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شیوه ی ............ است و پیشوایان و « سخن گفتن از طرحی خاصی برای پایان تاریخ و وعده ی برقراری حکومت عادالنه برای کل جهان دادن»( 1

 هستند؟ کسانی چه قرآن، بیان به ها قدرت وارثان

 مستضعفان  -( آخرین پیامبر )ص( ۲       مستضعفان  -( پیامبران الهی ۱

 یکتاپرستان -( آخرین پیامبر )ص( ۴     یکتاپرستان  -( پیامبران الهی 3

 استنباط می شود. که ............ است از دقت در پیام آیه ی شریفه ی ............ « ی قابل پیش بینی برای دین خدا آینده»( 2

  «هدی و دین الحق لیظهره علی الدّین کلّهو الذی ارسل رسوله بالهُ» -( تحقق عملی تمام قوانین آن ۱

 « هدی و دین الحق لیظهره علی الدّین کلّهو الذی ارسل رسوله بالهُ» -( غلبه ی کلی بر ادیان ۲

 « رثها عبادی الصالحونیَ االرض نّاَعد الذکر بور من بَتبنا فی الزّولقد کَ» -( غلبه ی کلی بر ادیان 3

 «رثها عبادی الصالحونیَ االرض نّاَعد الذکر بور من بَتبنا فی الزّو لقد کَ »-( تحقق عملی تمام قوانین آن ۴

ن ، بهتری«ی غیبت، چه کسانی اند؟ اهلل االعظم ارواحنا فداه پس از ظهور خورشید وجودش از پس پرده هیاران واقعی بقی»اگر سؤال شود که:  (3

  ..............پاسخ این است که

 ( سرسپردگان در برابر فطرت توحیدی و ثابت قدمان در تحقق عدالت اند.۱

 ی حق بر باطل اند.  های دل بستگی به دنیا و درخواست کنندگان غلبه ( پاک دامنان از آلودگی۲ 

 در زمان غیبت اند.های درگیرهای فکری و اجتماعی و نبرد دائمی حق و باطل  ( حاضران در صحنه3

 ( بلند همتان پاکدامنی اند که شجاعت و عزت را به بهای والیت، سرمایه ی هستی خود قرار داده اند.۴ 

نشوید و بدانید که محبوب ترین کارها منتظر فرج الهی باشید و از لطف الهی مأیوس »از دقت در این کالم امیرمؤمنان، علی )ع( که می فرماید:  (4

 ............که گردد می مفهوم «است فرج انتظار د،خداون نزد

 ی انتظار، دعا برای ظهور امام عصر )عج( و حضور در پیشگاه او است.  ( الزمه۱

 ( در انتظار ظهور بودن، از برترین اعمال امّت پیامبر )ص( در عصر غیبت است. ۲

 یز الهی، آماده می کنند. ( منتظران حقیقی، خود و محیط زندگی خود را برای آمدن میهمان عز3

 ( احساس تعهد درونی در عمل به اوامر و خودداری از نواهی از لوازم انتظار است. ۴

حاکی از این حقیقت است و فهم آینده ی  ...............اراده ی تخلف ناپذیر خداوند است که آیه ی شریفه ی« غلبه ی کلی اسالم بر دیگر ادیان»( 5

 روشن برای تاریخ انسان، در گرو شناخت ............ است.

 آفریننده ی مدبر و حکیم برای جهان -الحون( صّها عبادی الرثُیَ االرض کر انّبور من بعد الذّو لقد کتبنا فی الزّ )(۱

 جایگاه انسان در نظام آفرینش  -الحون( صّها عبادی الرثُیَ االرض نّاکر بور من بعد الذّو لقد کتبنا فی الزّ)( ۲ 

 آفریننده ی مدبر و حکیم برای جهان -« ه ولو کره المشرکونظهره علی الدین کلّلیُ ذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحقّ( )هو ال3ّ

 جایگاه انسان در نظام آفرینش -« ه ولو کره المشرکونظهره علی الدین کلّلیُ ل رسوله بالهدی و دین الحقّذی ارس()هو ال۴ّ 

ی ........... که نمود آن به ترتیب، ............ و............ می  آینده  ............... وی ی شیعه در طول تاریخ پرفراز و نشیب، در گرو گذشته پویایی جامعه( 6

 باشد. 

