. و در قسمت دوم حدیث، هدف از آفرینش انسان، رسیدن به قرب الهی و 

دیدار خداوند )روحانی و معنوی( معرفی شده است.
یادآوری هدف از آفرینش جهان، بهره مندی انسان است. هدف از آفرینش 
انسان، رسیدن به قرب الهی است و هدف از خلقت انسان و جن، بندگی خداوند 

می باشد.

گزینۀ26132
این حدیث قدسی: »ای فرزند آدم، این موجودات و مخلوقات را برای تو آفریدم 
و تو را برای خودم.« و آیۀ شریفۀ: »ما فرزندان آدم را کرامت بخشیدیم ... و بر 
بسیاری از مخلوقات برتری دادیم.« در دو مورد با هم تناسب معنایی دارند: 1ـ 
هر دو جایگاه انسان  در نظام خلقت و در نزد خدا را به ما یادآوری می کنند. 2ـ هر 
دو به اولین راه تقویت عزت نفس، یعنی »شناخت ارزش خود و نفروختن خویش 

به بهای اندک« اشاره دارند.
روش مطالعه برای پاسخ دادن سریع به این نوع تست، باید هنگام مطالعۀ 

آیات، احادیث و اشعار، به موضوع اصلی و تیتر آنها دقت کافی شود.
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گزینۀ26142
انسان وعدۀ دیدار داده و بهشتی به وسعت همۀ آسمان ها و زمین  خداوند به 
برایش آماده کرده است. این وعدۀ الهی، جایگاه برتر انسان در نزد خدا را بیان 
می کند. توجه به این موضوع باعث می شود تا انسان ارزش خود را بشناسد و 

خودش را به بهای اندک نفروشد و این امر، اولین راه تقویت عزت نفس است.
زیرا  است،  نادرست   )4( گزینۀ  دوم   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
انسان باید به کنترل و متعادل کردن تمایالت بُعد حیوانی خود بپردازد نه سرکوب 

یا دفع کردن آنها.

گزینۀ26151
الف ـ خداوند به انسان وعدۀ دیدار داده و بهشتی به وسعت همۀ آسمان ها و زمین 
برایش آماده کرده است. بهشتی که در آن انسان به هر آرزویی که تمنا می کند، 
می رسد؛ حتی به آن زیبایی هایی که خودش نمی شناسد و خدا می داند، دست 
می یابد. ب ـ آیا بهایی ارزشمندتر از این به ذهن انسان می رسد؟ کسی می تواند 

ادعا کند که می تواند بهای باالتری را برای انسان فرض کند؟
از حذف   باید پس  این تست،  در  گزینۀ صحیح  تمرین تست زنی انتخاب 
گزینه های نادرست صورت گیرد. گزینه های )2( و )3( نادرست است، زیرا دیدار 
و  روحانی  به صورت  نه  است  باطنی  و  روحانی  به صورت  آخرت،  در  خداوند 

جسمانی.

گزینۀ26164
امام  بها«،  ااّل  تبیعوها  الجّنهًْ فال  ااّل  این حدیث: »أنّه لیس النفسکم ثمن  در 
علی)ع(، بهای واقعی انسان را بهشت برین معرفی کرده است تا او با شناخت 

جایگاه واقعی خود، خودش را عزیز بشمارد و به قیمت واقعی بفروشد.
یادآوری باالترین نعمت بهشت، رسیدن به مقام خشنودی خداوند است.

گزینۀ26172
این سخن امام علی)ع(: »انه لیس النفسکم ثمن اال الجنهًْ فال تبیعوا اال بها« و آیۀ 
شریفۀ: »ما فرزندان آدم را کرامت بخشیدیم ... و بر بسیاری از مخلوقات برتری 
دادیم.«، به اولین راه تقویت عزت نفس، یعنی »شناخت ارزش خود و نفروختن 

خویش به بهای اندک« اشاره دارند.
قدسی  حدیث  یک   ،)4( گزینۀ  دوم   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 

است نه یک آیۀ شریفه

گزینۀ26182
آیۀ گزینۀ )1( و دو حدیث گزینه های )3( و )4(، به اولین راه تقویت عزت نفس، 

یعنی »شناخت ارزش خود و نفروختن خویش به بهای اندک« اشاره دارند.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ )2(، به دومین راه تقویت عزت نفس، 

یعنی »توجه به عظمت خداوند و تالش برای بندگی او« اشاره دارد.

گزینۀ26191
مطابق این آیه: »من کان یِرید العّزهًْ فللّه العّزهًْ جمیعا«، خدایی که خالق تمام هستی 
است، سرچشمه  و منبع همۀ قدرت ها و عّزت هاست. )توجه به عظمت خداوند(، او وجود 
نفوذناپذیری است که هیچ کس توانایی ایستادن در برابر قدرت او را ندارد. بنابراین، هر 
(، باید خود را به این سرچشمه وصل کند. کس به دنبال عزت است )من کان یرید العّزهًْ

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )2( و )4( و قسمت 
سوم گزینۀ )3( نادرست است، زیرا این آیه، توجه انسان را به خداوند جلب می کند 

نه به خودش.

گزینۀ26203
مزاجعه شود به پاسخ پرسش پرسش قبل.

توضیح آیات و احادیثی که انسان را به تفکر در توانایی های خود دعوت کنند 
و یا نعمت های الهی را به او یادآوری کنند و یا اینکه بیانگر جایگاه ابدی او باشند، 
به اولین راه تقویت عزت نفس، یعنی »شناخت ارزش خود و نفروختن خویش به 

بهای اندک« اشاره دارند.

گزینۀ26214
امیرالمؤمنین علی)ع( در وصف انسان هایی که عزت خود را در بندگی خدا یافته اند، 
در  خدا  غیر  این جهت،  از  است  بزرگ  آنان  نظر  در  می فرماید: »خالق جهان 

نظرشان کوچک است.«
توضیح این سخن امام علی)ع(و آیۀ شریفۀ: »من کان یرید العزهًْ فلله العزهًْ 
جمیعا«، به دومین راه تقویت عزت نفس، یعنی »توجه به عظمت خداوند و تالش 

برای بندگی او« اشاره دارند.

گزینۀ26223
الف ـ وقتی که انسان به چنین شناخت و ایمانی رسید )غیر خدا در نظرش کوچک 
شود.(، به طور طبیعی تسلیم خدا می شود، بندگی او را می پذیرد و در مقابل غیر 
خدا عزیز و تسلیم ناپذیر باقی می ماند. ب ـ آیۀ شریفۀ: »من کان یرید العزهًْ فلله 
العزهًْ جمیعا«، به دومین راه تقویت عزت نفس، یعنی »توجه به عظمت خداوند و 

تالش برای بندگی او« اشاره دارد.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )2( و )4(، مفهوم این 
سخن امام علی)ع(: »بندۀ کسی مثل خودت نباش، زیرا خداوند تو را آزاد آفریده 
است.« است. قسمت دوم گزینۀ )1(، به به دومین راه تقویت عزت نفس، یعنی 

»توجه به عظمت خداوند و تالش برای بندگی او« اشاره ندارد.

گزینۀ26232
با توجه به این سخن امام علی)ع(: »خالق جهان در نظر آنان بزرگ است از این 
در  را  انسان هایی که عزت خود  است.«،  نظرشان کوچک  در  جهت، غیر خدا 
بندگی خدا یافته اند، خداوند در نظر آنان بزرگ و غیر خدا در نظرشان کوچک 
است. وقتی که انسان به چنین شناخت و ایمانی رسید )غیر خدا در نظرش کوچک 
شود.(، به طور طبیعی تسلیم خدا می شود، بندگی او را می پذیرد و در مقابل غیر 

خدا عزیز و تسلیم ناپذیر باقی می ماند.
راه  اولین  به   ،)3( و   )1( گزینه های   دلیل نادرستی سایر گزینه ها احادیث 
تقویت عزت نفس، یعنی »شناخت ارزش خود و نفروختن خویش به بهای اندک« 
اشاره دارند. گزینۀ )4( معلول و نتیجۀ عبارت صورت سؤال است و ما به دنبال پیدا 

کردن علت آن هستیم.

گزینۀ26244
 امیرالمؤمنین علی)ع( می فرماید: »بندۀ کسی مثل خودت نباش زیرا خداوند تو را 

آزاد آفریده است.«
توضیح این حدیث، به »آزادگی« و »آزاده زیستن« انسان اشاره دارد.

گزینۀ26251
الف ـ این سخن امام علی)ع(: »بندۀ کسی مثل خودت نباش زیرا خداوند تو را آزاد 
آفریده است.«، به دومین راه تقویت عزت نفس، یعنی »توجه به عظمت خداوند 
و تالش برای بندگی او« اشاره دارد. ب ـ بر اساس این حدیث، ایمان آوردن به 
عظمت خدا و تالش برای بندگی او به تسلیم نشدن در برابر ظالمان و حفظ عزت 

نفس خود در مقابل آنان می انجامد.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ )2(، پیام آیۀ شریفۀ: »و الّذین کسبوا 
الّسّیئات جزاء سّیئهًْ بمثلها و ترهقهم ذلّهًْ ....« است. گزینۀ )3(، پیام آیۀ شریفۀ: 
« است. گزینۀ  »للّذین أحسنوا الحسنی و زیادهًْ و ال یرهق وجوههم قتر و ال ذلّهًْ

)4(، پیام حدیث: »أنّه لیس النفسکم ثمن ااّل الجّنهًْ فال تبیعوها ااّل بها« است.
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گزینۀ26263
این سخن امام علی)ع(: »بندۀ کسی مثل خودت نباش زیرا خداوند تو را آزاد آفریده 
است.«، به دومین راه تقویت عزت نفس، یعنی »توجه به عظمت خداوند و تالش 

برای بندگی او« اشاره دارد.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها با توجه به موضوع این حدیث، سایر گزینه ها 

نادرست است.

گزینۀ26273
الف ـ پیشوایان ما با تکیه بر بندگی خداوند و پیوند با او توانستند در سخت ترین 

شرایط، عزت مندانه زندگی کنند و هیچ گاه تن به ذلت و خواری ندهند. 
ب ـ این سخن امام علی)ع(: »بندۀ کسی مثل خودت نباش زیرا خداوند تو را آزاد 
آفریده است.خالق جهان در نظر آنان بزرگ است. در نتیجه، غیر خدا در نظرشان 
کوچک است.راه تقویت عزت نفس، یعنی »توجه به عظمت خداوند و تالش برای 

بندگی او« اشاره دارد.
تقویت  راه  دومین  بیانگر  ما،  دینی  پیشوایان  عزت مندانۀ  توضیح زندگی 

عزت نفس، یعنی »توجه به عظمت خداوند و تالش برای بندگی او« است.

گزینۀ26281
پیامبر اکرم)ص(، هنگامی که در محاصرۀ طاقت فرسای مشرکان مکه بود و جز 
حضرت ابوطالب)ع( و حضرت خدیجه)ع( و یارانی اندک و فقیر، پشتوانه ای نداشت، 
به بزرگان مکه که به او وعدۀ ثروت و قدرت و ریاست بر این شهر را می دادند، 
فرمود: »اگر اینان خورشید را در دست راستم و ماه را در دست چپم بگذارند، از راه 

حق دست برنمی دارم و تسلیم نمی شوم.«
نادرست   )4( و   )2( گزینه های  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
در محاصرۀ  است که  زمانی  به  مربوط  اسالم)ص(  پیامبر  این سخن  زیرا  است، 
طاقت فرسای مشرکان مکه بود نه مشرکان مکه و مدینه. قسمت دوم گزینۀ )3(، 

سخن امام علی)ع( است.

گزینۀ26291
این فرمایش گرانقدر امام حسین)ع(: »مرگ با عزت از زندگی با ذلت برتر است.«، 
بیانگر این حقیقت است که پیشوایان ما با تکیه بر بندگی خداوند و پیوند با او 
توانستند در سخت ترین شرایط، عزت مندانه زندگی کنند و هیچ گاه تن به ذلت 

و خواری ندهند.
نادرست   )4( و   )2( گزینه های  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
است، زیرا این سخن امام حسین)ع(به تسلیم نشدن در برابر ظالمان و حفظ عزت 
نفس خود در مقابل آنان اشاره دارد نه به تواضع و فروتنی در برابر مردم.   قسمت 

دوم گزینۀ )3(، نتیجۀ بندگی خداوند است.

گزینۀ26303
و  مصائب  انبوه  تحمل  از  پس  نیز  امام  خواهر شجاع  زینب)س(،  الف ـ حضرت 
سختی، که یکی از آنها  می تواند انسان را درهم شکند، در پاسخ به جملۀ تحقیرآمیز 
عبیداهلل بن زیاد، حاکم کوفه که گفت: »دیدی خدا چه بر سر خاندان شما آورد؟« 

با قدرت فرمود: »»]در این واقعه[ جز زیبایی ندیدم.« 
ب ـ این سخن حضرت زینب)س(، بیانگر این حقیقت است که پیشوایان ما با تکیه 
بر بندگی خداوند و پیوند با او توانستند در سخت ترین شرایط، عزت مندانه زندگی 

کنند و هیچ گاه تن به ذلت و خواری ندهند.
توضیح این سخن حضرت زینب)س(: »]در این واقعه[ جز زیبایی ندیدم.«، 
نتیجۀ دست یابی به عزت نفس است و با این سخن امام علی)ع(: »بندۀ کسی مثل 

خودت نباش زیرا خداوند تو را آزاد آفریده است.«،، تناسب دارد.

گزینۀ26313
الف ـ این سخن امام حسین)ع(: »مرگ با عزت از زندگی با ذلت برتر است.« با 
این سخن امام علی)ع(: »بندۀ کسی مثل خودت نباش زیرا خداوند تو را آزاد آفریده 
است.«، تناسب معنایی داشته و هر دو به »به دومین راه تقویت عزت نفس، یعنی 
»توجه به عظمت خداوند و تالش برای بندگی او« اشاره دارند. ب ـ این سخن 
حضرت زینب)س(: »]در این واقعه[ جز زیبایی ندیدم.«، نتیجۀ دست یابی به عزت 
نفس است و با این سخن امام علی)ع(: بندۀ کسی مثل خودت نباش زیرا خداوند 
تو را آزاد آفریده است.«،، تناسب معنایی داشته و هر دو به »به دومین راه تقویت 
عزت نفس، یعنی »توجه به عظمت خداوند و تالش برای بندگی او« اشاره دارند.

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )2( و )4( و قسمت 
در  تفکر  به  را  انسان  که  احادیثی  و  آیات  زیرا  است،  نادرست   )1( گزینۀ  دوم 
توانایی های خود دعوت کنند و یا نعمت های الهی را به او یادآوری کنند و یا اینکه 
بیانگر جایگاه ابدی او باشند، به اولین راه تقویت عزت نفس، یعنی »شناخت ارزش 

خود و نفروختن خویش به بهای اندک« اشاره دارند.

گزینۀ26324
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

توضیح هر دو سخن امام حسین)ع( و حضرت زینب)س( به تسلیم نشدن در 
برابر ظالمان و حفظ عزت نفس خود در مقابل آنان اشاره دارند.

گزینۀ26333
تقویت  راه  دومین  به   ،)4( و   )2(  ،)1( گزینه های  در  بیان شده  هر سه حدیث 
عزت نفس، یعنی »توجه به عظمت خداوند و تالش برای بندگی او« اشاره دارند.

تقویت  راه  اولین  به   ،)3( گزینۀ   دلیل نادرستی سایر گزینه ها حدیث 
عزت نفس، یعنی »شناخت ارزش خود و نفروختن خویش به بهای اندک« اشاره 

دارد.

گزینۀ26342
الف ـ هر انسانی، در درون خود، گاه و بی گاه با تمایالت و خواسته هایی روبه رو 
می شود، که پاسخ مثبت دادن به آنها، عزت نفس را ضعیف می کند و انسان را به 

سوی خواری و ذلت سوق می دهد. 
ب ـ حال اگر این پاسخگویی )به تمایالت پست( ادامه یابد، خواری و ذلت انسان 
را احاطه می کند، به طوری که در برابر هر خواست نامشروع درونی و بیرونی 

مقاومت نمی کند و به سرعت تسلیم می شود.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )1( و )3( و قسمت 

دوم گزینۀ )4( از نظر علمی نادرست است.

گزینۀ26351
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

نادرست   )4( و   )2( گزینه های  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
است، زیرا پاسخ دادن به تمایالت پست، فقط منحصر به دوران نوجوانی نیست. 

قسمت دوم گزینۀ )4(، باعث خواری و ذلت انسان نمی شود.

گزینۀ26364
نوجوانی و جوانی، بهترین زمان برای پاسخ منفی دادن به این تمایالت گاه و 
بی گاه است. انسانی که در این دوره سنی به سر می برد، هنوز به گناه عادت 
نکرده و خواسته های نامشروع در وجود او ریشه دار نشده است. به تعبیر پیامبر 
اکرم)ص(: »چنین کسی به آسمان نزدیک تر است.« یعنی گرایش به خوبی ها در 

او قوی تر است.«
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها مفهوم بیان شده برای حدیث پیامبر اسالم)ص( 

در گزینۀ )2( نادرست است.
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گزینۀ26371
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

مقایسه بهترین زمان برای تمرین ایستادگی در برابر تمایالت پست، دروران 
نوجوانی است. این که انسان بتواند با هر چیزی خدا را ببیند، هدفی قابل دسترس 
است، به خصوص برای نوجوانان و جوانان که پاکی و صفای قلب دارند. )درس 1 

دوازدهم( بهترین زمان برای توبه، دوران جوانی است. )درس 7 دوازدهم(

گزینۀ26383
مراجعه شود به پاسخ دو پرسش قبل.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها ...

گزینۀ26392
ممکن است بپرسید ریشۀ این تمایالت )عّزت و ذلت( در وجود انسان چیست؟ 

این سؤال مناسبی است که پاسخ آن می تواند راهگشای ما برای رسیدن به عزت 
و دوری از ذلت باشد.

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها ...

گزینۀ26404
تمایالت عالی و برتر، مانند: تمایل به دانایی، عدالت، شجاعت، حیا، ایثار و ُحسن 
این  به  رسیدن  با  ما  هستند.  انسان  معنوی  و  الهی  روح  به  مربوط  که  خلق، 

تمایالت، احساس موفقیت و کمال می کنیم و از آنها لذت می بریم.
به   ،)3( و   )1( گزینه های  در  »نفسانی«   دلیل نادرستی سایر گزینه ها کلمۀ 
معنای تمایالت پست است.  قسمت دوم گزینۀ )2(، مربوط به تمایالت دانی است.

گزینۀ26412
تمایالت دانی: مانند: تمایل به ثروت، شهرت، غذاهای لذیذ، زیورآالت و رفاه 
مادی که مربوط به بُعد حیوانی و دنیایی انسان است. و وقتی به این تمایالت 
دست می یابیم، از آنها لذت می بریم و خوشحال می شویم انسان ها به طور طبیعی 
به این قبیل امور میل دارند و عالقه نشان می دهند، زیرا اینها الزمۀ زندگی در 
دنیا هستند و بدون آنها یا نمی توان زندگی کرد یا زندگی سخت و مشکل می شود.

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها کلمۀ »فطری« در گزینه های )1( و )3(، به 
معنای تمایالت عالی است. قسمت دوم گزینۀ )4( نادرست است، زیرا تمایالت 

بُعد حیوانی در ذات خود بد نیستند.

گزینۀ26421
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

تمایالت  به  مربوط   )3( گزینۀ  دوم   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
عالی و برتر است.

گزینۀ26431
تمایالت بُعد حیوانی در ذات خود بد نیستند، اما نسبت به بُعد معنوی و الهی، بسیار 

ناچیز و پایین ترند و قابل مقایسه با آن تمایالت نیستند.
برتر  و  عالی  تمایالت  به  مربوط   )2(  دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ 
است. گزینۀ )3( نادرست است، زیرا تمایالت دانی الزمۀ زندگی در دنیا هستند نه 

زندگی در آخرت.

گزینۀ26444
تمایالت دانی زمانی بد می شوند که انسان این تمایالت را اصل و اساس زندگی 
قرار دهد و فقط در فکر رسیدن به آنها باشد و از تمایالت الهی خود غافل بماند.

روش تست زدن برای پاسخ دادن به این نوع تست، فقط باید با در نظر 
گرفتن متن کتاب گزینۀ صحیح را انتخاب نمایید.

