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ميآن-1 مي انسان«گوييم جا كه ، نشان از كدام هدف اين جامعه دارد؟»توانند خدا را بندگي كنند ها در جامعۀ مهدوي بهتر
و علم1  گستري ) عدالت2 ) شكوفايي عقل

و كمال3 و امنيت كامل4 ) فراهم شدن زمينۀ رشد  ) آباداني
 اي است؟ آور چه نكته شعر زير پيام-2

ـــت« ـــط اس ـــي خ ـــريك ـــه آخ ـــا ب »بـــر او خلـــق جهـــان گشـــته مســـافرز اول ت

مي1 و پاسخ ) اسالم، ديني است كه و ماندگار  ها باشد. گوي سؤال تواند براي هميشه رهگشا
و ديگران را تبليغ مي2  كنند. ) پيامبران مانند فروشندگان كاال، هر كدام كاالي مغازH خود
به3 آ ) امروزه  اي وجود ندارد. اني تحريف نشدهمسجز قرآن كريم هيچ كتاب
و يك راه براي هدايت انسان4  ها فرستاده است. ) خداوند فقط يك دين

و الميزان ليقوم النّاس بالقسط(آيۀ شريفۀ-3 و انزلنا معهم الكتاب بيانگر كدام دليل ضرورت تشكيل حكومت اسـالمي)لقد ارسلنا رسلنا بالبيّنات
و كدام مرتبۀ رسول اكرم   اي باالتر از واليت ظاهري ايشان است؟ مرتبه6است

و نفي حاكميت طاغوت1  واليت معنوي-) ضرورت پذيرش واليت الهي
 واليت معنوي-) ضرورت اجراي احكام اجتماعي اسالم2
 مرجعيت ديني-) ضرورت اجراي احكام اجتماعي اسالم3
و نفي حاكميت طاغوت4 د-) ضرورت پذيرش واليت الهي  ينيمرجعيت

و حديث برمي6به كدام ويژگي رهبري پيامبر)لعلّك باخعٌ نفسك الّا يكونوا مؤمنين(با توجه به آيۀ شريفۀ-4 به خدا سـوگند ... مـن«خوريم
 اشاره به كدام ويژگي رهبري ايشان دارد؟7از حضرت علي» كنندگان را كارگزار خود قرار نخواهم داد. گاه گمراه هيچ

و مدار1 بي-ا با مردم) محبت و دلسوزي در هدايت مردم ) سخت2 مانند عدالت بي-كوشي  مانند عدالت
و دلسوزي در هدايت مردم ) سخت3 بي-كوشي و مدارا با مردم4 كران علم بي-) محبت  كران علم

 چگونه بود؟6در مورد ممنوعيت نوشتن سخنان پيامبر(س)و حضرت فاطمه7گيري اميرمؤمنان موضع-5
 ) از اصحاب خواستند كه اين سخنان را در سينۀ خود حفظ كنند.1
 گويي به شبهات عالمان به ظاهر مسلمان مأمور كردند. ) افرادي را براي پاسخ2
به3 و  خاطر حفظ وحدت، سكوت كردند. ) به ممنوعيت نشر حديث توجه داشتند
و از آنان4 و ياران خود آموختند  خواستند به نسل بعد منتقل كنند.) اين سخنان را به فرزندان

مي-6  گرفت؟ اعزام دانشمندان اسالمي به اقصي نقاط دنيا براي آموزش احكام اسالم به مردم براساس مفاد كدام آيۀ شريفه صورت
و نجعلم الوارثينتٌضْذين اسْعلي الّو نريد ان نمنّ()1 و نجعلهم ائمةً )عِفوا في االرض

)لينفروا كافّةً فلوال نفر من كلّ فرقةٍ منهم طائفةٌ ليتفّقهوا في الّدين ...و ما كان المؤمنون()2

)افان مات او قتل انقلبتم علي اعقابكم ... الّرسلو ما محمدٌ الّا رسولٌ قد خلت من قبله()3

منآ وعد اهللا الّذين()4 و عملوا الصّالحات ليستخلفنّهم في االرض كما استخلف الّذين )قبلهم ... منوا منكم

مي-7 و مرد را  توان در كدام عبارت قرآني يافت؟ نوع نگاه اسالم به زن
و رحمةًو جعل بينكم مودّ()1 )جعل لكم من انفسكم ازواجاً()2)ةً

و حفدةً()3 آل()4)و جعل لكم من ازواجكم بنين )ياتٍ لقومٍ يتفكّرونانّ في ذلك

بي پاسخ«ج، يك از اهداف ازدوا ترتيب كدامبه-8 و ناآرامي انسان گوي  است؟» دوام وجود والدين«يك از اين اهداف بيانگرو كدام» قراري
و پرورش فرزندان-) پاسخ به نياز جنسي1 و معنوي-) پاسخ به نياز جنسي2 رشد  رشد اخالقي