 طاغوت ستیزی -خواهی  عدالت –سبز  -( سرخ ۲           عدالت خواهی  -ستیزی  طاغوت –سبز  -( سرخ ۱

 طاغوت ستیزی -خواهی  عدالت –سرخ  -( سبز ۴            خواهی عدالت –طاغوت ستیزی  -سرخ  -( سبز 3 

 رسوایی ماجراجویان فریبکار و خناسان مدّعی مهدویت موعود، معلول .............. و............... در طول دوران غیبت است. ( 7

 مشخصی بودن پدر و مادر امام زمان -( حضور مهدی )عج( ۲   مشخصی بودن پدر و مادر امام زمان -عاهای دروغین د( مبتنی بر باطل بودن ا۱

 رسوایی دروغ پردازانمندی نظام آفرینش در  قانون –عاهای دروغین د( مبتنی بر باطل بودن ا۴  مندی نظام آفرینش در رسوایی دروغ پردازان قانون –( حضور مهدی )عج( 3
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است و حضرت علی )ع( درباره ی  ..........ی یغیروا ما بانفسهام( علت اصلی غیبت امام عصر )عج(اهلل الیغیر ما بقوم حتّ انّ»با توجه به آیه ی  ( 8

 که: شرط با آنان بیعت می کند کسانی که با امام پیمان می بندند و بیعت می کنند، می فرماید: امام با این 

 ریزی نکنند، کسی را به ناحق آزار ندهند و ساده زیست باشند.  در امانت خیانت نکنند، به ظلم و ستم خون -( عدم آمادگی و پذیرش جمعی جامعه ۱

 مردمانی مقاوم و پاکدامن باشند، سرشار از یقین به خدا و در راه خدا به شایستگی جهاد کنند.  -( عدم آمادگی و پذیرش جمعی جامعه ۲

 باشند.  ریزی نکنند، کسی را به ناحق آزار ندهند و ساده زیست در امانت خیانت نکنند، به ظلم و ستم خون -( عدم تصمیم درونی مردم و ظلم پذیری جامعه 3

 مردمانی مقاوم و پاکدامن باشند، سرشار از یقین به خدا و در راه خدا به شایستگی جهاد کنند.  -( عدم تصمیم درونی مردم و ظلم پذیری جامعه ۴

 گذاری نام........... عصر شیعیان برای غیبت عصر رو این از. ............. مردم در عصر غیبت از دو قلمرو امامت محروم ماندند؛ قلمرو ............. و قلمرو( 9

 است. شده

 آزمایشی و ابتال  -والیت معنوی  -( مرجعیت دینی ۲             تردید و دودلی ها  -والیت ظاهری  -( مرجعیت دینی ۱

 تردید و دودلی ها -والیت معنوی  -( عدالت اجتماعی ۴           آزمایش و ابتال  -والیت ظاهری  -( عدالت اجتماعی 3

کسانی که با امام زمان )عج( پیمان می ا توجه به احادیث، بیشتر یاران امام عصر )عج( را ............ تشکیل می دهند و حضرت علی )ع( درباره ی ب( 11

 بندند و بیعت می کنند، می فرماید: آنان مردمانی هستند............ 

 ندهند و ساده زیست باشند. آزار یزی نکنند، کسی را به ناحق ر که در امانت خیانت نکنند، به ظلم و ستم خون -( عالمان ۱

 ریزی نکنند، کسی را به ناحق آزار ندهند و ساده زیست باشند.  که در امانت خیانت نکنند، به ظلم و ستم خون -( جوانان ۲

 ها روی آورند، آنها را متالشی می کنند.  ها، اگر به کوه مقاوم، سرشار از یقین به خدا و محکم تر از صخره -( جوانان 3

 ها روی آورند، آنها را متالشی می کنند. ها، اگر به کوه مقاوم، سرشار از یقین به خدا و محکم تر از صخره -( عالمان ۴

او وجود داشته، سرانجامش تاریخ حیات به اعتقاد خداپرستان، درگیری مستمر حق و باطلی که از سپیده دم طلوع زندگی انسان و رقم خوردن ( 11

 .است............  و است............  که انجامد می «حق» پیروزی به جهت بدان

 ی جهان با حکمت  اداره –های خداوند، حق  ( یکی از نام۲             ی جهان با حکمت اداره –( باطل، رفتنی و شکست خوردنی ۱

 پیروز باطل بر حق -( باطل، رفتنی و شکست خوردنی ۴                         حق بر باطل پیروز -های خداوند، حق  ( یکی از نام3

 نگاه مثبت ............ به............ است. « ............ انتظار»( 12

 خود و جهان -انسان  -ی  ( زاینده۲                                      خود و جهان  -انسان  -( مولود ۱

 ی تاریخ آینده –دین  -( مولود ۴                                  آینده ی تاریخ -دین  -ی  ( زاینده3

  پیش بینی آینده برای جهان، مرتبط با ............ است و شکل و شمایل، روحیه، رفتار و برنامه ریزی هرکس ............ از بینش اوست.(13