گزینۀ26452
الف ـ ما با رسیدن به این تمایالت، احساس موفقیت و کمال می کنیم و از آنها 
لذت می بریم. ب ـ وقتی به تمایالت دانی دست می یابیم، از آنها لذت می بریم و 

خوشحال می شویم.
تمرین تست زنی برای پاسخ دادن سریع به تست های چند قسمتی، ابتدا باید 
گزینه های نادرست را حذف نمود و در نهایت، گزینۀ صحیح را انتخاب نمود. با 
توجه به توضیح باال، قسمت اول گزینه های )3( و )4( و قسمت دوم گزینۀ )1( 

نادرست است.

گزینۀ26463
حد و مرز توجه به تمایالت دانی را خدا می داند و خداوند با احکام خود چگونگی 
بهره مندی از این تمایالت را مشخص کرده تا انسان بتواند در عین بهره مندی از 

آنها، به رشد و کمال واقعی خود برسد.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها با توجه به عبارت: »در عین بهره مندی از آنها 
انسان به کمال برسد«، قسمت اول گزینه های )2( و )4(، مورد نظر نمی باشد. 
قسمت دوم گزینۀ )1( نادرست است، زیرا خداوند با احکام خود  )نه به صورت 

فطری( چگونگی بهره مندی از این تمایالت را مشخص کرده است.

گزینۀ26472
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

نکتۀ طالیی انسان با بهره گیری از تمایالت عالی و دانی می تواند به رشد و 
به  نیاز  در حد  الهی،  احکام  رعایت  با  که  به شرطی  البته  برسد،  واقعی  کمال 

تمایالت دانی پاسخ دهد.

گزینۀ26484
هر انسانی در درون خود با دو دعوت روبه روست: دعوت عقل و وجدان یا همان 
»نفس لّوامه« که از ما می خواهد در حد نیاز به تمایالت فروتر )دانی( پاسخ دهیم 
و فرصتی فراهم کنیم که  تمایالت معنوی و الهی در ما پرورش پیدا کند و آن 

زیبایی ها وجودمان را فرا بگیرند.
سخن  دانی  تمایالت  مورد  در   )1(  دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ 
می گوید. کلمۀ فراتر در گزینۀ )2( نادرست است. در گزینۀ )3(، این عبارت که 
»فقط به تمایالت بُعد حیوانی سرگرم و مشغول باشیم«، دعوت نفس اماره است 

نه لّوامه.

گزینۀ26491
دعوت دیگر، دعوت هوی و هوس یا همان »نفس اّماره« است که از ما می خواهد 
فقط به تمایالت بُعد حیوانی سرگرم و مشغول باشیم و از تمایالت عالی و برتر 

غافل بمانیم.
یادآوری »نفس أّماره «، عاملي دروني است که انسان ها را براي رسیدن به 
لذت هاي زودگذر دنیایي، به گناه دعوت مي کند و از پیروي از عقل و وجدان باز 

مي دارد.

گزینۀ26503
انسانی که به هوی و هوس پاسخ مثبت می دهد و تسلیم می شود، قدم در وادی 
ذلت گذاشته و از راه رشد باز می ماند. پس از این مرحله است که وقتی در برابر 
ستمگران و قدرتمندان قرار گرفت، زیر بار ذلت می رود و تسلیم خواسته های آنها 

هم می شود.
روش مطالعه یکی از مواردی که هنگام مطالعه باید مورد توجه قرار گیرد، 
ترتیب بیان مطالب است. به طور مثال، در این سؤال، گزینۀ )2( نادرست است، 

زیرا نتیجۀ تسلیم شدن به هوی و هوس، به ترتیب بیان نشده است.
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گزینۀ26513
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

احساس  زیرا  است،  نادرست   )1(  دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ 
موفقیت و کمال، نتیجه برآورده کردن تمایالت عالی است. گزینه های )2( و )4( 
نادرست است، زیرا با اجرای احکام الهی می توان حدود برآوردن تمایالت مادی و 

حیوانی را رعایت کرد.

گزینۀ26524
کسی که در مقابل دیگران تن به ذلت می دهد، ابتدا در مقابل تمایالت پست 
درون خود شکست خورده و تسلیم شده و سپس مغلوب زورگویان و قدرتمندان 

گردیده و تسلیم خواسته های آنان شده است.
یادآوری کسی که هوای نفس او معبودش باشد و امیال نفسانی را بر دستورات 
دوازدهم(  3 )درس  نیست.  او  هدایت  ضامن  اسالم)ص(  پیامبر  دهد،  ترجیح  الهی 

گزینۀ26532
تحقیقات نشان می دهد که اکثر مجرمان و گناهکاران تحقیقات نشان می دهد 
که اکثر مجرمان و گناهکاران افرادی فاقد عزت نفس هستند یا عزت نفس بسیار 
پایینی دارند، در حالی که اکثر انسان های مفید و نیکوکار جامعه دارای عزت نفس 

باالیی می باشند و کمتر مرتکب گناه می شوند.
یادآوری ما انسان ها در مورد بعضی از گناهان معصوم هستیم و حتی تصّور 
آنها نیز برای ما ناراحت کننده و آزاردهنده است، اما پیامبران نسبت به همۀ گناهان 

و اشتباهات عصمت دارند. )درس 4 یازدهم(

گزینۀ26541
الف ـ انسان باتقوا خودنگهدار است و خود را از گناه حفاظت مي کند؛ یعنی بر 
خودش مسلط است و زمام و لجام نفس خود را در اختیار دارد. و نمي گذارد نفس 

با سرکشی او را در دره هاي هولناک گناه بیندازد. )درس 10 دهم(
ب ـ انسان عفیف در برآورده کردن هریک از عالیق و نیازهای درونی به گونه ای 
عمل نمی کند که به طور کامل غرق در آن شود و از دیگر نیازها غافل شود یا 
به طور کل آن را کنار گذارد و به کوتاهی و تفریط دچار شود؛ بلکه در حد مطلوب 

و صحیح به برآورده کردن همۀ نیازها توجه دارد.
ج ـ »انسان عزیز« کسی است که  در برابر مستکبران و ظالمان و همچنین در 
مقابل هوی و هوس خویش )دشمن درونی( می ایستد، مقاومت می کند و تسلیم 
نمی شود. او زیر بار عملی نمی رود که روحش را آزرده کند و او را حقیر و کوچک 

سازد.
سؤال،  دوم  قسمت  گرفتن  نظر  در   دلیل نادرستی سایر گزینه ها با 

گزینه های )2( و )3( نادرست است. قسمت اول گزینۀ )4( نادرست است.

گزینۀ26552
الف ـ بر اساس آیۀ شریفۀ: »لقد کان لکم في رسول اهلل أسوهًْ حسنهًْ لمن کان 
یرجو اهلل و الیوم اآلخر و ذکر اهلل کثیرا«، رسول گرامی اسالم)ص( برای کسانی 
سرمشق و الگوی نیکویی است که این دو ویژگی را داشته باشند: الف ـ به خداوند 
و روز قیامت امید دارند. )یرجو اهلل و الیوم اآلخر( ب ـ خدا را بسیار یاد می کنند. 

)و ذکر اهلل کثیرا(
ب ـ براساس آیۀ شریفۀ: »للّذین أحسنوا الحسنی و زیادهًْ و ال یرهق وجوههم قتر 
«، هر کس در برابر تمایالت نامشروع بایستد و به نیکی ها روی آورد و از  و ال ذلّهًْ
گناه دوری کند، گرد ذلت بر چهرۀ او نمی نشیند، )و ال یرهق وجوههم قتر و ال 

ذلّهًْ( یعنی عزیز می شود، عزیز در برابر گناه.
ج ـ براساس آیۀ شریفۀ: »ألم تر إلی الّذین یزعمون أنّهم آمنوا بما أنزل إلیک و 
ما أنزل من قبلک یریدون أن یتحاکموا إلی الّطاغوت و قد أمروا أن یکفروا به«، 
تکلیف کسانی که می خواهند برای قضاوت و داوری به طاغوت مراجعه کنند،  

کفر به آن )و قد أمروا أن یکفروا به( تعیین شده است.

تمرین تست زنی برای پاسخ دادن به این نوع تست ها، بهتر است از روش 
حذف گزینه های نادرست استفاده نمایید. با توجه به توضیح باال، قسمت اول 

گزینه های )1( و )3( و قسمت دوم و سوم گزینۀ )4( نادرست است.

گزینۀ26563
از بین عبارت های مذکور، تنها عبارت های دو قسمت »الف« و »د« با هم تناسب 
نیست، مگر  و جامعه  فرد  از  و عملی  این عبارت: »هیچ حرکت  الف ـ  دارند.  
از  دلیل  اولین  به  است.«،  داشته  مقرر  حکمی  آن  برای  اسالم  مذهب  این که 
دالیل ضرورت تشکیل حکومت اسالمی، یعنی »ضرورت اجرای احکام اجتماعی 
و  موجودات  این  آدم،  فرزند  »ای  قدسی:  حدیث  این  دارد. ب ـ  اشاره  اسالم« 
مخلوقات را برای تو آفریدم و تو را برای خودم.«، به اولین راه تقویت عزت نفس، 

یعنی »شناخت ارزش خود و نفروختن خود به بهای اندک« اشاره دارد.
این سخن  زیرا  نادرست است،   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت »ب« 
یاری  مسلمانان  از  که  را  مظلومی  دادخواهی  فریاد  کس  »هر  اسالم)ص(:  پیامبر 
می طلبد بشنود، اما به یاری آن مظلوم برنخیزد، مسلمان نیست.«، به موضوع »حفظ 
وحدت بین مسلمانان« اشاره دارد. قسمت »ج« نادرست است، زیرا این سخن پیامبر 
مرده  جاهلی  مرگ  به  نشناسد،  را  خود  زمان  امام  و  بمیرد  »هر کس  اسالم)ص(: 
است.«، به اولین مسئولیت منتظران، یعنی »تقویت معرفت و محبت به امام« اشاره 
دارد. قسمت »ه« نادرست است، زیرا این سخن امام باقر)ع(: »خداوند آنچه را که امت 
تا روز قیامت به آن احتیاج دارد، در کتابش )قرآن( آورده است.«، به سومین جنبۀ 
دارد. اشاره  بودن«  همه جانبه  و  »جامعیت  یعنی  کریم،  قرآن  محتوایی  اعجاز 

گزینۀ26571
این سخن حضرت زینب)س(: »در این واقعه جز زیبایی ندیدم.«، در پاسخ به جملۀ 
تحقیرآمیز عبیداهلل بن زیاد، حاکم کوفه که گفت: »دیدی خدا چه بر سر خاندان شما 
آورد؟«، به دومین راه تقویت عزت نفس، یعنی »توجه به عظمت خداوند و تالش 
برای بندگی او« اشاره دارد.ب  ـ این سخن مولوی: »حق تعالی تو را ارزش بسیار داده 
است. پس ببین که برای چه تو را خلق کرده و برای چه کار فرستاد.«، به اولین راه 
تقویت عزت نفس، یعنی »شناخت ارزش خود و نفروختن خویش به بهای اندک« 
اشاره دارد. ج ـ آیۀ شریفۀ: »من کان یِرید العّزهًْ فللّه العّزهًْ جمیعا«، به دومین راه تقویت 
عزت نفس، یعنی »توجه به عظمت خداوند و تالش برای بندگی او« اشاره دارد.

توضیح اگر حدیثی به مبارزه و ایستادگی در برابر ظالمان اشاره داشته باشد، 
بیانگر دومین راه تقویت عزت نفس، یعنی »توجه به عظمت خداوند و تالش برای 

بندگی او« است.

گزینۀ26584
الف ـ این سخن امام علی)ع(: »أنّه لیس النفسکم ثمن ااّل الجّنهًْ فال تبیعوها ااّل 
از  ... و بر بسیاری  بها«،  و آیۀ شریفۀ: »ما فرزندان آدم را کرامت بخشیدیم 
مخلوقات برتری دادیم.«، هر دو به اولین راه تقویت عزت نفس، یعنی »شناخت 

ارزش خود و نفروختن خویش به بهای اندک« اشاره دارند.
ب ـ بر اساس این سخن امام علی)ع(: »پس همۀ این ها را از اهلش طلب کنید. آنان اند 
که نظر دادن و حکم کردنشان، نشان دهندۀ دانش آنهاست، ...«، راه حل نهایی 
خروج از جاهلیت )انقلبتم علی أعقابکم( و بازگشت به مسیری که پیامبر اسالم)ص( 
ترسیم کرده اند )و سیجزی اهلل الّشاکرین(، مراجعه به ائمۀ اطهار)ع( و طلب حق از 
آنان می باشد. ج ـ این سخن امام حسین)ع(: »مرگ با عّزت از زندگی با ذلّت برتر 
است.« و آیۀ شریفۀ: »من کان یِرید العّزهًْ فللّه العزهًْ جمیعا«، به دومین راه تقویت 
عزت نفس، یعنی »توجه به عظمت خداوند و تالش برای بندگی او« اشاره دارند.

ویژگی   ،)3( و   )2( گزینه های  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
هدف های پایان ناپذیر و اخروی را بیان می کند و به اولین راه تقویت عزت نفس، 
یعنی »شناخت ارزش خود و نفروختن خویش به بهای اندک« اشاره ندارد. قسمت 
سوم گزینۀ )1(، به دومین راه تقویت عزت نفس، یعنی »توجه به عظمت خداوند 

و تالش برای بندگی او« اشاره ندارد.
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گزینۀ26593
از بین عبارت های مذکور، چهار عبارت قسمت های »ب«، »ج«، »د« و »ه«، 

دربارۀ تمایالت دانی انسان صحیح است.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت »الف«، نادرست است، زیرا با رسیدن 
به تمایالت عالی و برتر، احساس موفقیت و کمال می کنیم و از آنها لذت می بریم.

گزینۀ26601
آنان بزرگ است. در  امام علی)ع(: »خالق جهان در نظر  الف ـ مطابق فرمایش 
نتیجه، غیر خدا در نظرشان کوچک است«، کوچک شدن غیر خدا در چشم فرد، 

معلول و ثمرۀ: »شناخت صحیح خداوند« است. 
ب ـ مطابق فرمایش امام علی)ع(: »بندۀ کسی مثل خودت نباش زیرا خداوند تو 
را آزاد آفریده است.«، تسلیم نشدن در برابر ظالمان و حفظ عزت نفس خود در 

مقابل آنان، معلول و نتیجۀ این است که خداوند انسان را آزاد آفریده است.
ج ـ مطابق فرمایش امام علی)ع(: »أنّه لیس النفسکم ثمن ااّل الجّنهًْ فال تبیعوها 
ااّل بها«، نفروختن خود به بهای اندک معلول و نتیجۀ این است که بهای انسان 

بهشت است.
باال، قسمت  اولین حدیث   دلیل نادرستی سایر گزینه ها با در نظر گرفتن 
اول گزینه های )2( و )4( نادرست است. با در نظر گرفتن دومین حدیث باال، 

قسمت دوم گزینۀ )3( نادرست است.

گزینۀ26612
آیۀ شریفۀ: »من کان یِرید العّزهًْ فللّه العّزهًْ جمیعا« و دو حدیث قسمت های »ج« 
و »د«، به دومین راه تقویت عزت نفس، یعنی »توجه به عظمت خداوند و تالش 

برای بندگی او« اشاره دارند.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها دو حدیث قسمت های »الف« و »ب«، به به 
اولین راه تقویت عزت نفس، یعنی »شناخت ارزش خود و نفروختن خویش به 

بهای اندک« اشاره دارند.

گزینۀ26623
الف ـ نوجوانی و جوانی، بهترین زمان برای پاسخ منفی دادن به این تمایالت گاه 
و بی گاه است. انسانی که در این دوره سنی به سر می برد، هنوز به گناه عادت 
نکرده و خواسته های نامشروع در وجود او ریشه دار نشده است. به تعبیر پیامبر 
اکرم)ص(: »چنین کسی به آسمان نزدیک تر است.« یعنی گرایش به خوبی ها در 

او قوی تر است.« 
اَها َفَألَْهَمَها ُفُجوَرَها َو تَْقَواَها«، به گرایش به  ب ـ آیۀ شریفۀ: »َو نَْفٍس َو َما َسوَّ

نیکی ها و زیبایی ها اشاره دارد. 
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها آیۀ گزینۀ )1(، به نیروی اختیار اشاره دارد. آیۀ 
گزینۀ )2(، به سرچشمۀ عزت و راه رسیدن به آن که همان بندگی خداوند است، 
اشاره دارد. آیۀ گزینۀ )4(، به علت تغییر و تحوالت اجتماعی که همان ارادۀ جمعی 

است، اشاره دارد. 

گزینۀ26631
حضرت زینب)س(، خواهر شجاع امام حسین)ع( نیز پس از تحمل انبوه مصائب و 
سختی، که یکی از آنها  می تواند انسان را درهم شکند، در پاسخ به جملۀ تحقیرآمیز 
عبیداهلل بن زیاد، حاکم کوفه که گفت: »دیدی خدا چه بر سر خاندان شما آورد؟« 

با قدرت فرمود: »]در این واقعه[ جز زیبایی ندیدم.«
در  تحقیرآمیز  »کالم  عبارت  به  توجه   دلیل نادرستی سایر گزینه ها با 
گزینه ها  سایر  است،  افتاده  اتفاق  زیبب)س(  مورد حضرت  در  که  سؤال  صورت 
نادرست است. گزینه های )2( و )3( سخن امام حسین)ع( و گزینۀ )4(، سخن رسول 

اکرم)ص( است.

گزینۀ26644
الف ـ عزت نفس، عامل حفظ پیمان با خدا و رسول و پایداری در عزم و تصمیم 

است. ب ـ تسلیم و بندگی خداوند، علت یا مولّد دستیابی به عزت نفس است.
توضیح »آزادگی انسان« و »ایستادگی در برابر ظالمانی که می خواهند در 
مقابل ظلم آنان تسلیم باشیم و ذلت را بپذیریم.«، از نتایج »عزت و کرامت نفس« 

و »بندگی خداوند« است.

گزینۀ26653
امام علی)ع( دربارۀ اهمیت شناخت ارزش خود )خودشناسی( و نفروختن خویش 
ُ َفاَل تَبیُعوَها إاَِلّ بِها  به بهای اندک می فرماید: »إِنَُّه لَْیَس أِلَنُْفِسُکْم ثََمٌن إاَِلّ الَْجَنّهًْ
: همانا بهایی برای جان شما جز بهشت نیست، پس ]خود را[ به کمتر از آن 

نفروشید.«
خالصه راه های تقویت عزت نفس: 

1ـ  شناخت ارزش خود و نفروختن خویش به بهای اندک )خودشناسی(:
آیه: »ما فرزندان آدم را کرامت بخشیدیم ... و بر بسیاری از مخلوقات برتری دادیم.«
حدیث قدسی: »ای فرزند آدم، این مخلوقات را برای تو آفریدم و تو را برای خودم«

ُ َفاَل تَبیُعوَها إاَِلّ بِها« حدیث امام علی)ع(: »إِنَُّه لَْیَس أِلَنُْفِسُکْم ثََمٌن إاَِلّ الَْجَنّهًْ
2ـ توجه به عظمت خدا و تالش برای بزرگی او:

حدیث امام علی)ع(: »خالق جهان در نظر آنان بزرگ است، از این جهت غیرخدا 
در نظرشان کوچک است.«

حدیث امام علی)ع(:»بندۀ کسی مثل خودت نباش، زیرا خداوند تو را آزاد آفرید.«                              

گزینۀ26662
انسان ها به طور طبیعی به امور دانی و تمایالت دنیوی و مادی میل دارند و عالقه 
نشان می دهند؛ زیرا این ها الزمۀ زندگی در دنیا هستند و بدون آنها یا نمی توان 

زندگی کرد یا زندگی سخت و مشکل می شود.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ )1( نادرست است، زیرا این تمایالت 
نباید به عنوان اهداف اصلی )نه فرعی( در نظر گرفته شوند.  گزینۀ )3( ، ویژگی 

اهداف اصلی است نه فرعی. گزینۀ )4(، پاسخ این سؤآل نیست.