و معنوي-) انس با همسر3 و پرورش فرزندان-) انس با همسر4 رشد اخالقي  رشد
بهفلسف-9 و منذرين ...رسالً مبشّ(و آيۀ شريفۀ7ترتيب در كالم گهربار امام كاظمۀ ارسال رسوالن  در كدام گزينه مشهود است؟)رين

 هدايت عمومي انسان به اقتضاي حكمت خدا-) تعقل بندگان در پيام الهي1
و آخرت2  اتمام حجت بر بندگان به اقتضاي رحمت خدا-) اعتالء رتبه در دنيا
 اتمام حجت بر بندگان به اقتضاي حكمت خدا-) تعقل بندگان در پيام الهي3
و آخرت4  هدايت عمومي انسان به اقتضاي رحمت خدا-) اعتالي رتبه در دنيا

ما-10  خواهد بود؟اگر بخواهيم با استداللي قرآني؛ مردوديت ترديد كجروان در الهي بودن قرآن كريم را اعالم نماييم، كدام آيۀ شريفه هادي
)من مثلهةبسوراقل فأتوهام يقولون افترا()1

و الميزان ليقوم النّاس بالقسط()2 و انزلنا معهم الكتاب )لقد ارسلنا رسلنا بالبيّنات

ال تخطّه بيمينك اذاً الرتاب المبطلونهو ما كنت تتلو من قبل()3 و )من كتاب

ل()4 يئقل و الجن علي ان و لو كانن اجتمعت االنس ال يأتون بمثله )بعضهم لبعض ظهيراًأتوا بمثل هذا القرآن
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و ناهماهنگي در قرآن«و» افتراق كالم خدا با انسان«شرط دريافت ترتيببه-11 لوجـدوا(عبارت شريفۀو چيست» عدم تعارض
...  مربوط به ............... است.)فيه اختالفاً كثيراً

قر-) تالوت قرآن1  تأثيرناپذيري از عقايد دوران جاهليت-آنتدبر در
 انسجام دروني در عين نزول تدريجي-آشنايي با زبان عربي-) تالوت قرآن2
 انسجام دروني در عين نزول تدريجي-تدبر در قرآن-) آشنايي با زبان عربي3
 ليتتأثيرناپذيري از عقايد دوران جاه-آشنايي با زبان عربي-) آشنايي با زبان عربي4

 پنداران است؟ ايماندر كنندH شيطان وجود كدامين ويژگي ناگوار هاي گمراه مصداق ابتالء به دسيسه-12
و ما انزل من قبلك()1 )الم تر الي الّذين يزعمون انّهم ءامنوا بما انزل اليك

)يريد الشّيطان ان يضلّهم ضالالً بعيداً()2

)يريدون ان يتحاكموا الي الطّاغوت()3

به()4 )قد امروا ان يكفروا

اس-13 ت.مقدمۀ بيان جزئيات احكام دين مبين اسالم توسط شارع مقدس ............... است كه مصداق روايي آن در عبارت ............... مشهود
مي اين«-در قرآن كريم،) بيان احكام كلي امور1 »خوانم شما هم بخوانيد. گونه كه من نماز
مي«-در قرآن كريم،احكام كلي امور) بيان2 و عترم.،گذارم من در ميان شما دو چيز گرانبها »كتاب خدا
و همه3 من«-جانبه بودن قرآن كريم ) جامعيت و امامان بعد از »اند. اي جابر، آنان جانشينان من
و همه4 »هستي.تو براي من به منزلۀ هارون براي موسي«-جانبه بودن قرآن كريم ) جامعيت

و)لعلّك باخع نفسك الّا يكونوا مؤمنين(انتساب تعابير قرآني-14 و دشوار است(، ، مبين وجود كدام6به رسول خدا)رنج شما براي او سخت
 باشد؟ مكارم اخالقي در ايشان مي

و مدارا با مردم-) دلسوزي در هدايت مردم1 و مدارا با مردم2 محبت مر-) محبت و مدارا با دممحبت
و مدارا با مردم4 دلسوزي در هدايت مردم-) دلسوزي در هدايت مردم3  دلسوزي در هدايت مردم-) محبت

و بني تفاوت اساسي حكومت بني-15 مي6عباس با رهبري پيامبر اميه  باشد. در ............... است كه با داللت بر آيۀ شريفۀ ............... قابل اثبات
و الميزان ليقوم النّاس بالقسط(-ت) برقراري عدال1 و انزلنا معهم الكتاب )لقد ارسلنا رسلنا بالبيّنات