 تابعی  -( شناخت آفریننده ی جهان ۲                    تابعی  -( آشنایی با قوانین حاکم بر جهان ۱

 متبوعی –( آشنایی با قوانین حاکم بر جهان ۴                        متبوعی –( شناخت آفریننده ی جهان 3

ناتوان شمرده شدگان این است که  ، منت گذاری خداوند بر«ا...........ذین استضعفوعلی الّ نَّمُنَن اَرید نُو »ی قصص:  سوره 5با توجه به آیه ی ( 14

 .دهد قرار.............  و.............  ،(ترتیب آنان را )به

 جانشینان خود  -( پیشوایان مردم ۲                                    وارثان زمین -( جانشینان خود ۱

 وارثان زمین -( پیشوایان مردم ۴                                  پیشوایان مردم  -( وارثان زمین 3

 می باشد.  .؛..... دادن آینده ای روشن برای تاریخت است و عامل ناتوانی، از به دس ....کاری مدعیان مهدویت در طول تاریخ معلول عدم تأثیر فریب( 15

 تاریخی ناتوانی در توجیه واقعیتهای  -( بازگشت آثار مکر و فریب به فریبکاران ۱

 ناتوانی در توجیه واقعیتهای تاریخی  -بودن پدر و مادر آن حضرت  در جامعه و مشخص« مهدی )عج(»ضور ( ح۲

 آفریننده ی مدبر و حکیم  درماندگی در شناخت -بودن پدر و مادر آن حضرت  در جامعه و مشخص« مهدی )عج(»ضور ( ح3

 درماندگی در شناخت آفریننده ی مدبر و حکیم -( بازگشت آثار مکر و فریب به فریبکاران ۴
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 )به ترتیب( از دقت در کدام عبارات، مفهوم می گردد؟ « غلبه بخشیدن آن»و « استقرار اندیشه» ( 16

 « هلّکظهره علی الدّین لیُ» - (همنَ( )لیمکنن لهم دی۲              « همنَلیمکنن لهم دی» -ه( لّکظهره علی الدّین ( )لی۱ُ

 « فی االرض نّهملیستخلف» -ه( لّکظهره علی الدّین ()لی۴ُ              «فی االرض نّهملیستخلف» - (همنَ( لیمکنن لهم دی3

 گذشته ی سرخ و آینده ی سبز از عوامل پویایی کدام جامعه است و افرادش موصوف به چه وصفی اند؟ ( 17

 معترض -( توحیدی  ۴         منتظر  -( توحیدی 3         منتظر  -( شیعه ۲            معترض –( شیعه ۱

 برسد در حالی که ............. « قائم»پیامبر گرامی اسالم )ص( فرمودند: خوشا به حال کسی که به حضور ( 18

 ( پیش از قیام او نیز پیرو او باشد. ۲                   ( دودلی و شک و تردید نداشته باشد.۱

  و تأیید الهی برخوردار باشد.( از پشتوانه ۴              ( منتظر فرج الهی باشد و مأیوس نشود. 3

 های دیگر است؟ کدام آیه ی شریفه بیانگر اراده ی الهی برای پیروزی آیین حق بر همه ی آیین( 21

  ....(ضعفوا فى االرض ذین استُعلى الّ نَمنّ و نرید أن)( ۲                ....(یرثها االرض نّاکر بور من بعد الذّو لقد کتبنا فی الزّ)( ۱

  (هم .. نّوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفوعد اهلل الذین ءامن )(۴                 (لیظهره ... ارسل رسوله بالهدی و دین الحقّذی ( )هو ال3ّ

 بودن پدر و مادر امام زمان )عج( و حضور ایشان در جامعه فوایدی داشته است، به استثناء این که ..........  مشخص( 21

 امام و از والیت ظاهری و معنوی ایشان برخوردار می گردد. های گوناگون از هدایت ( جامعه به صورت۱

 آگاه اند. دانند که ایشان از حال مسلمانان ( پیروان آن حضرت امام خود را حاضر و ناظر بر خود می یابند و می۲ 

 ( هرگاه آنان احساس کنند، می توانند با امام حاضر و ناظر خود سخن بگویند و برای رضایت ایشان با امید و نشاط تالش کنند.3 

 ( هر ماجراجوی فریب کاری که بخواهد خود را مهدی موعود معرفی کند به زودی شناخته می شود و مردم فریب او را نمی خورند.۴

 ها، پیام حاصل شده از کدام مورد است؟  ی اسالمی بر دیگر اندیشه ی منطق و اندیشه غلبه( 22

 ضعفوا( ین استُعلى الذّ نَمنّ ناَ( )و نرید ۲                                      ه( ظهره علی الدّین کلّ( )لی۱ُ