گزینۀ26674
هر انسانی، در درون خود، گاه و بیگاه با تمایالت و خواسته هایی روبه رو می شود، 
که پاسخ مثبت دادن به آنها، عزت نفس را ضعیف می کند و انسان را به سوی 
خواری و ذلت سوق می دهد. حال اگر این پاسخگویی ادامه یابد، خواری و ذلت 
نامشروع درونی و  برابر هر خواست  انسان را احاطه می کند، به طوری که در 

بیرونی مقاومت نمی کند و به سرعت تسلیم می شود.
از  دسته ای  دانی،  تمایالت  که  شود   دلیل نادرستی سایر گزینه ها دقت 
تمایالت انسانی اند که به هر حال ریشه دارند و انسان از رسیدن به آنها احساس 

لذت و خوشحالی دارد.
نتیجۀ پاسخ مثبت دادن به تمایالت پست: 1ـ ضعیف شدن عزت نفس 2ـ سوق 

دادن به سوی خواری و لذت
نتیجۀ تداوم پاسخ مثبت دادن به تمایالت پست: 1ـ احاطه شدن انسان توسط 
خواری و ذلت 2ـ مقاومت نکردن در برابر خواسته های نامشروع درونی و بیرونی

3ـ به سرعت تسلیم شدن در برابر خواسته های نامشروع درونی و بیرونی

گزینۀ26682
ااّل بها  الجّنْهً فال تبیعوها  ااّل  امام علی)ع( می فرماید: »أنّه لیس النفسکم ثمن 
: همانا بهایی برای جان شما جز بهشت نیست، پس ]خود را[ به کمتر از آن 

نفروشید.«
انسان  ارزشمند  بهای  از  احادیث،  سایر   دلیل نادرستی سایر گزینه ها در 

سخن به میان نیامده است.
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گزینۀ26693
مطابق این آیه: »من کان یِرید العّزهًْ فللّه العّزهًْ جمیعا«، خدایی که خالق تمام 
هستی است، سرچشمه  و منبع )توحید در خالقیت( همۀ قدرت ها و عّزت هاست. 
)فللّه العّزْهً جمیعا(، او وجود نفوذناپذیری است که هیچ کس توانایی ایستادن در 
 ،) برابر قدرت او را ندارد. بنابراین، هر کس به دنبال عزت است )من کان یرید العّزْهً

باید خود را به این سرچشمه وصل کند. 
توضیح همه جا )هلِلِ( بیانگر توحید در مالکیت نیست:

1ـ »فللّه الغّزهًْ جمیعاً«: خداوند سرچشمه همۀ عزت هاست. )توحید در خالقیت(
2ـ »استجیبوا هلل و للّرسول اذا دعاکم«: پذیرش دعوت خدا و پیامبر )توحید عملی(

3ـ »و الّذین آمنوا اشّد حّباً هلل«: شدت محبت مؤمنان به خدا )تولّی(
4ـ »هلل ما فی الّسماوات و ما فی االرض«: توحید در مالکیت

گزینۀ26704
الف ـ در بیان اهمیت عزت نفس، این که عزت از صفاتی است که قرآن کریم 

بیش از 95 بار خداوند را بدان توصیف کرده است.
ب ـ انسان عزیز، زیر بار عملی که روحش را آزرده کند و او را تحقیر و کوچک 

سازد، نمی رود.
ج ـ این که خداوند »عزیز« است، معنایش این است که کسی نمی تواند در ارادۀ او 

نفوذ نماید و او را تسلیم خود کند.
توضیح عزت دربارۀ انسان: از ارکان فضایل اخالقی است، به معنای تسلیم 

نشدن و نفوذناپذیری و نپذیرفتن حقارت.
عزت دربارۀ خدا: بیش از 95 بار خداوند در قرآن به آن توصیف شده است و به 

معنای این است که کسی نمی تواند خدا را مغلوب کند و در ارادۀ او نفوذ نماید.

گزینۀ26711
«، در مورد پاداش  الف ـ خداوند در عبارت شریفۀ: »للّذین أحسنوا الحسنی و زیادهًْ
کسانی که در دنیا نیکوکاری )للّذین أحسنوا( پیشه کنند وعده می دهد که در 
آخرت پاداشی نیک دارند )الحْسنی(، به  همراه پاداشی افزون تر که ناشی از فضل 

خداست و به عقلشان خطور نمی کند. )و زیادْهً(
پاداشی  أمَثالَِها«،  َعشُر  َفلَُه   ِ بِالَحَسَنْهً َجاَء   َمن« شریفۀ:  عبارت  در  خدوند  ب ـ 

افزون تر به نیکوکاران وعده داده است. 
در نگاه اول،  این تست، یک تست مفهومی و دشوار  تحلیل تست 1400
نمودن عبارت مشابه صورت سؤال  پیدا  و  بررسی گزینه ها  از  تنها پس  است. 
می توان منظور طراح سؤال را درک کرد. آیۀ گزینۀ )2(، به »توجه به عظمت 
خداوند و تالش برای بندگی او« به عنوان یکی از راه های دستیابی به عزت نفس 
اشاره دارد. آیۀ گزینۀ )3(، برخالف آیۀ مورد سؤال که به تحقق فضل الهی در 
مورد پاداش نیکوکاران اشاره دارد، این عبارت قرآنی، به تحقق عدل الهی در مورد 
مجازات گناه کاران در آخرت اشاره دارد. آیۀ گزینۀ )4(، به الگو بودن رسول خدا)ص( 

در دنیا اشاره دارد. 

گزینۀ26721
الف ـ با توجه به این فرمایش امام علی)ع(: »أنّه لیس النفسکم ثمن ااّل الجّنهًْ فال 
تبیعوها ااّل بها : همانا بهایی برای جان شما جز بهشت نیست، پس ]خود را[ به 
کمتر از آن نفروشید.«، وظیفۀ ما در برابر قدر و ارزش جان انسان، نفروختن آن 

به بهای اندک است.
ب ـ امیرالمؤمنین علی)ع( در وصف انسان هایی که عزت خود را در بندگی خدا 
یافته اند، می فرماید: »خالق جهان در نظر آنان بزرگ است )علت( از این جهت، 

غیر خدا در نظرشان کوچک است. )معلول(«
تحلیل تست 1400  این تست، یک تست حفظی و ترکیبی از دو حدیث 
امام علی)ع( است. برای پاسخ دادن به قسمت اول این تست، باید متن عربی و 
ترجمۀ عربی   ،)4( و   )2( گزینه های  اول  نمود. قسمت  را حفظ  ترجمۀ حدیث 
صورت سؤال است. با در نظر گرفتن متن حدیث، قسمت دوم گزینۀ )3( نادرست 

است. 

گزینۀ26732
الف ـ برای مثال، پیامبر اکرم)ص(، هنگامی که در محاصرۀ طاقت فرسای مشرکان 
ابوطالب)ع( و حضرت خدیجه)ع( و یارانی اندک و فقیر،  مکه بود و جز حضرت 
پشتوانه ای نداشت، به بزرگان مکه که به او وعدۀ ثروت و قدرت و ریاست بر این 
شهر را می دادند، فرمود: »اگر اینان خورشید را در دست راستم و ماه را در دست 

چپم بگذارند، از راه حق دست برنمی دارم و تسلیم نمی شوم«
تحلیل تست 1400  این تست، یک تست حفظی و ساده است. برای پاسخ 
دادن به این نوع سؤال، باید توجه داشت که هنگام مطالعۀ احادیث، عالوه بر 
آموحتن موضوع و مفهوم آن حدیث، باید گویندۀ آن را نیز حفظ نمود. گزینۀ )1(، 
سخن امام علی)ع( و گزینۀ )3(، سخن امام علی)ع( و گزینۀ )4(، مفهوم قرآنی است.

گزینۀ26744
آیۀ شریفۀ: »ما فرزندان آدم را کرامت بخشیدیم ... و بر بسیاری از مخلوقات 
برتری دادیم«، و این سخن امام علی)ع(: »أنّه لیس النفسکم ثمن ااّل الجّنهًْ فال 
تبیعوها ااّل بها : همانا بهایی برای جان شما جز بهشت نیست، پس ]خود را[ به 
کمتر از آن نفروشید.«، به اولین راه تقویت عزت نفس، یعنی »شناخت ارزش خود 

و نفروختن خویش به بهای اندک« اشاره دارد.
برای  این درس است.  از  تحلیل تست 99 این تست، یک تست متوسط 
پاسخ دادن به این نوع تست، کافی به تناسب معنایی آیات و احادیثی که پیرامون 
یک موضوع بیان شده اند، توجه کرد. گزینۀ )1(، ویژگی شیعه را در پیروی عملی 
از اهل بیت)ع( بیان می کند. گزینۀ )2(، به دومین راه تقویت عزت نفس، یعنی 
»توجه به عظمت خداوند و تالش برای بندگی او« اشاره دارد. گزینۀ )3(، به 

عصمت اهل بیت)ع( اشاره دارد.

گزینۀ26754
انسان دارای دو دسته از تمایالت است: اّول: تمایالت عالی و برتر، مانند: تمایل 
به دانایی، عدالت، شجاعت، حیا، ایثار و ُحسن خلق، که مربوط به روح الهی و 
معنوی انسان هستند. ما با رسیدن به این تمایالت، احساس موفقیت و کمال 

می کنیم و از آنها لذت می بریم.
دوم: تمایالت دانی: مانند: تمایل به ثروت، شهرت، غذاهای لذیذ، زیورآالت و رفاه 
مادی که مربوط به بُعد حیوانی و دنیایی انسان است.  و وقتی به این تمایالت 
دست می یابیم، از آنها لذت می بریم و خوشحال می شویم انسان ها به طور طبیعی 

به این قبیل امور میل دارند و عالقه نشان می دهند.
تحلیل تست 99 این تست، یک تست مفهومی و دشوار است. برای انتخاب 
گزینۀ صحیح، ابتدا باید با تأمل و حوصله، گزینه های نادرست را یکی پس از 

دیگری حذف نمود تا در نهایت، گزینۀ صحیح را انتخاب نمود.
گزینه های )1( و )2( نادرست است، زیرا مطابق توضیح باال، با رسیدن به تمایالت 

عالی، ما احساس موفقیت و کمال می کنیم و از آنها لذت می بریم. 
گزینۀ )3( نادرست است، زیرا ما وقتی به تمایالت دانی دست می یابیم، از آنها 

لذت می بریم و خوشحال می شویم.

گزینۀ26762
آیۀ شریفۀ: »من کان یِرید العّزهًْ فللّه العّزهًْ جمیعا«، بیانگر این مفهوم است که خدایی که 
خالق تمام هستی است، سرچشمه  و منبع همۀ قدرت ها و عّزت هاست. )فلله العّزه جمیعا(، 
او وجود نفوذناپذیری است که هیچ کس توانایی ایستادن در برابر قدرت او را ندارد. بنابراین، 
هر کس به دنبال عزت است )من کان یرید العّزه(، باید خود را به این سرچشمه وصل کند.

تحلیل تست 99 این تست، یک تست مفهومی و دشوار است. برای پاسخ 
دادن به آن، ابتدا باید گزینه های نادرست را حذف نمود تا در آخر، گزینۀ صحیح 
را انتخاب نمود. عبارت قرآنی گزینۀ )1(، به علم الهی که علت انتخاب انبیای 
و  والیت  به   ،)3( گزینۀ  قرآنی  عبارت  دارد.  اشاره  است،  نبوت  مقام  به  الهی 
سرپرستی خداوند اشاره دارد. عبارت قرآنی گزینۀ )3(، بیانگر این موضوع است که 
در صورت بازگشت مسلمانان به دورۀ جاهلیت، به خداوند هیچ گزندی نمی رسد.
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گزینۀ26774
الف ـ »انسان ذلیل«، نیز کسی است که در برابر مستکبران و زورگویان تن به 
خواری می دهد و هر فرمانی را می پذیرد؛ )دشمن بیرونی( همچنین تسلیم هوی 
و هوس خویش می شود و هر کاری را که موافق هوی و هوس او باشد انجام 

می دهد، هر چند که آن کار روحش را به گناه آلوده کند.
ب ـ با استناد به آیۀ شریفۀ: »و الّذین کسبوا الّسّیئات جزاء سّیئهًْ بمثلها و ترهقهم 
ذلّهًْ ....«، هر کس از تمایالت نامشروع دنباله روی کند و به گناه و زشتی روی آورد 
)و الّذین کسبوا الّسّیئات(، خواری و ذلت چهرۀ او را می پوشاند، ذلت در برابر گناه.

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها مطابق توضیح باال، قسمت اول  گزینه های 
)1( و )3( نادرست است. قسمت دوم گزینۀ )2( نادرست است، زیرا در عبارت 
قرآنی: »و من جاء بالّسّیئهًْ فال ي جز یإاّل مثلها و هم ال یظلمون«، سخن از ذلّت 

نفس و نتیجۀ آن نشده است.

گزینۀ26782
این مخلوقات  آدم،  فرزند  است: »ای  فرموده  انسان  به  این سخن خداوند که 
را برای تو آفریدم و تو را برای خودم«، به اولین راه تقویت عزت نفس، یعنی 

»شناخت ارزش خود و نفروختن خویش به بهای اندک« اشاره دارد.
مورد  در   )4( و   )3( گزینه های  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
انسان.  تمایالت  تمامی  برابر  ایستادگی در  نه  نامشروع صحیح است  تمایالت 

قسمت دوم گزینۀ )1(، موضوع این حدیث قدسی نمی باشد.

گزینۀ26792
این سخن حضرت زینب)س(: »در این واقعه جز زیبایی ندیدم.«، در پاسخ به جملۀ 
تحقیرآمیز عبیداهلل بن زیاد، حاکم کوفه که گفت: »دیدی خدا چه بر سر خاندان 
شما آورد؟«، و آیۀ شریفۀ: »من کان یرید العزهًْ فلله العزهًْ جمیعا«، به دومین راه 
او«  بندگی  برای  و تالش  به عظمت خداوند  یعنی »توجه  تقویت عزت نفس، 

اشاره دارند.
به رشد تدریجی سطح فکر   ،)1(  دلیل نادرستی سایر گزینه ها آیۀ گزینۀ 
مردم از عوامل تعدد انبیای الهی اشاره دارد. آیۀ گزینۀ )3(، به حفظ قرآن کریم از 
تحریف اشاره دارد. آیۀ گزینۀ )4(، به سخت کوشی و دلسوزی پیامبر اسالم)ص( در 

هدایت مردم اشاره دارد.

گزینۀ26802
»بندگی خالصانه برای خدا«، علت دست یابی مسلمانان به عزت حقیقی است و 

»ایستادگی در برابر هوای و هوس خویش«، نتیجۀ دست یابی به آن است.
نادرست   )3( و   )1( گزینه های  دوم   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
است، زیرا در برآوردن نیازهای حیوانی، ایجاد اعتدال صحیح است نه سرکوب 

کردن تمایالت عالی انسان.

گزینۀ26812
مراجعه شود به پاسخ دو پرسش قبل.

دلسوزی  و  به سخت کوشی   ،)1( گزینۀ   دلیل نادرستی سایر گزینه ها آیۀ 
پیامبر اسالم)ص( در هدایت مردم اشاره دارد. آیۀ گزینۀ )3(، به حیات معنوی انسان 

از طریق دینداری اشاره دارد. آیۀ گزینۀ )4(، ویژگی شیعه را بیان می کند.

گزینۀ26824
عوامل بیرونی فقط زمینه ساز هستند و آن کس که تصمیم می گیرد و مرتکب 

گناه می شود خود انسان است.

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ )1( نادرست است، زیرا عوامل بیرونی 
زمینه ساز گناه هستند و انسان باید با توجه به عزت نفس آگاهانه و اکتسابی خود 
راه گناه را ببندد. گزینۀ )2( از نظر علمی نادرست است. گزینۀ )3( نادرست است، 
زیرا کنترل انسان به دست خودش است و عوامل بیرونی نمی توانند کنترل او را 

به دست گیرند.

گزینۀ26832
این سخن پیامبر گرامی اسالم)ص(: »اگر خورشید را در دست راستم و ماه را در 
دست چپم بگذارید، از راه حق دست برنمی دارم« و آیۀ شریفۀ: »من کان یرید 
العزهًْ فللّه العّزهًْ جمیعاً«، به دومین راه تقویت عزت نفس، یعنی »توجه به عظمت 

خداوند و تالش برای بندگی او« اشاره دارند.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها آیۀ گزینۀ )1(، به پایان تاریخ اشاره دارد نه به 
مهار نفس. آیۀ گزینۀ )3(، به نتیجۀ عزت نفس اشاره دارد نه استقامت در دین. 

آیۀ گزینۀ )4(، به علت غیبت امام زمان اشاره دارد که مورد نظر سؤال نیست.

گزینۀ26841
الف ـ این سخن امام علی)ع(: »بندۀ کسی مثل خودت نباش زیرا خداوند تو را آزاد 
آفریده است«، به »آزادگی انسان« و »ایستادگی در برابر ظالمانی که می خواهند 
و  نتایج »عزت  از  که  بپذیریم.«،  را  ذلت  و  باشیم  تسلیم  آنان  ظلم  مقابل  در 
کرامت نفس« و »بندگی خداوند« می باشند، اشاره دارد. ب ـ بر اساس این حدیث، 
پاسداری و محافظت از نعمت »آزادگی« که خداوند به انسان عطا کرده است، در 

گرو نفی بندگی غیر خدا می باشد.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها حدیث مطرح شده در قسمت دوم گزینه های 
)3( و )4(، به آزادگی انسان در برابر ظالمان اشاره ندارد. قسمت اول گزینۀ )2( 

نادرست است، زیرا حفظ آزادگی انسان با مبارزه با ظالمان به دست می آید.

گزینۀ26851
بر اساس آیۀ شریفۀ: »و الّذین کسبوا الّسیئات جزاء سّیئهًْ بمثلها و ترهقهم ذلّهًْ«، 
هر کس از تمایالت نامشروع دنباله روی کند و به گناه و زشتی روی آورد )و 
الّذین کسبوا الّسّیئات(، خواری و ذلت چهرۀ او را می پوشاند، ذلت در برابر گناه. 

)و ترهقهم ذلّهًْ(
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها با توجه به متن آیه، قسمت اول گزینه های 
)2( و )4( نادرست است. آیۀ شریفۀ: »من جاء بالسّیئهًْ فال یجزی ااّل مثلها و هم 

ال یظلمون«، به نتیجۀ دنیوی ذلت نفس اشاره ندارد.

گزینۀ26864
الف ـ کسی که در مقابل دیگران تن به ذلت می دهد، ابتدا در مقابل تمایالت پست 
درون خود شکست خورده و تسلیم شده و سپس مغلوب زورگویان و قدرتمندان 

گردیده و تسلیم خواسته های آنان شده است.
ب ـ با توجه به علل عرضی و علل طولی، تسلیم شدن در برابر عوامل بیرونی، 
حاکی از حاکمیت علل طولی در انسان است، به این معنی که شکست بیرونی 
به دنبال شکست درونی محقق می شود و خود عالی که همان نفس لّوامه است، 

مغلوب خود دانی می گردد.
گرفتن  نظر  در  با  تست،  نوع  این  به  دادن  پاسخ  روش تست زدن برای 
با توجه به  نادرست می پردازیم.  ساده ترین قسمت سؤال، به حذف گزینه های 
توضیح باال، قسمت سوم گزینه های )1( و )2( نادرست است. قسمت اول گزینۀ 
)3( نادرست است، زیرا مطابق توضیح قسمت الف، رابطۀ عوامل بیرونی و نفس 

أمارۀ انسان، به صورت طولی است نه عرضی.
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گزینۀ26871
الف ـ »تابع«، به معنای معلول و »متبوع«، به معنای علت است. علت، وجود 
دهنده به معلول است و قبل از پیدایش معلول وجود دارد. بنابراین، در یک رابطۀ 

علّی و معلولی، آن موردی که اول وجود دارد، علت است. 
مقابل  در  ابتدا  )معلول(،  ذلت می دهد  به  تن  دیگران  مقابل  در  ب ـ کسی که 
تمایالت پست درون خود شکست خورده و تسلیم شده )علت( و سپس مغلوب 

زورگویان و قدرتمندان گردیده و تسلیم خواسته های آنان شده است.
ج ـ در مقابل دیگران، تن به ذلّت دادن تابع )معلول( شکست نخستین در برابر 
تمایالت دانی خویش است و از دّقت در تعالیم اسالمی مفهوم می گردد که خدا، 

بهای انسان است.
روش تست زدن برای پاسخ دادن به این تست، حتما از روش حذف گزینه 
استفاده کنید. با توجه به توضیح باال، قسمت اول گزینه های )2( و )4( نادرست 
است، زیرا شکست خوردن در برابر عوامل بیرونی، معلول و نتیجۀ )تابع( شکست 

در برابر خود دانی است.

گزینۀ26882
این سخن امام علی)ع(: »خالق جهان در نظر آنان عظیم است. در نتیجه، غیر خدا 
در چشم آنان کوچک است.«، بیانگر این حقیقت است که فهم عظمت خالق، 

ارزش دهنده به خود عالی انسان است.
با تأمل و  باید  روش تست زدن برای پاسخ دادن به این تست مفهومی، 
حوصله به حذف گزینه های نادرست بپردازیم. گزینۀ )3(، به این معناست که 
شناخت خداوند معلول و نتیجۀ عدم احساس حقارت است، بر این اساس، کامال 
نادرست است. گزینۀ )2(، به این معناست که شناخت خداوند علت عدم احساس 
حقارت است، این گزینه نادرست است، زیرا این آیه به احساس حقارت اشاره 

ندارد. گزینۀ )4(، مفهوم حدیث را برعکس بیان کرده است.

گزینۀ26894
کرامت نفس، به معنای شناخت قدر و منزلت انسان در نزد خدا است و خداوند در 
حدیث: »ای فرزند آدم، این موجودات و مخلوقات را برای تو آفریدم و تو را برای 

خودم.«، وجود خودش را بهای انسان معرفی می کند.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها مطابق حدیث قدسی، قسمت دوم گزینه های 
)2( و )3( نادرست است. قسمت اول گزینۀ )1(، مفهوم عزت و کرامت نفس 

انسان نیست.
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گزینۀ26904
الف ـ رسول خدا)ص( می فرماید: »در اسالم، هیچ بنایی نزد خدا محبوب تر از ازدواج 
نیست.« ب ـ پیامبر اکرم)ص( می فرماید: »کسی که ازدواج کند،  نصف دین خود را 

حفظ کرده است؛ پس باید برای نصف دیگر، از خدا پروا داشته باشد.«
سپس  و  شود  خوانده  دقت  به  درس  متن  روش مطالعۀ این درس ابتدا 
عبارت های هر قسمت با احادیث و آیات آن ارتباط داده شود. بخش های اصلی 
این درس، نقش های مکمل، آمادگی برای ازدواج، اهداف ازدواج و زمان ازدواج 
است که باید با دقت بیشتری خوانده شود. دو آیۀ از اهمیت زیادی برخوردار 
است که ابتدا باید نکات آنها یاد گرفته شود و سپس با اهداف ازدواج مطابقت 

داده شود.

گزینۀ26912
خانواده مقدس ترین نهاد و بنای اجتماعی نزد خداست. این نهاد، با ازدواج زن و 
مرد به وجود می آید و با آمدن فرزندان کامل می شود. با تولد فرزندان، زن و مرد، 

مادر و پدر بودن را تجربه می کنند و فرزندان را در دامان خود می پرورانند.
توضیح کامل شدن خانواده، با تحقق سومین هدف تشکیل خانواده، یعنی 

(« صورت می گیرد. »رشد و پرورش فرزندان )بنین و حفّدهًْ

گزینۀ26924
الف ـ خانواده، با ازدواج زن و مرد به وجود می آید و با آمدن فرزندان کامل می شود. 
ب ـ آمدن فرزندان و به دنبال آن، کامل شده خانواده، بیانگر سومین هدف تشکیل 

خانواده، یعنی »رشد و پرورش فرزندان« است. 
ج ـ آیۀ شریفۀ: »و اهلل جعل لکم من أنفسکم أزواجا و جعل لکم من أزواجکم بنین 
و حفدهًْ و رزقکم من الّطّیبات«، به سومین هدف تشکیل خانواده، یعنی »رشد و 

پرورش فرزندان« اشاره دارد.
اشاره  ازدواج  سوم  هدف  به  که  آیه ای   دلیل نادرستی سایر گزینه ها تنها 
دارد، در قسمت دوم گزینۀ )4( آمده است. آیۀ گزینۀ )1(، بیانگر هدف دوم ازدواج، 
یعنی انس روحی با همسر است. آیۀ گزینه های )2( و )3(، به چهارمین هدف 

ازدواج، یعنی »رشد اخالقی و معنوی« اشاره دارد.

گزینۀ26931
الف ـ در آیۀ شریفۀ: »و من آیاته أن خلق لکم من أنفسکم أزواجا لتسکنوا إلیها و 
جعل بینکم موّدهًْ و رحمهًْ إّن في ذلک آلیات لقوم یتفّکرون«، قسمت اول آیه، 
یعنی عبارت قرآنی: »و من آیاته أن خلق لکم من أنفسکم أزواجا لتسکنوا إلیها«، 

به دومین هدف ازدواج، یعنی انس روحی با همسر اشاره دارد.
ب ـ در این آیه، آفرینش همسرانی از جنس خود انسان؛ و ایجاد مودت و رحمت 

بین همسران، نشانه هایی برای افرادی که تفکر می کنند، معرفی شده است.
مقایسه عبارت شریفۀ: »خلق لکم من أنفسکم أزواجا«، بیانگر هدف دوم 
تشکیل خانواده ولی عبارت شریفۀ: »جعل لکم من أنفسکم أزواجا«، بیانگر هدف 

سوم تشکیل خانواده است.

گزینۀ26943
در آیۀ شریفۀ: »و من آیاته أن خلق لکم من أنفسکم أزواجا لتسکنوا إلیها و جعل 
بینکم موّدهًْ و رحمهًْ إّن في ذلک آلیات لقوم یتفّکرون«، برای این که آرامش 
ناشی از انس و هم صحبتی میان همسران پدید آید، قرآن کریم به دو ویژگی که 
باید میان زن و مرد باشد، اشاره می کند، آن دو ویژگی مودت و رحمت )و جعل 

بینکم مودهًْ و رحمهًْ( است.
نادرست   )4( و   )1( گزینه های  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
و  مرد  و  زن  پیوند  ثمرۀ  است،  ازدواج  بیانگر هدف سوم  که  فرزند  زیرا  است، 
تحکیم بخش وحدت روحی آنها است. مطابق توضیح باال و متن آیه، قسمت دوم 

گزینۀ )2( نادرست است.

گزینۀ26954
الف ـ عبارت قرآنی: »و من آیاته أن خلق لکم من أنفسکم أزواجا لتسکنوا إلیها«، 
به دومین هدف ازدواج، یعنی انس روحی با همسر اشاره دارد. ب ـ بر اساس این 
آیه، هر یک از زن و مرد، عالوه بر نیاز جنسی، نیازمند به زندگی با دیگری هستند 

و این نیاز نیز پس از بلوغ آشکار می شود.
روش تست زدن برای پاسخ دادن به این نوع تست، ابتدا باید گزینه های 
نادرست را یکی  پس از دیگری حذف نمود تا در آخر، به گزینۀ صحیح رسید.  
گزینه های )1( و )2(، به سومین هدف تشکیل خانواده، یعنی »رشد و پرورش 
فرزندان« اشاره دارند. گزینۀ )3(، به چهارمین هدف ازدواج، یعنی »رشد اخالقی 

و معنوی« اشاره دارد.

گزینۀ26964
الف ـ در آیۀ شریفۀ: »و من آیاته أن خلق لکم من أنفسکم أزواجا لتسکنوا إلیها 
و جعل بینکم موّدهًْ و رحمهًْ إّن في ذلک آلیات لقوم یتفّکرون«، برای این که 
آرامش ناشی از انس و هم صحبتی میان همسران پدید آید، قرآن کریم به دو 
ویژگی که باید میان زن و مرد باشد، اشاره می کند، آن دو ویژگی مودت و رحمت 
)و جعل بینکم مودهًْ و رحمهًْ( است. ب ـ در این آیه، آفرینش همسرانی از جنس 
خود انسان؛ و ایجاد مودت و رحمت بین همسران، نشانه هایی برای اهل تفکر 

معرفی شده است.
روش مطالعه هر قسمت از دو آیۀ ابتدای این درس، بیانگر مفهوم خاصی 
می باشند. پس از حفظ کردن، عبارت های این دو آیه، مفاهیم آنها نیز باید حفظ 
شوند. قسمت اول گزینه های )1( و )3( نادرست است، زیرا این دو صفت برای 

ایجاد آرامش روحی )لتسکنوا إلیها( قرار داده شده است.

گزینۀ26972
الف ـ در آیۀ شریفۀ: »و من آیاته أن خلق لکم من أنفسکم أزواجا لتسکنوا إلیها و 
جعل بینکم موّدهًْ و رحمهًْ إّن في ذلک آلیات لقوم یتفّکرون«، عبارت قرآنی: »و من 
آیاته أن خلق لکم من أنفسکم أزواجا لتسکنوا إلیها«، به دومین هدف ازدواج، یعنی 
انس روحی با همسر اشاره دارد. ب ـ در این آیه، عبارت قرآنی: »و جعل بینکم موّدهًْ 
«، به چهارمین هدف ازدواج، یعنی »رشد اخالقی و معنوی« اشاره دارد. و رحمهًْ

نکتۀ طالیی دومین و چهارمین هدف ازدواج، نشانه هایی برای اهل تفکر 
است.

گزینۀ26981
با توجه به کلمۀ: »أزواجا« در آیۀ شریفۀ: »و من آیاته أن خلق لکم من أنفسکم 
أزواجا لتسکنوا إلیها...«، ز یک جنس خلق شده اند، بنابراین، هیچ کدام بر دیگری 

برتری ندارد.
و  زنان  زیرا  است،  نادرست   )2(  دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینه های 
مردان به عنوان افراد نوع بشر، استعدادها و ویژگی های فطری یکسان و هدف 
ویژگی های  نظر  از  مرد  و  زن  زیرا  است،  نادرست   )4( گزینۀ  دارند.  مشترکی 

جسمانی با هم تفاوت دارند.
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گزینۀ26993
الف ـ آیۀ شریفۀ: »و اهلل جعل لکم من أنفسکم أزواجا و جعل لکم من أزواجکم 
بنین و حفدهًْ و...«، به سومین هدف تشکیل خانواده، یعنی »رشد و پرورش 
فرزند  در  را  دوام وجود خود  عبارت: »زوجین  این  دارد. ب ـ  اشاره  فرزندان« 
می بینند و از رشد و بالندگی او لذت می برند.«، بیانگر هدف سوم ازدواج است.

نادرست   )4( و   )2( گزینه های  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
دوم  بیانگر هدف  أزواجا«،  أنفسکم  لکم من  عبارت شریفۀ: »خلق  زیرا  است، 
تشکیل خانواده ولی عبارت شریفۀ: »جعل لکم من أنفسکم أزواجا«، بیانگر هدف 
سوم تشکیل خانواده است. قسمت دوم گزینۀ )1( بیانگر هدف دوم ازدواج، یعنی 

»انس با همسر« است نه هدف سوم ازدواج.

گزینۀ27001
عبارت شریفۀ: »و اهلل جعل لکم من أنفسکم أزواجا«، با توجه به کلمۀ: »أزواجا« 
، بیانگر این حقیقت است که آفرینش زن و مرد به  گونه ای است که زوج یکدیگر 
باشند، یعنی هر دو تکمیل کنندۀ یکدیگرند و از جهت »زن بودن« و »مرد بودن« 
تفاوت هایی دارند که آن ها را به هم نیازمند کرده، بدون اینکه این تفاوت ها باعث 

برتری ذاتی یکی بر دیگری باشد.
یادآوری آیاتی از قرآن کریم که بیانگر یکسان بودن منزلت زن و مرد باشند، 
از عقاید  بیانگر دومین جنبۀ اعجاز محتوایی قرآن کریم، یعنی »تأثیرناپذیری 

دوران جاهلیت« می باشند.

گزینۀ27014
در آیۀ شریفۀ: »و اهلل جعل لکم من أنفسکم أزواجا و جعل لکم من أزواجکم بنین 
و حفدهًْ و رزقکم من الّطّیبات أفبالباطل یؤمنون و بنعمت اهلل هم یکفرون«، که 
بیانگر سومین هدف ازدواج، یعنی »رشد و پرورش فرزندان« است، پس از اعطای 
« و »و رزقکم من  این نعمت ها: »جعل لکم من أنفسکم أزواجا«، »بنین و حفدهًْ

الطّیبات«، خداوند می فرماید: »أفبالباطل یؤمنون و بنعمهًًْ اهلل هم یکفرون«
نکتۀ طالیی در این آیه، »همسر« و »فرزندان«، از نعمت های الهی ذکر 

شده اند.

گزینۀ27022
به  اختصاص  کریم  قرآن  در  و »ناس«  »بنی آدم«  »انسان«،  کلمات »إنس«، 
جنس خاصی ندارد و هر آیه ای که با این کلمات همراه باشد، به زن و مرد، هر دو، 
مربوط می شود )یکسانی منزلت زن و مرد(؛ زیرا حقیقت انسان را روح او تشکیل 

می دهد و روح انسان نه مذکر است و نه مؤنث.
از  زیرا زن و مرد  نادرست است،   )1(  دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ 
هم  با  جسمی  خصوصیات  نظر  از  یعنی  بودن«  »مرد  و  بودن«  »زن  جهت 
متفاوت اند. گزینۀ )3( نادرست است، زیرا هر یک از زن و مرد در زندگی مشترک 
خانوادۀ  یک  و  می گیرند  عهده  بر  را  )متفاوتی(  خاصی  نقش های  خانوادگی  و 

متعادل را پدید آورند. مطابق توضیح باال، گزینۀ )4( نادرست است.

گزینۀ27033
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

اول گزینه های  باال، قسمت   دلیل نادرستی سایر گزینه ها مطابق توضیح 
)2( و )4( نادرست است. قسمت دوم گزینۀ )1( نادرست است، زیرا هر یک از زن 
و مرد در زندگی مشترک و خانوادگی نقش های خاصی )متفاوتی( را بر عهده 

می گیرند و یک خانوادۀ متعادل را پدید آورند.

گزینۀ27043
زنان و مردان به عنوان افراد نوع بشر، استعدادها و ویژگی های فطری یکسان و 
هدف مشترکی دارند که با بهره گرفتن از آن ویژگی های فطری می توانند به آن 

هدف مشترک، یعنی قرب الهی و بهشت جاوید برسند.

نادرست   )4( و   )1( گزینه های  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
است، زیرا زن و مرد از جهت »زن بودن« و »مرد بودن« یعنی از نظر خصوصیات 
جسمی با هم متفاوت اند. قسمت دوم گزینۀ )2( نادرست است، زیرا هدف مشترک 

زن و مرد، قرب الهی و بهشت جاوید است.

گزینۀ27054
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

نادرست   )3( و   )2( گزینه های  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
است، زیرا رشد اخالقی و معنوی مقدمۀ رسیدن به قرب الهی و بهشت جاوید 

است. مطابق توضیح باال، قسمت دوم گزینۀ )1( نادرست است.

گزینۀ27061
خداوند، زن و مرد را به گونه ای آفریده که زوج یکدیگر باشند، یعنی در کنار هم 

قرار گیرند و یکدیگر را کامل کنند.  
توضیح مفهوم آیات: »و من آیاته أن خلق لکم من أنفسکم أزواجا ...« و »و 

اهلل جعل لکم من أنفسکم أزواجا...«، به زوجیت زن و مرد اشاره دارد.

گزینۀ27073
زن و مرد اگرچه در ویژگی های انسانی با هم مشترک هستند و خداوند برای هر 
دو هدف واحدی معین کرده است، اّما از جهت »زن بودن« و »مرد بودن« یعنی 

از نظر خصوصیات جسمی با هم متفاوت اند.
نادرست   )4( و   )2( گزینه های  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
است، زیرا زن و مرد در ویژگی های روحی با یکدیگر تفاوت دارند. مطابق توضیح 

باال، قسمت دوم گزینۀ )1( نادرست است.

گزینۀ27082
زن و مرد، از جهت »زن بودن« و »مرد بودن« یعنی از نظر خصوصیات جسمی 
با هم متفاوت اند. این تفاوت ها به گونه ای است که هر دو را به هم نیازمند کرده 
است؛ بدون اینکه یکی بر دیگری برتری داشته باشد. زیرا برتری هرکس نزد 

خداوند به تقواست و هر انسانی می تواند آن را در وجود خود پرورش دهد.
نکتۀ طالیی معنای زوج بودن زن و مرد، در »مشترک بودن زن و مرد در 
ویژگی های انسانی و هدف واحد از خلقت آنها« در عین »متفاوت بودن آنها از  از 

جهت »زن بودن« و »مرد بودن« یعنی از نظر خصوصیات جسمی« است.

گزینۀ27094
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

برای  نه  است،  یکدیگر  تکمیل  برای  مرد  و  زن  نکتۀ طالیی تفاوت های 
برتری آنها بر یکدیگر.

گزینۀ27101
مراجعه شود به پاسخ دو پرسش قبل.

روش تست زدن این سبک از سؤال که به صورت جا خالی مطرح شوند، در 
کنکورهای سراسری چند سال اخیر، کمتر طرح شده است، در صورت مواجه 
شدن با این نوع سؤال، بهتر است، همانند سؤاالت چند قسمتی، با در نظر گرفتن 
یک قسمت از صورت سؤال، به حذف گزینه های نادرست بپردازید. با توجه به 
توضیح کتاب که در باال آمده است، قسمت اول گزینه های )2( و )4( و قسمت 

سوم گزینۀ )3( نادرست است.
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گزینۀ27113
الف ـ تفاوت های میان زن و مرد  به جهت وظایف مختلفی است که خالق حکیم 
بر عهدۀ هر یک از زن و شوهر نهاده است تا هر کدام از آنها بتوانند در زندگی 
مشترک و خانوادگی نقش های خاصی را بر عهده بگیرند و یک خانوادۀ متعادل 

را پدید آورند.
نکتۀ طالیی تفاوت های زن و مرد در این موراد است: 1ـ از جهت »زن 
بودن« و »مرد بودن« یعنی از نظر خصوصیات جسمی 2ـ وظایفی که خالق 
حکیم بر عهدۀ هر یک از زن و شوهر نهاده است. 3ـ نقش های خاصی که زن و 

مرد در زندگی مشترک و خانوادگی را بر عهده می گیرند.

گزینۀ27123
الف ـ مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

ب ـ زوج بودن زن و مرد، یعنی زن و مرد اگرچه در ویژگی های انسانی با هم 
مشترک هستند و خداوند برای هر دو هدف واحدی معین کرده است، اّما از جهت 

»زن بودن« و »مرد بودن« یعنی از نظر خصوصیات جسمی با هم متفاوت اند.
نکتۀ طالیی دلیل تفاوت های میان زن و مرد، بر عهده گرفتن نقش های 

مکمل برای پدید آوردن یک خانوادۀ متعادل است.

گزینۀ27134
الف ـ توانمندی عاطفی باالی زنان و قدرت جسمی بیشتر مردان، بیانگر وجود 

تفاوت هایی میان زن و مرد از نظر جسمانی و روحانی است.
ب ـ تفاوت های میان زن و مرد  به جهت وظایف مختلفی است که خالق حکیم 
بر عهدۀ هر یک از زن و شوهر نهاده است تا هر کدام از آنها بتوانند در زندگی 
مشترک و خانوادگی نقش های خاصی را بر عهده بگیرند و یک خانوادۀ متعادل را 
پدید آورند. ج ـ به طور مثال، توانمندی عاطفی باالی زنان و قدرت جسمی بیشتر 
مردان برای آن است که زن با محبت مادری، فرزندان را رشد دهد و مرد با کار 

کردن نان آور خانواده باشد.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ )1( نادرست است، زیرا هر یک از زن و 
عهده  بر  را  )متفاوتی(  خاصی  نقش های  خانوادگی  و  مشترک  زندگی  در  مرد 
می گیرند و یک خانوادۀ متعادل را پدید آورند. با توجه به توضیح قسمت »ج«، 

گزینه های )2( و )3( نادرست است.

گزینۀ27142
انسان، با رسیدن به سّن بلوغ و دورۀ جوانی وارد مرحلۀ مسئولیت پذیری می شود 
و این شایستگی را به دست می آورد که مخاطب خداوند قرار گیرد و از هم اکنون 
برای سعادت خود و خانواده ای که در آیندۀ نزدیک تشکیل خواهد داد، برنامه ریزی 

نماید.
تمرین تست زنی با در نظر گرفتن متن کتاب، باید پس از حذف گزینه های 
نادرست، به انتخاب گزینۀ صحیح اقدام نمود. قسمت دوم گزینه های )1( و )4( 
نادرست است، زیرا نوجوان، این شایستگی را به دست می آورد که مخاطب خداوند 
قرار گیرد نه دیگران. با توجه به توضیح باال، قسمت سوم گزینۀ )3( نادرست 

است.