 (رسوله بالهدی و دین الحقّذی ارسل ()هو ال۴ّ                       (الحونصّها عبادی الاثُریَ االرض نّاَ( )3

 می شود. عصر غیبت است زیرا در این دوره ............. حاصل  ...... از برترین اعمالعصر غیبت عصر ............ است و......( 23

 های رنگارنگ های گوناگون و اندیشه فتنه –تقویت ایمان  -( پیروی و تبعیت ۲           های رنگارنگ  های گوناگون و اندیشه فتنه –انتظار فرج  -( پیروی و تبعیت ۱

 گشایش واقعی برای دینداران با ظهور آن حضرت -تقویت ایمان  -( شک و تردیدها ۴   گشایش واقعی برای دینداران با ظهور آن حضرت -انتظار فرج  -( شک و تردیدها 3 

 ... است. .........ه و لوکره المشرکون(، لّکهره علی الدّین لیظ ذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحقّهو الّ»پیام آیه ی شریفه ی  (24

 باطل ی جبهه با جانبه همه ی مبارزه با پیامبران، تمام دعوت (۲            هدایت  پیام با رسوالن ارسال در خداوندوعده ی ( تحقق ۱

 حق دین و هدایت سوی به انسان حرکت پیامبران، تمام دعوت( ۴     ها اندیشه تمام بر حق دین ی غلبه در خداوند ی وعده تحقق( 3 

از چیست و تحقق آن پیروزی در گرو اعتقاد به پیروزی نهایی خداپرستی بر شرک و بت پرستی و حاکمیت مستضعفان بر مستکبران، برخاسته ( 25

 چیست؟

 تشکیل حکومت جهانی  -( حکیم بودن خداوند ۲             آمادگی کامل شرایط  -حق بودن خداوند (1

  شکست کامل باطل -( حکیم بودن خداوند ۴              شکست کاملی باطل -بودن خداوند  ( حق3

، ............... است و در عصر حاضر مصداق آن، کسانی «تو و پروردگارت بروید و بجنگید، ما این جا می نشینیم»گوینده ی آیه ی شریفه ی ( 26

 می باشد.  ...........که

 ددگی خود با باطل مبارزه نکرده اندر زن -( مسلمانان سست عنصر ۲        مبارزه با دشمنان خود به جبهه و جنگ نرفتند  برای -( قوم حضرت موسی )ع( ۱

 نرفتندبرای مبارزه با دشمنان خود به جبهه و جنگ  -( مسلمانان سست عنصر ۴                   اند در زندگی خود با باطل مبارزه نکرده -قوم حضرت موسی )ع( (  3 
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 قرار بگیرند.  ...........و مصداق آیه ی .............توانند در هنگام بیعت با امام اهل جهاد و پیکار باشند که درکسانی می ( 27

  .....«قل ان کنتم تحبون اهلل فاتبعونی» -( عصر غیبت تنها با گریه و دعا و ندبه سر کنند و به انتظار ظهور بنشینند۱

 ...« ان اهلل الیغیر ما بقوم حتی یغیروا » -دبه سر کنند و به انتظار ظهور بنشینند( عصر غیبت تنها با گریه و دعا و ن۲

 « ...قل ان کنتم تحبون اهلل فاتبعونی» -( نبرد دائمی حق و باطل در جبهه ی حق حضوری فعال داشته باشند 3

 ...«ما بقوم حتی یغیروا ان اهلل الیغیر » -( نبرد دائمی حق و باطل در جبهه ی حق حضوری فعال داشته باشند ۴

 است. وابسته بوده ...... ....وی شیعه در طول تاریخ به ......... شناسان، پویایی جامعه به اعتقاد بسیاری از جامعه( 28

 شهادتآمادگی برای ایثار و  -( گذشته ی سرخ اعتقاد به عاشورا ۲          نپذیرفتن حکومتهای طاغوتی -تالش برای گسترش عدالت در جهان (۱

 آینده ی سبز باور به مهدویت -( تالش برای گسترش عدالت در جهان ۴          آینده ی سبز باور به مهدویت -( گذشته ی سرخ اعتقاد به عاشورا 3 

 برخاسته از چیست؟« انتظار»عمر طوالنی برای انسان، موصوف به کدام وصف است و  ( 29

 نومیدی از حاکمیت باطل -غیرعقلی ( موضوعی ۲                نومیدی از حاکمیت باطل -غیرعادی ( امری ۱

 ی تاریخ نگاه مثبت به آینده -( موضوعی غیرعقلی ۴          ی تاریخ  نگاه مثبت به آینده -( امری غیرعادی 3 