گزینۀ27151
مهم ترین برنامه هایی که یک نوجوان و جوان برای سعادت خود و خانواده ای که 
در آیندۀ نزدیک تشکیل خواهد داد، برنامه ریزی نماید، عبارت اند از: 1ـ تقویت 
از  بلوغ 2ـ مشخص کردن هدف های خود  آغاز  از  پاکدامنی در خود  و  عفاف 
تشکیل خانواده 3ـ شناخت معیارها و شاخص های همسر مناسب 4ـ شناخت 

ویژگی های روحی زن و مرد

روش تیت زدن برای پاسخ دادن به این نوع تست، در هر گزینه باید یک 
موردی که بر خالف صورت سؤال است را پیدا نمود و آن گزینه را حذف کرد.

باال  موارد  جزء   ،)4( گزینۀ  آخر  قسمت  و   )4( و   )2( گزینه های  دوم  قسمت   
نمی باشد.

گزینۀ27162
دورۀ بلوغ تا ازدواج، یکی از حساس ترین و ارزشمندترین دوره های عمر انسان 
است. و دورۀ گذر از کودکی و ورود به بزرگسالی و پذیرش مسئولیت های زندگی 

است.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )1( و )3(، با توجه به 
قسمت دوم آنها نادرست است. قسمت دوم گزینۀ )4( نادرست است، زیرا از دوران 
بلوغ تا مرگ، دورۀ هموار کردن راه رسیدن به بهشت و حفظ دین خود است، نه 

فقط دورۀ نوجوانی و جوانی.

گزینۀ27174
اگر نوجوان و جوان، این دوره )بلوغ تا ازدواج( را با پاکی و پاکدامنی بگذراند و 
در حالی به زندگی مشترک با همسرش وارد شود که آلوده به گناه و فحشا نشده 

باشد، راه رسیدن به بهشت را برای خود و فرزندانش بسیار هموار کرده است.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ )4(، کامل ترین گزینه  است.

گزینۀ27182
قرآن کریم از دختران و پسران می خواهد که: 1ـ قبل از ازدواج، حتمًا عفاف 
به  2 ـ  دهد.  سامان  را  آنان  زندگی  صورت  بهترین  به  خداوند  تا  کنند  پیشه 
مخالف  با جنس  آشکار  چه  و  پنهان  چه  غیر شرعی،  رابطۀ  پی  در  هیچ وجه 
آنان  آنان خواهد شد و در نسل های  تا قیامت دامن گیر  نباشند، که زیان آن 

تأثیر بدی خواهد گذاشت.
مقایسه هموار کردن راه رسیدن به بهشت برای خود و فرزندانش، در صورتی 
که دورۀ بلوغ تا ازدواج را با پاکی و پاکدامنی بگذراند و در حالی به زندگی مشترک 

با همسرش وارد شود که آلوده به گناه و فحشا نشده باشد.
سامان بخشیدن به زندگی جوان و نوجوان به بهترین صورت توسط خداوند، در 

صورت عفاف پیشه کردن آنها قبل از ازدواج.

گزینۀ27193
اگر نوجوان و جوان، این دوره را با پاکی و پاکدامنی بگذراند و در حالی به زندگی 
مشترک با همسرش وارد شود که آلوده به گناه و فحشا نشده باشد، راه رسیدن 

به بهشت را برای خود و فرزندانش بسیار هموار کرده است.
روش مطالعه برای از بین بردن اشتباه در نکات مشابه، بهتر است آنها را 
در برگه ای جدا بنویسید و به صورت پیوسته مرور کنید. گزینۀ )1( در موردی 
است که دختران و قبل از ازدواج، حتمًا عفاف پیشه کنند. گزینۀ )2(، در موردی 
است که به دیگران سوء نظر نداشته باشیم. گزینۀ )4(، در این مورد نمی باشد.

گزینۀ27202
الف ـ هر جوانی به طور فطری و طبیعی خواستار ازدواج با کسی است که قبل از 
ازدواج پاکدامنی خود را حفظ کرده  و رابطۀ غیر شرعی با جنس مخالف نداشته 
است. ب ـ کسی که چنین خواسته ای دارد، باید خودش نیز این گونه باشد. ج ـ 
همچنین هرکس که خواستار آن است تا دیگران به اعضای خانوادۀ او نظر سوء 

نداشته باشند، خودش هم باید چنین باشد.
نکتۀ طالیی برپایی نظام جهان بر پایۀ عدل، انسان را به »پاکدامنی قبل از 

ازدواج« و همچنین »سوء نظر نداشتن به دیگران« می کشاند.
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گزینۀ27211
الف ـ هر جوانی به طور فطری و طبیعی خواستار ازدواج با کسی است که قبل از 
ازدواج پاکدامنی خود را حفظ کرده  و رابطۀ غیر شرعی با جنس مخالف نداشته 
است. ب ـ کسی که چنین خواسته ای دارد، باید خودش نیز این گونه باشد. ج ـ 
همچنین هرکس که خواستار آن است تا دیگران به اعضای خانوادۀ او نظر سوء 
نداشته باشند، خودش هم باید چنین باشد. د ـ نظام هستی بر عدالت استوار است. 
عمل هر کس، عکس العملی دارد که قسمتی از آن در این جهان ظاهر می شود 

و تمام آن در آخرت.
اخروی  پاداش  به   ،)3( گزینۀ  دوم   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
عفاف و پاکدامنی اشاره دارد، در صورتی که عادالنه بودن نظام جهان، به نتیجۀ 

دنیوی عفاف اشاره دارد.

گزینۀ27224
الف ـ قرآن کریم از دختران و پسران می خواهد که قبل از ازدواج، حتماً عفاف 

پیشه کنند تا خداوند به بهترین صورت زندگی آنان را سامان دهد.
ب ـ اگر نوجوان و جوان، دورۀ بلوغ تا ازدواج را با پاکی و پاکدامنی بگذراند و در 
حالی به زندگی مشترک با همسرش وارد شود که آلوده به گناه و فحشا نشده 

باشد، راه رسیدن به بهشت را برای خود و فرزندانش بسیار هموار کرده است.
ج ـ قرآن کریم می فرماید به هیچ وجه در پی رابطۀ غیر شرعی، چه پنهان و چه 
آشکار با جنس مخالف نباشند که زیان آن تا قیامت دامن گیر آنان خواهد شد و در 

نسل های آنان تأثیر بدی خواهد گذاشت.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها با توجه به توضیح باال، قسمت اول گزینه های 

)2(و )3( و قسمت سوم گزینۀ )1( نادرست است.

گزینۀ27232
ابتدایی ترین زمینۀ ازدواج، نیاز جنسی مرد و زن به یکدیگر  است. این نیاز که 
احساس آن از دوران بلوغ آغاز می شود، اّولین کشش و جاذبه را میان زن و مرد 
ایجاد می کند و آنان را به سوی تشکیل خانواده می کشاند. بر اثر ازدواج و پاسخ 

صحیح به این نیاز، هر کدام از مرد و زن به یک آرامش روانی می رسند.
نکتۀ طالیی آرامش روانی که در اولین هدف ازدواج مطرح است، آرامش  
روانی ناشی از ارضای میل جنسی است. قسمت اول گزینه های )1( و )3(، مربوط 

به دومین هدف ازدواج، یعنی »انس با همسر« است.

گزینۀ27241
الف ـ نیاز جنسی مرد و زن به یکدیگر، اّولین کشش و جاذبه را میان زن و مرد 
ایجاد می کند و آنان را به سوی تشکیل خانواده می کشاند. بر اثر ازدواج و پاسخ 
صحیح به این نیاز، هر کدام از مرد و زن به یک آرامش روانی )لتسکنوا إلیها( 

می رسند.
توضیح عبارت قرآنی: »لتسکنوا إلیها«، بیانگر هدف دوم ازدواج، است در این 

سؤال، ترجمۀ آن مورد نظر می باشد.

گزینۀ27252
الف ـ هر یک از زن و مرد، عالوه بر نیاز جنسی، نیازمند به زندگی با دیگری 

هستند و این نیاز نیز پس از بلوغ آشکار می شود. 
ب ـ عبارت شریفۀ: »و من آیاته أن خلق لکم من أنفسکم أزواجا لتسکنوا إلیها«، 

بیانگر هدف دوم ازدواج، یعنی انس با همسر است.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت دوم گزینۀ )4(، بیانگر سومین هدف 

تشکیل خانواده، یعنی »رشد و پرورش فرزندان )بنین و حفّدهًْ(« است.

گزینۀ27262
الف ـ عبارت شریفۀ: »و من آیاته أن خلق لکم من أنفسکم أزواجا لتسکنوا إلیها«، 

بیانگر هدف دوم ازدواج، یعنی انس با همسر است.
ب ـ اگر فردی از راه های نامشروع نیاز جنسی خود را برطرف کند اما بدون همسر 
زندگی کند، باز هم یک بی قراری و ناآرامی او را آزار می دهد که فقط با  بودن 

در کنار همسر برطرف می شود.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها آیۀ قسمت اول گزینه های )1( و )4(، بیانگر 
سومین هدف تشکیل خانواده، یعنی »رشد و پرورش فرزندان« است. با توجه به 

توضیح باال، قسمت دوم گزینۀ )3( نادرست است.

گزینۀ27273
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها عبارت های قرآنی مطرح شده در گزینه های 
)1( و )4(، بیانگر سومین هدف تشکیل خانواده، یعنی »رشد و پرورش فرزندان« 

است. آیۀ گزینۀ )2(، به یکسانی منزلت زن و مرد اشاره دارد.

گزینۀ27284
بالندگی فرزندان است و هیچ نهادی  الف ـ این عبارت: »خانواده بستر رشد و 
نمی تواند جایگزین آن شود.«، بیانگر سومین هدف تشکیل خانواده، یعنی »رشد 
و پرورش فرزندان« است. ب ـ آیۀ شریفۀ: »و اهلل جعل لکم من أنفسکم أزواجا و 
جعل لکم من أزواجکم بنین و حفدهًْ و...«، به سومین هدف تشکیل خانواده، یعنی 

»رشد و پرورش فرزندان« اشاره دارد.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )2( و )3(، به چهارمین 
هدف تشکیل خانواده، یعنی »رشد اخالقی و معنوی« اشاره دارد. قسمت دوم 

گزینۀ )1(، بیانگر دومین هدف ازدواج، یعنی »انس با همسر« است.

گزینۀ27291
فرزند، ثمرۀ پیوند زن و مرد و تحکیم بخش وحدت روحی آنها است. آنان دوام 

وجود خود را در فرزند می بینند و از رشد و بالندگی او لذت می برند.
نکتۀ طالیی این عبارت ها: »تحکیم بخش وحدت روحی زوجین«، »دوام 
وجود زن و مرد« و »ثمرۀ پیوند زن و مرد«، بیانگر سومین هدف تشکیل خانواده، 

یعنی »رشد و پرورش فرزندان« است.

گزینۀ27304
الف ـ آیۀ شریفۀ: »و اهلل جعل لکم من أنفسکم أزواجا و جعل لکم من أزواجکم 
بنین و حفدهًْ و...«، بیانگر سومین هدف تشکیل خانواده، یعنی »رشد و پرورش 
فرزندان« است. ب ـ این عبارت: »زن و مرد، دوام وجود خود را در فرزند می بینند 
و از رشد و بالندگی او لذت می برند.«، بیانگر سومین هدف تشکیل خانواده، یعنی 

»رشد و پرورش فرزندان« است.
ازدواج، یعنی  اولین هدف  بیانگر   دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ )1(، 
»پاسخ به نیاز جنسی« است. گزینۀ )2(، بیانگر چهارمین هدف تشکیل خانواده، 
یعنی »رشد اخالقی و معنوی« است. گزینۀ )3(، در مورد خانواده صحیح است نه 

مدرسه.

گزینۀ27313
آنها  پیوند زن و مرد و تحکیم بخش وحدت روحی  ثمرۀ  این عبارت: »فرزند، 
است.«، بیانگر سومین هدف تشکیل خانواده، یعنی »رشد و پرورش فرزندان« 
است. آیۀ شریفۀ: »و اهلل جعل لکم من أنفسکم أزواجا و جعل لکم من أزواجکم 
پرورش  و  »رشد  یعنی  خانواده،  تشکیل  به سومین هدف  و...«،  حفدهًْ  و  بنین 

فرزندان« اشاره دارد.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینه های )1( و )2(، به دومین هدف تشکیل 

خانواده، یعنی »انس با همسر« اشاره دارد.
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گزینۀ27322
کدام افتخار باالتر از آنکه خداوند تربیت و پرورش چند تن از بندگان خود را به 
پدر و مادر سپرده است احترام و اطاعت از والدین را هم ردیف طاعت و عبودیت 

خود قرار داده است.
در  کرد،  عجله  نباید  حفظی  سؤاالت  به  دادن  پاسخ  روش تست زدن در 

صورتی باید به این سؤاالت پاسخ داد که به پاسخ آنها مطمئن باشیم.

گزینۀ27333
الف ـ پسر و دختر جوان با تشکیل خانواده، از همان ابتدا زمینه های فساد را از 
خود دور می کنند، مسئولیت پذیری را تجربه می نمایند، مهر و عشق به همسر 
و فرزندان را در خود پرورش می دهند، با گذشت و مدارا و تحمل  سختی ها و 
ناگواری های زندگی، به درجات معنوی باالتری نایل می شوند. ب ـ این عبارت ها، 

بیانگر چهارمین هدف تشکیل خانواده، یعنی »رشد اخالقی و معنوی« است.
تشکیل  هدف  سومین  به  گزینه ها،   دلیل نادرستی سایر گزینه ها سایر 

خانواده، یعنی »رشد و پرورش فرزندان« اشاره دارند.

گزینۀ27344
«، به چهارمین هدف  الف ـ این قسمت از آیۀ شریفۀ: »و جعل بینکم موّدهًْ و رحمهًْ
تشکیل خانواده، یعنی »رشد اخالقی و معنوی« اشاره دارد. ب ـ این عبارت ، بیانگر 

چهارمین هدف تشکیل خانواده، یعنی »رشد اخالقی و معنوی« است.
هدف  سومین  به   ،)2( و   )1(  دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینه های 
تشکیل خانواده، یعنی »رشد و پرورش فرزندان« اشاره دارند. گزینۀ )3(، به دومین 

هدف تشکیل خانواده، یعنی »انس با همسر« اشاره دارد.

گزینۀ27354
این عبارت ها: »پسر و دختر جوان با تشکیل خانواده، 1ـ از همان ابتدا زمینه های 
3ـ  می نمایند،  تجربه  را  مسئولیت پذیری  2ـ  می کنند،  دور  خود  از  را  فساد 
با گذشت  پرورش می دهند، 4ـ  در خود  را  فرزندان  و  به همسر  و عشق  مهر 
باالتری  به درجات معنوی  زندگی،  ناگواری های  و  مدارا و تحمل  سختی ها  و 
نایل می شوند.«، بیانگر چهارمین هدف تشکیل خانواده، یعنی »رشد اخالقی و 

معنوی« است.
توضیح این قسمت از آیۀ شریفۀ: »جعل بینکم مودهًْ و رحمهًْ«، تنها عبارت 
قرآنی که در این درس است که به چهارمین هدف تشکیل خانواده، یعنی »رشد 

اخالقی و معنوی« اشاره دارد.

گزینۀ27362
الف ـ این عبارت: »فرزند، ثمرۀ پیوند زن و مرد و تحکیم بخش وحدت روحی آنها 
است.«، بیانگر سومین هدف تشکیل خانواده، یعنی »رشد و پرورش فرزندان« 
است. آیۀ شریفۀ: »و اهلل جعل لکم من أنفسکم أزواجا و جعل لکم من أزواجکم 

بنین و حفدهًْ و...«، به همین هدف اشاره دارد.
ب ـ این عبارت : »پسر و دختر جوان با تشکیل خانواده، از همان ابتدا زمینه های 
فساد را از خود دور می کنند.« و عبارت قرآنی: »و جعل بینکم موّدهًْ و رحمهًْ«، 

به چهارمین هدف تشکیل خانواده، یعنی »رشد اخالقی و معنوی« اشاره دارند.
ج ـ این عبارت: »اگر فردی از راه های نامشروع نیاز جنسی خود را برطرف کند 
اما بدون همسر زندگی کند، باز هم یک بی قراری و ناآرامی او را آزار می دهد که 
فقط با  بودن در کنار همسر برطرف می شود.« و عبارت شریفۀ: »و من آیاته أن 
خلق لکم من أنفسکم أزواجا لتسکنوا إلیها«، به هدف دوم ازدواج، یعنی »انس 

با همسر« اشاره دارند.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )1( و )3(، به هدف 
به   ،)4( گزینۀ  سوم  قسمت  دارند.  اشاره  همسر«  با  »انس  یعنی  ازدواج،  دوم 

چهارمین هدف تشکیل خانواده، یعنی »رشد اخالقی و معنوی« اشاره دارد.

گزینۀ27371
الف ـ داشتن قدرت انتخاب، ارزشمند و در عین حال، مسئولیت آور است. برای 
موفق شدن در این مسئولیت، باید بر شور و احساس جوانی تسلط کامل داشت 

و با چشم باز عمل کرد.
توضیح عبارت قرآنی: »إّما شاکراً و إّما کفوراً«، به داشتن قدرت انتخاب، که 

ارزشمند و در عین حال، مسئولیت آور است، اشاره دارد.

گزینۀ27381
پس از تعیین هدف ازدواج، انتخاب همسر مناسب مطرح می شود. داشتن قدرت 
انتخاب، ارزشمند و در عین حال، مسئولیت آور است. برای موفق شدن در این 
مسئولیت، باید بر شور و احساس جوانی تسلط کامل داشت و با چشم باز عمل 

کرد.
توضیح تسلط کامل بر شور و احساس جوانی، با بهره گرفتن از عقل و کمک 

گرفتن از مشورت ممکن است.

گزینۀ27393
طبق مقررات اسالمی،   رضایت کامل دختر و پسر برای ازدواج ضروری است. و 

اگر عقدی به زور انجام بگیرد، باطل است و مشروعیت ندارد.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها ...

گزینۀ27402
مراجعه شود به پاسخ دو پرسش قبل.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها ...

گزینۀ27414
عالقه و محّبت به یک شخص، چشم و گوش را می بندد و عقل را به حاشیه 

می راند.
روش تست زدن در پاسخ به سؤاالتی که گزینه های دیگر آن برای مبهم و 
ناآشنا است، فقط باید گزینه ای که مطابق متن کتاب است را انتخاب نمود و از 

ماجراجویی و انتخاب گزینۀ ناآشنا پرهیز کرد.

گزینۀ27422
پیام این سخن امام علی)ع(: »حّب الشیء  یعمی  و  یصّم«، ناظر بر این حقیقت 
است که الزمۀ انتخاب همسری شایسته، تسلّط کامل بر شور و احساس جوانی 

و مشورت با پدر و مادر است.
از  پرهیز  به  به محتوای حدیث که  توجه   دلیل نادرستی سایر گزینه ها با 

عالقۀ افراطی اشاره دارد، سایر گزینه ها نادرست است.

گزینۀ27432
با توجه به اینکه عالقه و محّبت به یک شخص، چشم و گوش را می بندد و عقل 
را به حاشیه می راند. این سخن امام علی)ع(: »حّب الشیء  یعمی  و  یصّم«، برای 
جلوگیری از آثار سوء عالقه های افراطی در امر ازدواج، به بهره گرفتن توأمان از 

عقل و مشورت با والدین خود در مورد انتخاب همسر آینده اشاره دارد.
مفهوم  تحقیق   ،)3( گزینۀ  اول  قسمت   دلیل نادرستی سایر گزینه ها در 

ضعیف تری از عقل است.

گزینۀ27441
پیشوایان دین از ما خواسته اند که در مورد همسر آینده با پدر و مادر خود مشورت 

کنیم تا به انتخابی درست برسیم.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها ...
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گزینۀ27454
پدر و مادر به علت عالقه و محبت به فرزند، معمواًل مصلحت و خوشبختی او را 
در نظر می گیرند. و به علت تجربه و پختگی شان، بهتر می توانند خصوصیات افراد 

را دریابند و عاقبت ازدواج را پیش بینی کنند.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها ...

گزینۀ27463
پدران و مادران نباید نظر خود را بر فرزندانشان تحمیل کنند و آنها را به ازدواجی 
به  اعتماد  هم دلی،  محیط  خانواده،  محیط  است  شایسته  بکشانند.  ناخواسته 
بزرگ ترها، شنیدن نظریات  یکدیگر و محیط محّبت و خیرخواهی باشد تا بهترین 

تصمیم ها گرفته شود و کمتر به حسرت و پشیمانی منجر شود.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها ...

گزینۀ27472
برای این که تصمیم هایی از قبیل ازدواج، در عالی ترین شکل خود گرفته شوند و 
حسرت و پشیمانی کمتر پیش بیاید، شایسته است محیط خانواده، محیط هم دلی، 
اعتماد به بزرگ ترها، شنیدن نظریات  یکدیگر و محیط محّبت و خیرخواهی باشد.

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها ...

گزینۀ27481
از نظر قرآن کریم، مهم ترین معیار همسر شایسته، با ایمان بودن اوست. هر قدر 

ایمان یک فرد قوی تر باشد، شایستگی او برای همسری بیشتر است.
یادآوری عفاف، حالتی درونی در انسان است که به وسیلۀ آن خود را در برابر 
تندروی ها و کندروی ها کنترل می کند تا بتواند در مسیر اعتدال و میانه روی پیش 
رود و از آن خارج نشود. به همان میزان که رشته های عفاف در روح انسان قوی 

و مستحکم می شود، نوع آراستگی و پوشش او باوقارتر می شود.

گزینۀ27494
تحقیق دربارۀ همسر آینده را نباید با معاشرت هایی که منشأ آن تنها هوس های 
معاشرت ها،  این گونه  که  است  داده  نشان  تجربه  کرد.  اشتباه  است،  زودگذر 
نتیجه بخش نیست هر چند با عنوان هایی مانند شناخت روحیۀ همسر و یا پی بردن 
به نقاط تفاهم یکدیگر باشد. و آثار زیان باری دارد که به خاطر همان آثار، خداوند 

اجازۀ این گونه معاشرت ها را به ما نداده است.
این  طبیعی  نتیجۀ   ،)1( گزینۀ  دوم   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 

گونه معاشرت ها است و این عبارت، دیدگاه دین اسالم نمی باشد.

گزینۀ27502
الف ـ معاشرت های هوس آلود، نتیجه بخش نیست هر چند با عنوان هایی مانند 
این  باشد. ب ـ در  نقاط تفاهم یکدیگر  به  یا پی بردن  شناخت روحیۀ همسر و 
معاشرت ها معمواًل احساسات بر هر دو نفر حاکم می شود و دختر و پسر شخصیت 
واقعی خود را پنهان می کنند و هر طرف اصرار دارد خود را بهتر از آن چه هست 
نشان دهد تا محبوب دیگری واقع شود. معمواًل بیشتر این معاشرت ها به سستی 

رابطه و جدایی می انجامند.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها با توجه به توضیح باال، قسمت اول گزینه های 

)1( و )3( و قسمت دوم گزینۀ )4( نادرست است.

گزینۀ27513
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها این ویژگی: »اصرار دارد خود را بهتر از آن چه 
هست نشان دهد«، نمی تواند بر اساس معیار الهی باشد، بر این اساس، قسمت 

اول گزینه های )2( و )4( نادرست است.

گزینۀ27524
مراجعه شود به پاسخ دو پرسش قبل.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها ...

گزینۀ27531
آمادگی برای ازدواج نیازمند دو بلوغ است: یکی بلوغ جنسی و دیگری بلوغ عقلی 

و فکری که مدتی پس از بلوغ جنسی فرا می رسد.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها ...

گزینۀ27543
الف ـ با رسیدن بلوغ عقلی، جوان درمی یابد که باید زندگی را بسیار جدی بگیرد و 

برای آینده اش برنامه ریزی کند. 
کار 2ـ  کردن  پیدا  و  داشتن شغل  به  توجه  عقلی: 1ـ  بلوغ  نشانه های  از  ب ـ 
فکر کردن دربارۀ ویژگی های همسر 3ـ تنظیم خرج و هزینۀ خود 4ـ دوری از 

بی برنامه بودن است.
یادآوری این موارد: 1ـ تشخیص مسیر درست زندگي را از راه هاي غلط و 
خوب را از بد 2ـ درک حقایق 3ـ دور شدن از جهل و نادانی 4ـ بازداشتن از از 

خوشی های زودگذر، با کمک عقل صورت می گیرد.

گزینۀ27553
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

هر  در  است  کافی  تست،  نوع  این  به  دادن  پاسخ  روش تست زدن برای 
گزینه، یک مورد که بر خالف صورت سؤال است، را پیدا نموده و آن گزینه را 
حذف نموده تا به پاسخ صحیح برسید. »طرح خواستگاری از طرف مرد«، در 
گزینۀ )1(، »کم کردن فاصلۀ میان بلوغ جنسی و بلوغ عقلی« در گزینۀ )2( و )4(، 

از نشانه های بلوغ عقلی نمی باشد.

گزینۀ27564
الف ـ نباید فاصلۀ میان بلوغ جنسی و عقلی با زمان ازدواج زیاد شود و تشکیل 

خانواده به تأخیر افتد. 
ب ـ به همین علت، پیشوایان ما همواره دختران و پسران را به ازدواج تشویق و 
ترغیب کرده و از پدران و مادران خواسته اند که با کنار گذاشتن رسوم غلط شرایط 
الزم برای ازدواج آنان را فراهم کنند و به خاطر پندارهای باطل همچون فراهم 
شدن همۀ امکانات زندگی، فرزندان خود را به گناه نکشانند و جامعه را گرفتار 

آسیب ها نسازند.
زیرا  است،  نادرست   )1( گزینۀ  دوم   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
پیامبر اکرم)ص( فرموده است: »در اسالم، هیچ بنایی نزد خدا محبوب تر از ازدواج 

نیست.«

گزینۀ27573
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )2( و )4(، از نشانه های 
بلوغ عقلی درک  به  از رسیدن  بلوغ عقلی است. قسمت دوم گزینۀ )2(، پس 

می شود.

گزینۀ27584
مراجعه شود به پاسخ دو پرسش قبل.

تشخیص رابطۀ علی و معلولی هوا سرد است )علت(، به همین دلیل باید 
لباس گرم بپوشیم. )معلول( این مثال را با پاسخ دو پرسش قبل مقایسه کنید.
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گزینۀ27591
پیشوایان ما از پدران و مادران خواسته اند که با کنار گذاشتن رسوم غلط شرایط 
الزم برای ازدواج آنان را فراهم کنند و به خاطر پندارهای باطل همچون فراهم 
شدن همۀ امکانات زندگی، فرزندان خود را به گناه نکشانند و جامعه را گرفتار 

آسیب ها نسازند.
روش مطالعه این سؤال، یک سؤال کامال حفظی و دقیق است. در صورت 
به خاطر آوردن عین عبارت های کتاب، به انتخاب گزینۀ صحیح باید اقدام کرد.

گزینۀ27603
الف ـ آمادگی برای ازدواج نیازمند دو بلوغ است: یکی بلوغ جنسی و دیگری بلوغ 
عقلی و فکری که مدتی پس از بلوغ جنسی فرا می رسد. ب ـ از نشانه های بلوغ 
عقلی: 1ـ توجه به داشتن شغل و پیدا کردن کار 2ـ فکر کردن دربارۀ ویژگی های 

همسر 3ـ تنظیم خرج و هزینۀ خود 4ـ دوری از بی برنامه بودن است. 
ج ـ بهترین زمان برای ازدواج، کم کردن فاصله بین دو بلوغ جنسی و عقلی است.

بلوغ  نشانه های  از   ،)4( گزینۀ  دوم   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
عقلی نیست. قسمت سوم گزینه های )1( و )2(، بهترین زمان برای ازدواج نیست.

گزینۀ27611
الف ـ مراجعه شود به پاسخ »ب« در پرسش قبل.

درونی،  رضایت  احساس  طبیعی،  رشد  روحی،  و  شادابی، سالمت جسمی  ب ـ 
کاهش فشار جنسی و سالمت اخالقی جامعه از فواید ازدواج در »زمان مناسب« 

است.
زیرا  است،  نادرست   )3( گزینۀ  دوم   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
هموار کردن راه رسیدن به بهشت را برای خود و فرزندانش، مولود پاکدامنی قبل 

از ازدواج است.

گزینۀ27624
پیامبر اکرم)ص( می فرماید: »کسی که ازدواج کند، نصف دین خود را حفظ کرده 

است؛ پس باید برای نصف دیگر، از خدا پروا داشته باشد.«
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها با توجه به متن حدیث، قسمت دوم گزینۀ )3( 

نادرست است.

گزینۀ27633
پیامبر اکرم)ص( می فرماید: »برای دختران و پسران خود امکان ازدواج فراهم کنید 
تا خداوند اخالقشان را نیکو کند در رزق و روزی آنها توسعه دهد عفاف و غیرت 

آن ها را زیاد گرداند.«
مقایسه »ازدیاد عفاف و غیرت دختران و پسران«، »وسعت رزق و روزی 
آنان« و »نیکو شدن اخالقشان« از نتایج ازدواج به موقع از نظر پیامبر اسالم)ص( 
است. شادابی، سالمت جسمی و روحی، رشد طبیعی، احساس رضایت درونی، 
کاهش فشار جنسی و سالمت اخالقی جامعه از فواید ازدواج در »زمان مناسب« 

است.

گزینۀ27644
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ )4(، فایدۀ فراهم کردن امکان ازدواج 
برای دختران و پسران از دیدگاه رسول اکرم)ص( نمی باشد.

گزینۀ27652
الف ـ امام صادق)ع( می فرماید: »دو رکعت نماز شخص متأهل برتر از هفتاد رکعت 
نمازی است که شخص مجرد می خواند.« ب ـ پیامبر اکرم)ص( می فرماید: »کسی 
که ازدواج کند، نصف دین خود را حفظ کرده است؛ پس باید برای نصف دیگر، 

از خدا پروا داشته باشد.«

یادآوری امام صادق)ع( در خصوص اهمیت آراستگی ظاهری می فرماید: »دو 
رکعت نماز که با بوی خوش گزارده شود، بهتر از هفتاد رکعت نماز بدون بوی 

خوش است.« )درس 11 دهم(

گزینۀ27661
نباید از یاد ببریم که ازدواج، برای رفع  نیازهای طبیعی و پاسخ گویی به قانون 
»زمان  در  طبیعی  نیازهای  این  به  که  است  شایسته  و  می شود.  انجام  خلقت 

مناسب« و به »شیوۀ صحیح« پاسخ دهیم.
توضیح قسمت اول سؤال، به اولین و دومین هدف ازدواج اشاره دارد.

گزینۀ27673
شادابی، سالمت جسمی و روحی، رشد طبیعی، احساس رضایت درونی، کاهش 

فشار جنسی و سالمت اخالقی جامعه از فواید ازدواج در »زمان مناسب« است.
کافی  تست،  نوع  این  به  دادن  پاسخ   دلیل نادرستی سایر گزینه ها برای 
است در هر گزینه، یک مورد که بر خالف صورت سؤال است، را پیدا نموده و آن 
گزینه را حذف نموده تا به پاسخ صحیح برسید. »پاسخ گویی به قانون خلقت«، در 
گزینۀ )1( و »تنظیم خرج و هزینۀ خود»، در گزینه های )2( و )4(، از فواید ازدواج 

در »زمان مناسب« نمی باشد.

گزینۀ27681
»روابط  روانی«،  و  روحی  فشارهای  »افزایش  سبب  ازدواج،  در  تأخیر  الف ـ 
نامشروع« و »آسیب های اجتماعی« می شود. ب ـ همچنین اگر فردی بخواهد به 
شیوه ای غیر از شیوه های مطرح شده از سوی دین یعنی به »شیوۀ ناصحیح« به 
نیاز جنسی خود پاسخ دهد، در آن صورت لذت آنی برخاسته از گناه، پس از چندی 

روح و روان فرد را پژمرده می کند و شخصیت او را می شکند.
روش تست زدن برای پاسخ دادن به این نوع سؤاالت، فقط باید با در نظر 

گرفتن متن کتاب به انتخاب گزینۀ صحیح اقدام نمود.

گزینۀ27694
اگر فردی بخواهد به شیوه ای غیر از شیوه های مطرح شده از سوی دین یعنی 
به »شیوۀ ناصحیح« به نیاز جنسی خود پاسخ دهد، در آن صورت 1ـ لذت آنی 
برخاسته از گناه، پس از چندی روح و روان فرد را پژمرده می کند و شخصیت او 
را می شکند. 2ـ این گونه اشخاص به جای بازگشت به مسیر درست، برای فرار از 
این پژمردگی به افراط در گناه کشیده می شوند؛ اّما نمی دانند که روحشان مانند 
تشنه ای است که هرچه بیشتر از آب شور دریا می نوشد، بر تشنگی اش افزوده 

می شود و بی قراری اش شدت می یابد.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها در گزینۀ )4(، کلمۀ »جسم« نادرست است.

گزینۀ27702
»روابط  روانی«،  و  روحی  فشارهای  »افزایش  سبب  ازدواج،  در  تأخیر  الف ـ 
نامشروع« و »آسیب های اجتماعی« می شود. ب ـ مراجعه شود به پاسخ پرسش 

قبل.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها ...

گزینۀ27712
الف ـ ایجاد همسر )جعل لکم( از جنس خود انسان )من أنفسکم أزواجا(، بیانگر 
سومین هدف تشکیل خانواده، یعنی »رشد و پرورش فرزندان )بنین و حفّدهًْ(« 
است. ب ـ از بین عبارت های مذکور، تنها دو عبارت »ج« و »د«، پیام آیۀ شریفۀ 

مذکور می باشند.
اشاره  ازدواج  دوم  هدف  به  »الف«،   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
دارد. قسمت »ب«، به موضوع آمادگی برای ازدواج مربوط می شود. قسمت »ه«، 

به موضوع انتخاب همسر و مسئولیت آینده اشاره دارد.
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گزینۀ27723
الف ـ این سخن امام زمان به اسحاق بن یعقوب: »و اّما الَحوادث الواقعهًْ فارجعوا 
فیها الی رواهًْ حدیثنا فانّهم حّجتی علیکم و انا حّجهًْ اهلل علیه«، به موضوع »راهکار 

پیامبر و امامان برای عصر غیبت« اشاره دارد.
نادرست   ،)4( و   )1( گزینه های  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
بیانگر  باشند،  جامعه  در  زمان)ع(  امام  به حضور  مربوط  که  احادیثی  زیرا  است، 
چگونگی امامت امام زمان)ع( در عصر غیبت می باشند. قسمت دوم گزینۀ )3( 

نادرست است.

گزینۀ27733
«، به چهارمین هدف ازدواج،  الف ـ عبارت قرآنی: »و جعل بینکم موّدهًْ و رحمهًْ
یعنی »رشد اخالقی و معنوی« اشاره دارد. پسر و دختر جوان با تشکیل خانواده، 
از همان ابتدا زمینه های فساد را از خود دور می کنند، مسئولیت پذیری را تجربه 
می نمایند، مهر و عشق به همسر و فرزندان را در خود پرورش می دهند، با گذشت 
و مدارا و تحمل  سختی ها و ناگواری های زندگی، به درجات معنوی باالتری نایل 

می شوند.
بیانگر سومین  بنین و حفدهًْ«،  أزواجکم  لکم من  قرآنی: »و جعل  ب ـ عبارت 
هدف تشکیل خانواده، یعنی »رشد و پرورش فرزندان )بنین و حفّدهًْ(« است. کدام 
افتخار باالتر از آنکه خداوند تربیت و پرورش چند تن از بندگان خود را به پدر و 
مادر سپرده است احترام و اطاعت از والدین را هم ردیف طاعت و عبودیت خود 

قرار داده است.
ج ـ عبارت شریفۀ: »من آیاته أن خلق لکم من أنفسکم أزواجا لتسکنوا إلیها«، 
با  زندگی  به  نیاز  است.  همسر  با  روحی  انس  یعنی  ازدواج،  دوم  هدف  بیانگر 
دیگری، به گونه ای است که اگر فردی از راه های نامشروع نیاز جنسی خود را 
برطرف کند اما بدون همسر زندگی کند، باز هم یک بی قراری و ناآرامی او را آزار 

می دهد که فقط با  بودن در کنار همسر برطرف می شود.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت دوم گزینه های )1( و )4(، به چهارمین 
هدف ازدواج، یعنی »رشد اخالقی و معنوی« اشاره دارد. قسمت سوم گزینۀ )2(، 

به سومین هدف تشکیل خانواده، یعنی »رشد و پرورش فرزندان« اشاره دارد.

گزینۀ27742
الف ـ شادابی، سالمت جسمی و روحی، رشد طبیعی، احساس رضایت درونی، 
کاهش فشار جنسی و سالمت اخالقی جامعه، از فواید ازدواج در زمان مناسب 

است.
کار 2ـ  کردن  پیدا  و  داشتن شغل  به  توجه  عقلی: 1ـ  بلوغ  نشانه های  از  ب ـ 
فکر کردن دربارۀ ویژگی های همسر 3ـ تنظیم خرج و هزینۀ خود 4ـ دوری از 
بی برنامه بودن است. ج ـ تأخیر در ازدواج، سبب افزایش فشارهای روحی و روانی، 

روابط نامشروع و آسیب های اجتماعی می شود.
اول  قسمت  باال،  توضیح  به  توجه   دلیل نادرستی سایر گزینه ها با 
گزینه های )1( و )3( نادرست است. قسمت سوم گزینۀ )4(نادرست است، زیرا 
را گرفتار  و جامعه  بکشانند  گناه  به  را  فرزندان خود  باعث می شود  این مورد 

آسیب ها سازند.

گزینۀ27751
تقوا، عادل، زمان شناس، مدیر و مدبر، شجاعت و قدرت  این موارد: »با  الف ـ 
»انسان«،  »إنس«،  کلمات  ب ـ  است.  ولی فقیه  مشروعیت  بیانگر  روحی«، 
»بنی آدم« و »ناس« در قرآن کریم اختصاص به جنس خاصی ندارد و هر آیه ای 
که با این کلمات همراه باشد، به زن و مرد، هر دو، مربوط می شود؛ زیرا حقیقت 
انسان را روح او تشکیل می دهد و روح انسان نه مذکر است و نه مؤنث.ج ـ سومین 
ویژگی جامعۀ مهدوی، »شکوفایی عقل و علم« است. این دوران زمان کامل 
شدن عقل های آدمیان است و با لطف و توجه ویژه ای که امام زمان)ع( به همۀ 

انسان ها می کند عقل آنان کامل می شود.

است.  صحیح  گزینه ها  تمام  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
قسمت دوم گزینه های )2( و )3( نادرست است. با توجه به توضیح باال، قسمت 

سوم گزینۀ )4( نادرست است.

گزینۀ27764
الف ـ آیات و احادیثی که یادآور نعمت های خداوند به انسان باشند، بیانگر »منزلت 

و کرامت انسان در نزد خدا« می باشند. )درس قبل(
ب ـ آیات و احادیثی که بیانگر یکسانی منزلت زن و مرد باشند، بیانگر دومین 
جنبۀ اعجاز محتوایی قرآن کریم، یعنی »تأثیرناپذیری از عقاید دوران جاهلیت« 

می باشند. )درس 3 یازدهم(
ج ـ آیات و احادیثی که بیانگر »علم دوستی و تفکر« باشند، بیانگر دومین جنبۀ 
جاهلیت«  دوران  عقاید  از  »تأثیرناپذیری  یعنی  کریم،  قرآن  محتوایی  اعجاز 

می باشند. )درس 3 یازدهم(
سوم  قسمت  باال،  توضیح  به  توجه   دلیل نادرستی سایر گزینه ها با 

گزینه های )1( و )2( و قسمت دوم گزینۀ )3( نادرست است.

گزینۀ27773
الف ـ با توجه به آیۀ شریفۀ: »و من آیاته أن خلق لکم من أنفسکم أزواجا لتسکنوا 
إلیها«، آفرینش همسر )خلق لکم( از جنس خود انسان )من أنفسکم أزواجا( که از 
نشانه های خداوند )و من آیاته( است، به خاطر رسیدن به آرامش )لتسکنوا إلیها( 

صورت گرفته و بیانگر هدف دوم ازدواج، یعنی انس روحی با همسر است..
 ب ـ تفاوت های میان زن و مرد  به جهت وظایف مختلفی است که خالق حکیم 
بر عهدۀ هر یک از زن و شوهر نهاده است تا هر کدام از آنها بتوانند در زندگی 
مشترک و خانوادگی نقش های خاصی را بر عهده بگیرند و یک خانوادۀ متعادل 

را پدید آورند. 
ج ـ هر جوانی به طور فطری و طبیعی خواستار ازدواج با کسی است که قبل از 
ازدواج پاکدامنی خود را حفظ کرده و رابطۀ غیر شرعی با جنس مخالف نداشته 

است. کسی که چنین خواسته ای دارد، باید خودش نیز این گونه باشد.
نادرست   )4( و   )1( گزینه های  سوم   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
است، زیرا برپایی نظام جهان )نه نظام اجتماعی( بر اساس عدل، باعث می شود 
که هرکس که خواستار آن است تا دیگران به اعضای خانوادۀ او نظر سوء نداشته 
باشند، خودش هم باید چنین باشد. قسمت اول گزینۀ )2( نادرست است، زیرا 
رسیدن به آرامش مقدم بر هدف سوم و دوام وجود خود با فرزندان و نوادگان 

است.

گزینۀ27781
الف ـ این عبارت: »در معاشرت های هوس آلود، معمواًل احساسات بر هر دو نفر 
حاکم می شود و دختر و پسر شخصیت واقعی خود را پنهان می کنند و هر طرف 
اصرار دارد خود را بهتر از آن چه هست نشان دهد تا محبوب دیگری واقع شود.«، 

پیرامون موضوع »راه های شناخت همسر« سخن می گوید.
ب ـ  این عبارت: »هرکس که خواستار آن است تا دیگران به اعضای خانوادۀ او 
نظر سوء نداشته باشند، خودش هم باید چنین باشد.«، پیرامون موضوع »آمادگی 

برای ازدواج« سخن می گوید.
ج ـ این عبارت: »اگر عقدی به زور انجام بگیرد، باطل است و مشروعیت ندارد.«، 

پیرامون موضوع »انتخاب همسر و مسئولیت آینده« سخن می گوید.
 ،99 کنکور  در  جدید  ترکیبی  سؤاالت  سبک های  از  روش مطالعه یکی 
همانند این سؤال بود. به این شکل که عبارتی از متن درس را مطرح کرده و تیتر 
آن را از داوطلب خواسته اند. توصیه می شود پس از یادگیری مفاهیم هر درس، 

یک بار دیگر عبارت های هر قسمت درس را با موضوع آن مرور نمایید.
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گزینۀ27791
الف ـ اگر نوجوان و جوان، این دوره را با پاکی و پاکدامنی بگذراند و در حالی به 
زندگی مشترک با همسرش وارد شود که آلوده به گناه و فحشا نشده باشد، راه 

رسیدن به بهشت را برای خود و فرزندانش بسیار هموار کرده است.
ب ـ قرآن کریم از دختران و پسران می خواهد که: قبل از ازدواج، حتماً عفاف پیشه 

کنند تا خداوند به بهترین صورت زندگی آنان را سامان دهد.
ج ـ قرآن کریم از دختران و پسران می خواهد که: به هیچ وجه در پی رابطۀ غیر 
شرعی، چه پنهان و چه آشکار با جنس مخالف نباشند که زیان آن تا قیامت 

دامن گیر آنان خواهد شد و در نسل های آنان تأثیر بدی خواهد گذاشت.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها با توجه به توضیح باال، قسمت اول گزینه های 
)2( و )4(، مربوط به قسمت دوم سؤال است نه قسمت اول آن. با توجه به توضیح 
باال، قسمت سوم گزینۀ )3(، نادرست است، زیرا زیان آن تا قیامت )نه تا هنگام 

مرگ( دامن گیر آنان خواهد شد.

گزینۀ27804
از بین عبارت های مذکور، تنها عبارت های دو قسمت »ج« و »د« با هم تناسب 

دارند.
بیانگر  زیرا  است،  نادرست  »الف«   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
هدف چهارم تشکیل خانواده، یعنی »رشد اخالقی و معنوی« است. قسمت »ب« 
نادرست است، زیراپدر و مادر به علت عالقه و محبت به فرزند )نه به علت تجربه 
و پختگی شان(، معمواًل مصلحت و خوشبختی او را در نظر می گیرند. قسمت »ه« 
نادرست است، زیرا رسیدن به آرامش روانی مربوط به هدف اول و دوم ازدواج 

است.

گزینۀ27813
مطابق آیۀ شریفۀ: »َو ِمن آیاتِِه اَن خلق لَُکم ِمن اَنُفِسُکم اَزواًجا لَِتسُکنوا اِلَیها َو 
روَن«، حکمت آفرینش  ً َو َرحَمهًًْ اِنَّ فی ذلَِک آَلیاٍت لَِقوٍم َیَتَفکَّ هًْ َجَعَل بَیَنُکم َمَودَّ
نشانه هایی مانند همسران آرامش بخش، تفکر در آیات و نشانه های الهی است و 

الزمۀ این آرامش، دوستی و مهربانی میان همسران است.
مرور آیه َو ِمن آیاتِِه : از نشانه های حکمت الهی

اَن خلق لَُکم : کرامت انسان
ِمن اَنُفِسُکم اَزواًجا : زوجیت و مکمل هم بودن و یکسانی منزلت زن و مرد

لَِتسُکوا اِلَیها : انس و آرامش با همسر
ً : رشد اخالقی و معنوی )الزمۀ آرامش( ً َو َرحَمهًْ هًْ َو َجَعَل بَیَنُکم َمَودَّ

روَن : تفکر در آیات الهی موجب افزایش معرفت به خدا اِنَّ فی ذلَِک آَلیاٍت لَِقوٍم َیَتَفکَّ

گزینۀ27823
الف ـ اگر نوجوان و جوان، دورۀ بلوغ تا ازدواج را با پاکی و پاکدامنی بگذراند و در 
حالی به زندگی مشترک با همسرش وارد شود که آلوده به گناه و فحشا نشده 

باشد، راه رسیدن به بهشت را برای خود و فرزندانش بسیار هموار کرده است.
ب ـ توجه به آلوده نشدن به گناه و فحشا، یعنی توجه به مفاّد آیۀ »و ال تقربوا 
ً و ساء سبیاًل: به زنا نزدیک نشوید، قطعاً آن عملی بسیار  الزنّی انّه کان فاحشهًْ

زشت و راهی ناپسند است.« )درس 8 دوازدهم(
توضیح ثمرات عفت پیشگی و دوری از روابط نامشروع: 

1ـ سامان یابی زندگی به بهترین صورت
2ـ هموار شدن راه رسیدن به بهشت

گزینۀ27833
قرآن کریم، از دختران و پسران می خواهد که به هیچ وجه در پی رابطۀ غیر 
شرعی، چه پنهان و چه آشکار، با جنس مخالف نباشند که زیان آن، تا قیامت 
ِ ِمَن  دامن گیر آنان خواهد شد و این زیان اخروی در عبارت »َو ُهَو ِفي اآْلِخَرهًْ

الْخاِسِرینَ « ذکر شده است.

جمع بندی انواع زیان:
1ـ زیان فراگیر عموم بشر به دلیل تلف کردن عمر: »َو الَْعْصِر إِنَّ اإْلِنَْساَن لَِفي 

ُخْسٍر إاِلَّ الَِّذیَن آَمُنوا َو ...«.
2ـ زیان اُخروی به دلیل برگزیدن دینی غیر از اسالم: »َو َمْن َیْبَتِغ َغْیَر اإْلِْسالِم 

ِدیناً َفلَْن ُیْقَبَل ِمْنُه َو ُهَو ِفي اآْلِخَرهًِْ ِمَن الْخاِسِریَن«.
3ـ زیان آشکار در دنیا و آخرت به دلیل عبادت از روی تردید: »َو ِمَن النَّاِس َمْن 
ٌ انَْقلََب َعلي  َوْجِهِه  َ َعلي  َحْرٍف َفإِْن أَصابَُه َخْیٌر اْطَمَأنَّ بِِه َو إِْن أَصابَْتُه ِفْتَنهًْ َیْعُبُد اهللَّ

َ ذلَِک ُهَو الُْخْسراُن الُْمبیُن«. نْیا َو اآْلِخَرهًْ َخِسَر الدُّ
4ـ زیان اُخروی به دلیل برقراری روابط نامشروع با جنس مخالف.

گزینۀ27844
الف ـ مهم ترین معیار همسر شایسته، باایمان بودن اوست. هر قدر ایمان یک فرد 

قوی تر باشد، شایستگی او برای همسری بیشتر است.
ب ـ قرآن کریم از دختران و پسران می خواهد که قبل از ازدواج، حتماً عفاف پیشه 
کنند تا خداوند به بهترین صورت زندگی آنان را سامان دهد. همچنین می خواهد که 
به هیچ وجه در پی رابطۀ غیرشرعی، چه پنهان و چه آشکار با جنس مخالف نباشند.

ج ـ بر اثر ازدواج و پاسخ به نیاز جنسی، هر کدام از مرد و زن به یک آرامش 
روانی می رسند.

این مفهوم که »زن و مرد  از یک جنس خلق شده اند، بنابراین  نکتۀ طالیی
دوران  عقاید  از  »تأثیرناپذیری  بیانگر  ندارد.«،  برتری  دیگری  بر  هیچ کدام 

جاهلیت«، از جنبه های »اعجاز محتوایی« قرآ» کریم است.

گزینۀ27852
کلمات »انس«، »انسان«، »بنی آدم« و »ناس« در قرآن کریم اختصاص به 
جنس خاصی ندارد و هر آیه ای که با این کلمات همراه باشد، به زن و مرد، هر 
دو مربوط می شود؛ زیرا حقیقت انسان را روح او تشکیل می دهد و روح انسان نه 

مذکر است و نه مؤنث.
توضیح در آیاتی که کلمات »انس«، »انسان«، »بنی آدم« و »ناس« موجود 
باشد، هر دوی زن و مرد موردنظر است و جنسیت خاصی بر دیگری برتری ندارد، 

و این به مفهوم یکسانی منزلت انسانی زن و مرد است:
مثال 1: »ُقْل لَئِِن اْجَتَمَعِت اإْلِنُْس َو الِْجُنّ َعلَی أَْن َیْأُتوا بِِمْثِل َهَذا الُْقْرآِن ...«

مثال 2: »َوالَْعْصر * إَِنّ اإْلِنَْساَن لَِفي ُخْسٍر ...«
ْیَطاَن ...« مثال 3: »أَلَْم أَْعَهْد إِلَْیُکْم َیا بَنِي آَدَم أَْن اَل تَْعُبُدوا الَشّ

مثال 4: »یا أَُیَّها الَنّاُس أَنُْتُم الُْفَقراُء إِلَی اهلَلِّ ...«

گزینۀ27862
الف ـ آفرینش همسرانی آرامش بخش به عنوان نشانه هایی برای تفکر انسان در 
 ً هًْ آیۀ: »َو ِمْن آیاتِِه أَْن َخلََق لَُکْم ِمْن أَنُْفِسُکْم أَْزواجاً لَِتْسُکُنوا إِلَْیها َو َجَعَل بَْیَنُکْم َمَودَّ

ُروَن« یاد شده اند. َو َرْحَمهًًْ إِنَّ في  ذلَِک آَلیاٍت لَِقْوٍم َیَتَفکَّ
ب ـ توجه به وجود نعمت فرزندان و نوادگان از همسران، موجب ناسپاسی نکردن 
ْن أَنُفِسُکْم أَْزَوجاً َو  ُ َجَعَل لَُکم مِّ و ترک کفران نعمت می شود که در آیۀ: »َو اهللَّ
یَِّباِت أََفبِالَْبِطِل ُیْؤِمُنوَن َو  َن الطَّ ً َو َرَزَقُکم مِّ ْن أَْزَوِجُکم بَنِیَن َو َحَفَدهًْ َجَعَل لَُکم مِّ

ِ ُهْم َیْکُفُرونَ « به آن اشاره شده است. بِنِْعَمِت اهللَّ
آرامش ـ مودهًْ و  لتسکنوا: انس و  اَزواجاً: همسرانی ـ  الهی:  مقایسه آیات 

: دوستی و مهربانی رحمهًْ
: فرزندان و نوادگان ـ رزقکم من  نعمات الهی: اَزواجاً: همسرانی ـ بنین و حفدهًْ

الطیبات: روزی رسان
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گزینۀ27873
الف ـ در حدیث شریف پیامبر)ص(، به آثار ازدواج اشاره شده است. اینکه »خداوند 
اخالقشان را نیکو کند«، بیانگر رشد اخالقی و معنوی است که با عبارت قرآنی 

هًًْ َو َرْحَمهًًْ« )دوستی و مهربانی( ارتباط دارد.  »َجَعَل بَْیَنُکْم َمَوَدّ
اینکه »در رزق و روزی آنها توسعه دهد«، با عبارت قرآنی: »َرَزَقُکْم ِمَن  ب ـ 

یِّباِت« )روزی پاک( تناسب دارد. الَطّ
1ـ پاسخ به نیاز جنسی  جمع بندی اهداف ازدواج: 

2ـ انس با همسر: آیه: »َو ِمْن آَیاتِِه أَْن َخلََق لَُکْم ِمْن أَنُْفِسُکْم أَْزَواًجا لَِتْسُکُنوا إِلَْیَها ...«
3ـ رشد و پرورش زندان: آیه: »َو اهلَلُّ َجَعَل لَُکْم ِمْن أَنُْفِسُکْم أَْزَواًجا َو َجَعَل لَُکْم 

ِمْن أَْزَواِجُکْم بَنِیَن َو َحَفَدهًًْ ...«
ً« و حدیث: »برای  هًًْ َو َرْحَمهًْ 4ـ رشد اخالقی و معنوی: آیه: »... َو َجَعَل بَْیَنُکْم َمَوَدّ
دختران و پسران خود امکان ازدواج فراهم کنید تا خداوند اخالقشان را نیکو کند...«.

گزینۀ27883
الف ـ همواره دیده ایم که عالقه و محبت به یک شخص، چشم و گوش را می بندد 
و عقل را به حاشیه می راند. این سخن زیبای امام علی)ع( مربوط به مواردی از 
«: »عالقۀ شدید به چیزی، آدم را  ْی ِء ُیْعمی َو ُیِصُمّ همین قبیل است: »ُحُبّ الَشّ
کور و کر می کند.« از این رو پیشوایان دین از ما خواسته اند که در مورد همسر 

آینده با پدر و مادر خود مشورت کنیم تا به انتخابی درست برسیم. 
ب ـ پدر و مادر به علت تجربه و پختگی شان، بهتر می توانند خصوصیات افراد را 

دریابند و عاقبت ازدواج را پیش بینی کنند.
ویژگی های والدین برای شایستگی داشتن در مشورت دادن به فرزند  توضیح

در امر ازدواج: 
 1ـ محبت و خیرخواهی:  مصلحت اندیشی

2- تجربه و پختگی: پیش بینی و عاقبت ازدواج

گزینۀ27891
الف ـ خانواده مقدس ترین نهاد و بنای اجتماعی نزد خداست. این نهاد، با ازدواج 
زن و مرد به وجود می آید )و من آیاته أن خلق لکم من أنفسکم أزواجا ...( و با 
آمدن فرزندان کامل می شود. ب ـ بر اساس آیۀ شریفۀ: »و من آیاته أن خلق 
لکم من أنفسکم أزواجا لتسکنوا إلیها«، آفرینش همسر )خلق لکم( از جنس خود 
انسان )من أنفسکم أزواجا( که از نشانه های خداوند )و من آیاته( است، به خاطر 
رسیدن به آرامش )لتسکنوا إلیها( صورت گرفته و بیانگر هدف دوم ازدواج، یعنی 

انس روحی با همسر است.
تحلیل تست 1400  این تست، یک تست مفهومی از بخش آیات این درس 
است. محور این سؤال »آرامش یافتن در خانواده است« که نتیجۀ ازدواج زوجین 
و تشکیل کانون گرم خانواده است. با توجه به توضیح باال،  آرامش یافتن، نتیجۀ 

گزینه های )2( و )3( و )4( نیست. 

گزینۀ27901
الف ـ نباید فاصلۀ میان بلوغ جنسی و عقلی با زمان ازدواج زیاد شود و تشکیل 

خانواده به تأخیر افتد.
ب ـ اگر فردی بخواهد به شیوه ای غیر از شیوه های مطرح شده از سوی دین 
یعنی به »شیوۀ ناصحیح« به نیاز جنسی خود پاسخ دهد، در آن صورت لذت آنی 
برخاسته از گناه، پس از چندی روح و روان فرد را پژمرده می کند و شخصیت او 

را می شکند. 
تحلیل تست 1400  این تست، یک تست حفظی از متن درس است. برای 
پاسخ دادن به آن، باید، عین عبارت های کتاب را به خاطر سپرد. قسمت اول 
گزینه های )3( و )4(، به منظور زیاد نشدن فاصلۀ میان بلوغ جنسی و عقلی با 
زمان ازدواج، توصیه شده است. با توجه به متن کتاب، قسمت دوم گزینۀ )2( 

نادرست است.

گزینۀ27914
الف ـ از نظر قرآن کریم، مهم ترین معیار همسر شایسته، باایمان بودن اوست. 

اصالت  قرارگیرند، عبارت اند:   توجه  باید مورد  معیارهای دیگری که  البته  ب ـ 
خانوادگی، سالمت جسمی و روانی، قناعت در زندگی، پوشش مناسب اسالمی، 
انجام عبادات، به خصوص نماز، کسب و کار حالل، عدم ارتباط قبلی با جنس 
مخالف، عاقل و فهیم بودن، زیبایی و مورد پسند بودن، صداقت با همسر، اخالق 

خوب و خوش رویی، داشتن دوستان درستکار و سالم
به  مطالعه  هنگام  که  دانش آموزانی  برای  تست،  تحلیل تست 1400  این 

موضوع و تیتر عبارت ها دقت دارند، یک تست آسان است. 
با توجه به توضیح باال، سایر گزینه ها نادرست است. 

گزینۀ27922
الف ـ چهارمین هدف ازدواج »رشد اخالقی و معنوی« است، یعنی پسر و دختر 
جوان با تشکیل خانواده، 1ـ از همان ابتدا زمینه های فساد را از خود دور می کنند. 
2ـ مسئولیت پذیری را تجربه می نمایند.3ـ مهر و عشق به همسر و فرزندان را 
در خود پرورش می دهند. 4ـ با گذشت و مدارا و تحمل  سختی ها و ناگواری های 

زندگی، به درجات معنوی باالتری نایل می شوند.
از زن و مرد،  با همسر« است، یعنی هر یک  ازدواج »انس  ب ـ دومین هدف 
عالوه بر نیاز جنسی نیازمند به زندگی با دیگری هستند و این نیاز نیز پس از 

بلوغ آشکار می شود...
تحلیل تست 1400  این تست، یک تست حفظی و متوسط از متن درس 

است. با توجه به توضیح باال، سایر گزینه ها نادرست است.

گزینۀ27933
الف ـ این سخن زیبای امام علی)ع(: »حّب الشیء  یعمی  و  یصّم «، بیانگر این 
حقیقت است که عالقه و محّبت )افراطی( به یک شخص، چشم و گوش را 

می بندد و عقل را به حاشیه می راند.
ب ـ  از این رو، پیشوایان دین از ما خواسته اند که در مورد همسر آینده با پدر و 

مادر خود مشورت کنیم تا به انتخابی درست برسیم. 
درس  متن  و  حدیث  ارتباط  خصوص  در  تست،  تحلیل تست 1400  این 
است. قسمت اول گزینه های )2( و )4(، بخشی از متن درس 9 سال دهم است و 
در مورد عالقه های افراطی در هنگام ازدواج و مفهوم این حدیث نمی باشد. با 
توجه به توضیح باال، قسمت دوم گزینۀ )1(، راه حل عالقه های افراطی در هنگام 

ازدواج نمی باشد.

گزینۀ27941
الف ـ انسان، با رسیدن به سّن بلوغ و دورۀ جوانی وارد مرحلۀ مسئولیت پذیری 
می شود و این شایستگی را به دست می آورد که مخاطب خداوند قرار گیرد. و از 
هم اکنون برای سعادت خود و خانواده ای که در آیندۀ نزدیک تشکیل خواهد داد، 

برنامه ریزی نماید.
ب ـ قرآن کریم از دختران و پسران می خواهد که قبل از ازدواج، حتماً عفاف پیشه 

کنند تا خداوند به بهترین صورت زندگی آنان را سامان دهد.
تحلیل تست 1400  این تست، یک تست حفظی و متوسط از متن درس 
است. با توجه به توضیح باال، قسمت اول گزینه های )2( و )4(، مؤخر )بعد( از 
مخاطب خداوند شدن است. قسمت دوم گزینۀ )3( نادرست است، زیرا زیرا اینها 
الزمۀ زندگی در دنیا هستند و بدون آنها یا نمی توان زندگی کرد یا زندگی سخت 

و مشکل می شود و در حد نیاز باید به تمایالت فروتر )دانی( پاسخ دهیم.



167 درس دوازدهم: پیوند مقدس

گزینۀ27952
از: 1ـ تقویت  برنامه ها در مورد  تشکیل خانواده عبارت اند  این  الف ـ مهم ترین 
از  بلوغ 2ـ مشخص کردن هدف های خود  آغاز  از  پاکدامنی در خود  و  عفاف 
تشکیل خانواده 3ـ شناخت معیارها و شاخص های همسر مناسب 4ـ شناخت 

ویژگی های روحی زن و مرد 
ب ـ »معاشرت خانواده های دو طرف با یکدیگر« و »شناخت دوستان همسر«، 

از راه های شناخت همسر است. )این قسمت از کتاب امسال حذف شده است.(
تحلیل تست 99 این سبک سؤال، که با مطرح ساختن عبارتی از متن کتاب 
تیتر آن را از داوطلب بخواهند، برای نخستین بار طرح شده است. برای پاسخ دادن 
به این نوع تست، توصیه می شود پس از یادگیری مفاهیم هر درس، یک بار دیگر 

عبارت های هر قسمت درس را با موضوع آن مرور نمایید.

گزینۀ27962
الف ـ بر اساس آیۀ شریفۀ: »و من آیاته أن خلق لکم من أنفسکم أزواجا لتسکنوا 
إلیها و جعل بینکم موّدهًْ و رحمهًْ إّن في ذلک آلیات لقوم یتفّکرون«، آفرینش 
همسر )خلق لکم( از جنس خود انسان )من أنفسکم أزواجا( که از نشانه های خداوند 
)و من آیاته( است، به خاطر رسیدن به آرامش )لتسکنوا إلیها( صورت گرفته و 
بیانگر هدف دوم ازدواج، یعنی انس روحی با همسر است. ب ـ برای این که آرامش 
ناشی از انس و هم صحبتی میان همسران پدید آید، قرآن کریم به دو ویژگی 
که باید میان زن و مرد باشد، اشاره می کند، آن دو ویژگی مودت و رحمت است.

تحلیل تست 99 این تست، یک تست مفهومی و نسبتا دشوار است که 
برای پاسخ دادن به آن، با به یاد آوردن مفهوم آیه، ابتدا باید گزینه های نادرست 
را یکی پس از دیگری حذف نمود و در نهایت گزینۀ صحیح را انتخاب نمود. 
گزینۀ )1(، کامال بی ربط است و مفهوم این آیه نمی باشد. گزینۀ )3(، به مفهوم 
اصلی آیه که بیانگر دومین و چهارمین هدف از تشکیل خانواده است، اشاره ای 

ندارد. قسمت دوم گزینۀ )4(، مفهوم این آیه نیست.

گزینۀ27972
الف ـ تفاوت های میان زن و مرد  به جهت وظایف مختلفی است که خالق حکیم 
بر عهدۀ هر یک از زن و شوهر نهاده است تا هر کدام از آنها بتوانند در زندگی 
مشترک و خانوادگی نقش های خاصی را بر عهده بگیرند و یک خانوادۀ متعادل را 
پدید آورند. ب ـ به طور مثال، توانمندی عاطفی باالی زنان و قدرت جسمی بیشتر 
مردان برای آن است که زن با محبت مادری، فرزندان را رشد دهد و مرد با کار 

کردن نان آور خانواده باشد.
تحلیل تست 99 این تست، یک تست متوسط است ولی گزینه های آن 
نزدیک به هم طرح شده اند. برای پاسخ دادن به این تست، عالوه بر تسلط داشتن 
بر متن کتاب، باید با دقت زیاد گزینه های نادرست را حذف نمود تا به پاسخ 
صحیح رسید. گزینۀ )1( نادرست است، زیرا زن و مرد در ویژگی های انسانی 
مشترک هستند و این ویژگی های مشترک منبع اختالف نمی شود. گزینۀ )3( 
تفاوت های میان زن و مرد  به جهت  باال،  زیرا مطابق توضیح  نادرست است، 
وظایف مختلف آنها است نه هدف واحد آنها. گزینۀ )3( نادرست است، زیرا هدف 

ناشی از ویژگی های روحانی انسان است نه جسمانی او که متفاوت می باشند.

گزینۀ27981
به  این عبارت: »فرزند، تحکیم بخش وحدت روحی زن و مرد است.«،  الف ـ 

سومین هدف تشکیل خانواده، یعنی »رشد و پرورش فرزندان« اشاره دارد.
ارزشمندترین  و  حساس ترین  از  یکی  ازدواج  تا  بلوغ  »دورۀ  عبارت:  این  ب ـ 
دوره های عمر انسان است. و دورۀ گذر از کودکی و ورود به بزرگسالی و پذیرش 
مسئولیت های زندگی است.«، به موضوع »تقویت عفاف و پاکدامنی در خود از 

آغاز بلوغ« اشاره دارد. 
ج ـ این عبارت: »با تشکیل خانواده می توان مهر و عشق به همسر و فرزندان را پرورش 
داد.«، به چهارمین هدف تشکیل خانواده، یعنی »رشد اخالقی و معنوی« اشاره دارد.

تحلیل تست 99 با توجه به اینکه، این سبک تست، برای اولین بار در کنکور 
به  دادن  پاسخ  برای  روش  بهترین  است.  دشواری  99 طرح شده، یک سؤال 
تست های چند قسمتی، حذف گزینه های نادرست است. قسمت اول و دوم گزینۀ 

)1( باید جابجا شود تا گزینۀ )1( صحیح باشد.

گزینۀ27994
الف ـ بر اساس آیۀ شریفۀ: »و من آیاته أن خلق لکم من أنفسکم أزواجا لتسکنوا 
إلیها و جعل بینکم موّدهًْ و رحمهًْ إّن في ذلک آلیات لقوم یتفّکرون«، آفرینش 
همسر )خلق لکم( از جنس خود انسان )من أنفسکم أزواجا( که از نشانه های 
خداوند )و من آیاته( است، به خاطر رسیدن به آرامش )لتسکنوا إلیها( صورت 
گرفته و بیانگر هدف دوم ازدواج، یعنی انس روحی با همسر است. ب ـ برای 
این که آرامش ناشی از انس و هم صحبتی میان همسران پدید آید، قرآن کریم 
به دو ویژگی که باید میان زن و مرد باشد، اشاره می کند، آن دو ویژگی مودت 

و رحمت است.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )1( و )2(، به سومین 
هدف تشکیل خانواده، یعنی »رشد و پرورش فرزندان« اشاره دارد.مطابق متن آیه، 

قسمت دوم گزینۀ )3( نادرست است.

گزینۀ28002
قرآن کریم از دختران و پسران می خواهد که قبل از ازدواج، حتماً عفاف پیشه کنند 

تا خداوند به بهترین صورت زندگی آنان را سامان دهد.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها با در نظر گرفتن توضیح باال، سایر گزینه ها 

نادرست است.

گزینۀ28014
مراجعه شود به پاسخ دو پرسش قبل.

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها با توجه به توضیح باال، سایر گزینه ها نادرست 
است.

گزینۀ28021
الف ـ آیۀ شریفۀ: »و اهلل جعل لکم من انفسکم ازواجاً و جعل لکم من ازواجکم 
بنین و حفدهًْ و رزقکم من الطیبات اَفبالباطل یؤمنون و بنعمهًْ اهلل هم یکفرون«، 
است.  فرزندان«  پرورش  و  یعنی »رشد  خانواده،  تشکیل  بیانگر سومین هدف 
ب ـ بر اساس این آیه، خانواده بستر رشد و بالندگی فرزندان است و هیچ نهادی 
نمی تواند جایگزین آن شود. فرزند، ثمرۀ پیوند زن و مرد و تحکیم بخش وحدت 

روحی آنها است.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها جملۀ دوم گزینه های )2( و )3(، به چهارمین 
هدف تشکیل خانواده، یعنی »رشد اخالقی و معنوی« اشاره دارد. جملۀ اول گزینۀ 

)4(، بیانگر هدف دوم ازدواج، یعنی انس روحی با همسر است.

گزینۀ28031
در آیۀ شریفۀ: »و من آیاته أن خلق لکم من أنفسکم أزواجا لتسکنوا إلیها و جعل 
بینکم موّدهًْ و رحمهًْ إّن في ذلک آلیات لقوم یتفّکرون«، عبارت شریفۀ: »من 
أنفسکم أزواجا«، به »برابری زن و مرد« و عبارت شریفۀ: »لتسکنوا إلیها« به 

»نتیجه ازدواج« اشاره دارند.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )2( و )4(، به چهارمین 
هدف تشکیل خانواده، یعنی »رشد اخالقی و معنوی« اشاره دارد.  قسمت دوم 

گزینۀ )3(، نتیجۀ ازدواج برای همگان نیست.
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گزینۀ28043
الف ـ تفاوت های میان زن و مرد  به جهت وظایف مختلفی است که خالق حکیم 
بر عهدۀ هر یک از زن و شوهر نهاده است تا هر کدام از آنها بتوانند در زندگی 
مشترک و خانوادگی نقش های خاصی را بر عهده بگیرند و یک خانوادۀ متعادل را 
پدید آورند. ب ـ آیۀ شریفۀ: »و اهلل جعل لکم من أنفسکم أزواجا و جعل لکم من 
أزواجکم بنین و حفدهًْ«، بیانگر این حقیقت است که خانواده بستر رشد و بالندگی 
فرزندان است و هیچ نهادی نمی تواند جایگزین آن شود. فرزند، ثمرۀ پیوند زن و 

مرد و تحکیم بخش وحدت روحی آنها است.
نادرست   )4( و   )2( گزینه های  اول   دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت 
است، زیرا مطابق توضیح باال، تفاوت های میان زن و مرد یک خانوادۀ متعادل را 
به وجود می آورد نه امور مشترک آنها مانند ویژگی های فطری.قسمت دوم گزینۀ 

)1(، به اهداف تشکیل خانواده اشاره ندارد.

گزینۀ28051
بر اساس آیۀ شریفۀ: »و من آیاته أن خلق لکم من أنفسکم أزواجا لتسکنوا إلیها و 
جعل بینکم موّدهًْ و رحمهًْ إّن في ذلک آلیات لقوم یتفّکرون«،  آفرینش همسرانی 
از جنس خود انسان؛ و ایجاد مودت و رحمت بین همسران، نشانه هایی است برای 

افرادی که تفکر می کنند. )لقوم یتفّکرون(
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها آیۀ گزینۀ )2(، بیانگر سومین هدف تشکیل 
خانواده، یعنی »رشد و پرورش فرزندان« است. آیۀ گزینۀ )3(، به تداوم مرجعیت 
دینی در عصر غیبت توسط فقهای واجد شرایط اشاره دارد. آیۀ گزینۀ )4(، به 

راه های جلوگیری از خسران زدگی اشاره دارد.

گزینۀ28062
پیامبر اکرم)ص( می فرماید: »کسی که ازدواج کند،  نصف دین خود را حفظ کرده 

است؛ پس باید برای نصف دیگر، از خدا پروا داشته باشد.«
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ )3(، برای حفظ دین نمی باشد.

گزینۀ28073
ن و مرد از جهت »زن بودن« و »مرد بودن« یعنی از نظر خصوصیات جسمی 
با هم متفاوت اند. این تفاوت ها به گونه ای است که هر دو را به هم نیازمند کرده 
است؛ بدون اینکه یکی بر دیگری برتری داشته باشد. زیرا برتری هرکس نزد 

خداوند به تقواست و هر انسانی می تواند آن را در وجود خود پرورش دهد.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ )1( نادرست است، زیرا زن و مرد در 

ویژگی های انسانی، مشترک هستند.

گزینۀ28081
زنان و مردان به عنوان افراد نوع بشر، استعدادها و ویژگی های فطری و کرامتی 
فطری  ویژگی های  آن  از  بهره گرفتن  با  که  دارند  مشترکی  هدف  و  یکسان 

می توانند به آن هدف مشترک، یعنی قرب الهی و بهشت جاوید برسند.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ )2( نادرست است، زیرا زن و مرد هدف 
مشترکی دارند. گزینۀ )3( نادرست است، زیرا زن و مرد نقش های مکملّی دارند. 
گزینۀ )4( نادرست است، زیرا این تفاوت ها به گونه ای است که هر دو را به هم 

نیازمند کرده است؛ بدون اینکه یکی بر دیگری برتری داشته باشد.

گزینۀ28094
الف ـ عالی ترین هدف تشکیل خانواده، رشد اخالقی و معنوی هر یک از اعضای 
أزواجا  أنفسکم  لکم من  أن خلق  آیاته  آیۀ شریفۀ: »و من  پیام  است.  خانواده 
لتسکنوا إلیها و جعل بینکم موّدهًْ و رحمهًْ إّن في ذلک آلیات لقوم یتفّکرون« 

این است که زمینه ساز مودت و رحمت، احساس آرامش درونی زن و مرد است.

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )1( و )3( به هدف دوم 
تشکیل خانواده اشاره دارد که عالی ترین هدف تشکیل خانواده نمی باشد. با توجه 

به توضیح باال، قسمت دوم گزینۀ )2(، نادرست است.

گزینۀ28101
پیام این سخن امام علی)ع(: »حّب الشیء  یعمی  و  یصّم« این است که عالقه 
و محّبت افراطی به یک شخص، چشم و گوش را می بندد و عقل را به حاشیه 
می راند. از این رو، پیشوایان دین از ما خواسته اند که در مورد همسر آینده با پدر و 

مادر خود مشورت کنیم تا به انتخابی درست برسیم.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها قسمت اول گزینه های )2( و )4(، به اولین اثر 

محبت به خداوند، یعنی »پیروی از خداوند« اشاره دارد. )درس 9 دهم(

گزینۀ28113
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها با توجه به توضیح باال، قسمت اول گزینه های 
)2( و )4( و قسمت دوم گزینۀ )3( نادرست است.

گزینۀ28124
بر اساس آیۀ شریفۀ: »و من آیاته أن خلق لکم من أنفسکم أزواجا لتسکنوا إلیها 
و جعل بینکم موّدهًْ و رحمهًْ إّن في ذلک آلیات لقوم یتفّکرون«، برای این که 
آرامش ناشی از انس و هم صحبتی میان همسران پدید آید )معلول(، قرآن کریم 
به دو ویژگی که باید میان زن و مرد باشد، اشاره می کند، آن دو ویژگی مودت و 

رحمت )و جعل بینکم مودهًْ و رحمهًْ ـ علت( است.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها با توجه به توضیح باال، قسمت اول گزینه های 

)2( و )3( و قسمت دوم گزینۀ )1( نادرست است.

گزینۀ28131
این  حقیقت که هر یک از زن و مرد، نیازمند به زندگی با دیگری هستند، بیانگر 
هدف دوم تشکیل خانواده، یعنی »انس با همسر« است و قرآن کریم در کنار این 

موضوع به رابطۀ مودت و رحمت اشاره می کند.
توضیح این موضوع که اگر فردی از راه های نامشروع نیاز جنسی خود را 
برطرف کند اما بدون همسر زندگی کند، باز هم یک بی قراری و ناآرامی او را آزار 
می دهد، بیانگر این  حقیقت است که هر یک از زن و مرد، نیازمند به زندگی با 

دیگری هستند.

گزینۀ28144
پیام این سخن امام علی)ع(: »حّب الشیء  یعمی  و  یصّم« این است که عالقه 
و محّبت افراطی به یک شخص، چشم و گوش را می بندد و عقل را به حاشیه 
می راند. از این رو، پیشوایان دین از ما خواسته اند که در مورد همسر آینده با پدر و 

مادر خود مشورت کنیم تا به انتخابی درست برسیم.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها ...

گزینۀ28153
الف ـ پیامبر اکرم)ص( می فرماید: »برای دختران و پسران خود امکان ازدواج فراهم 
کنید تا 1ـ خداوند اخالقشان را نیکو کند 2ـ در رزق و روزی آنها توسعه دهد 3ـ 
عفاف و غیرت آن ها را زیاد گرداند.« ب ـ بر اساس آیۀ شریفۀ: »إّن الّذین آمنوا و 
«، عمل صالِح همراه با ایمان باعث می شود  عملوا الّصالحات أولئک هم خیر البرّیهًْ

تا شخص در زمرۀ بهترین مخلوقات باشد.
یادآوری مطابق روایات، امیر المؤمنین علی)ع( و شیعیان او، مصداق »خیر 

البریهًْـ  بهترین مردم«، می باشند.
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گزینۀ28164
بر اساس آیۀ شریفۀ: »و من آیاته أن خلق لکم من أنفسکم أزواجا لتسکنوا إلیها و 
جعل بینکم موّدۀ و رحمۀ إّن في ذلک آلیات لقوم یتفّکرون«، برای این که آرامش 
ناشی از انس و هم صحبتی میان همسران پدید آید، قرآن کریم به دو ویژگی 
که باید میان زن و مرد باشد، اشاره می کند، آن دو ویژگی مودت و رحمت است.

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها ...

گزینۀ28172
آیۀ شریفۀ: »و اهلل جعل لکم من انفسکم ازواجاً و جعل لکم من ازواجکم بنین و 
حفدهًْ و رزقکم من الطیبات اَفبالباطل یؤمنون و بنعمهًْ اهلل هم یکفرون«، بیانگر 
سومین هدف تشکیل خانواده، یعنی »رشد و پرورش فرزندان )بنین و حفّدهًْ(« 
است. بر اساس این آیه، یکی از زمینه های طبیعی تشکیل خانواده رشد و پرورش 

فرزندان می باشد.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ )1(، ویژگی شیعه را بیان می کند. گزینۀ 
)3(، بیانگر هدف دوم ازدواج، یعنی »انس با همسر« است. گزینۀ )4(، بیانگر هدف 

چهارم ازدواج، یعنی »رشد اخالقی و معنوی« است.

گزینۀ28181
آیۀ شریفۀ: »و اهلل جعل لکم من انفسکم ازواجاً و جعل لکم من ازواجکم بنین 
...«، بیانگر سومین هدف تشکیل خانواده، یعنی »رشد و پرورش فرزندان  و حفدهًْ
(« است. بر اساس این آیه، خانواده، بستر رشد و بالندگی فرزندان  )بنین و حفّدهًْ
است و هیچ نهادی نمی تواند جایگزین آن شود و فرزند، ثمرۀ پیوند زن و مرد و 

تحکیم بخش وحدت روحی آنها است.
 دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینه های )2( و )3(، مفهوم آیۀ شریفۀ: »و 
من آیاته أن خلق لکم من أنفسکم أزواجا لتسکنوا إلیها و جعل بینکم موّدهًْ و 
و  اخالقی  »رشد  یعنی  ازدواج،  چهارم  هدف  بیانگر   ،)4( گزینۀ  است.   » رحمهًْ

معنوی« است.

گزینۀ28193
مراجعه شود به پاسخ پرسش قبل.

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ )1(، مفهوم آیۀ شریفۀ: »و من آیاته أن 
خلق لکم من أنفسکم أزواجا لتسکنوا إلیها« است. گزینۀ )2(، ترجمۀ آیه است نه 
مفهوم آیه. گزینۀ )4(، بیانگر هدف چهارم ازدواج، یعنی »رشد اخالقی و معنوی« 

است.

گزینۀ28202
پیامبر اکرم)ص( می فرماید: »برای دختران و پسران خود امکان ازدواج فراهم کنید 
تا 1ـ خداوند اخالقشان را نیکو کند 2ـ در رزق و روزی آنها توسعه دهد 3ـ عفاف 

و غیرت آن ها را زیاد گرداند.«
توضیح از فواید ازدواج در »زمان مناسب«: شادابی، سالمت جسمی و روحی، 
رشد طبیعی، احساس رضایت درونی، کاهش فشار جنسی و سالمت اخالقی 

جامعه است.

گزینۀ28212
بر اساس آیۀ شریفۀ: »و من آیاته أن خلق لکم من أنفسکم أزواجا لتسکنوا إلیها و 
جعل بینکم موّدهًْ و رحمهًْ إّن في ذلک آلیات لقوم یتفّکرون«،  آفرینش همسر از 
جنس خود انسان که از نشانه های خداوند است، به خاطر رسیدن به آرامش )لتسکنوا 
إلیها( صورت گرفته و بیانگر هدف دوم ازدواج، یعنی انس روحی با همسر است.

 دلیل نادرستی سایر گزینه ها گزینۀ )1(، بیانگر هدف چهارم ازدواج، یعنی 
»رشد اخالقی و معنوی« است. گزینۀ )3(، ویژگی شیعه را بیان می کند. گزینۀ 
)4(، بیانگر سومین هدف تشکیل خانواده، یعنی »رشد و پرورش فرزندان )بنین و 

حفّدهًْ(« است.