)و ما محمّد الّا رسول قد خلت من قبله الّرسل افان مات او قتل انقلبتم علي اعقابكم ...(-) دلسوزي براي هدايت2

و ذكر اهللا كثيرالقد كان لكم في رسول اهللا اسوة(-هاي باتقوا ) مقام الگويي شخصيت3 و اليوم اآلخر )حسنه لمن كان يرجوا اهللا

و رفع محروميت4 و نجعلهم الوارثين(-) فقرزدايي و نجعلهم ائمه )و نريد ان نمنّ علي الّذين استضعفوا في االرض

به:شيوH ائمۀ اطهار-16 و بذل توجه به تفاوت در معرفي خويش و رفتاري حاكمـان غاصـب، مبـين هاي اخال عنوان امامان برحق چگونه بود قي
مي كدام مسئوليت آن بزر  باشد؟ گوارران

 عدم تأييد حاكمان-) پذيرش رهبري جامعۀ اسالمي توسط امامان از سوي حاكمان1
 هاي درست مبارزه انتخاب شيوه-) پذيرش رهبري جامعۀ اسالمي توسط امامان از سوي حاكمان2
 عدم تأييد حاكمان-:به ائمۀ اطهار6صار وصايت رسول خدا بخشي مردم نسبت به انح ) آگاهي3
 هاي درست مبارزه انتخاب شيوه-:به ائمۀ اطهار6بخشي مردم نسبت به انحصار وصايت رسول خدا ) آگاهي4

به«ساز زمينه-17 ترتيب در كـدام گزينـهبه» اصالح وضعيت معيشتي مردم در جامعۀ مهدوي«و» سوي منجي بزرگ عالم بشريت جلب قلوب مردم
 مشهود است؟

 آباداني-اند ) تبليغي كه منتظران واقعي در عصر غيبت كرده1
 گستري عدالت-اند ) تبليغي كه منتظران واقعي در عصر غيبت كرده2
مي كه در جهان طنين(عج)) نداي امام زمان3  گستري عدالت-شود انداز
مي كه در جهان طنين(عج)) نداي امام زمان4  آباداني-شود انداز

مي-18  تواند در عصر غيبت به اصل تقيه كه يك ............... است جامۀ عمل بپوشاند؟ جامعۀ اسالمي چگونه
و اجتماعي مردم افزايش آگاهي-) بايد شرعي1  هاي سياسي
و اجتماعي مردم افزايش آگاهي-) نبايد قرآني2  هاي سياسي
ب-) بايد شرعي3 و نقشهزدن ضربۀ  هاي آنان يشتر به مستكبران
و نقشه-) نبايد قرآني4  هاي آنان زدن ضربۀ بيشتر به مستكبران

مي از آنجا كه ............... يكي از زمينه-19 مي7باشد، توجه به كدام كالم اميرمؤمنان هاي زندگي موفق  شود؟ موجب توفيق در اين امر
و«-) انتخاب همسر1 »ليس النفسكم ثمن«-) انتخاب همسر2»يصم حبّ الشيء يعمي

و«-) توجه به اهداف ازدواج3 »ليس النفسكم ثمن«-) توجه به اهداف ازدواج4»يصمحبّ الشيء يعمي
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و علت آن كدام است؟ زمينه-20 و مرد به يكديگر چيست  ساز نيازمندي زن
و مرد ) تفاوت1  نيل به درجات معنوي باالتر-هاي ميان زن
و مرد تفاوت)2  وظايف محوله از سوي خالق حكيم-هاي ميان زن
و معنوي زوجين3  نيل به درجات معنوي باالتر-) رشد اخالقي
و معنوي زوجين4  وظايف محوله از سوي خالق حكيم-) رشد اخالقي

مي» تضعيف عزت نفس انسان«-21 شود اما راهكار عملـي مقابلـه بـا آن ............... تابع ............... است كه در صورت تداوم، ذلت ............... انسان
 باشد.مي

)من كان يريد العّزه فللّه العّزه جميعاً(-محيط-داني) پاسخ مثبت به تمايالت1

تب ليسهان«-محاط-انيد) پاسخ مثبت به تمايالت2 »يعوها اّالبهاالنفسكم ثمن الّا الجنّة فال
)من كان يريد العّزه فللّه العّزه جميعاً(-محيط-) انتفاع از بعد حيواني3

تب ليسهان«-محاط-) انتفاع از بعد حيواني4 »يعوها اّالبهاالنفسكم ثمن الّا الجنّة فال
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و فهم* حيطه: سؤال: * ساده مشخصات▲3پاسخ: گزينۀ-1  كتاب 135صفحۀ* درك
و كمال است كه در چنين جامعه مي اي انسان يكي از اهداف جامعۀ مهدوي فراهم شدن زمينۀ رشد توانند خدا را بندگي كننـد، فرزنـدان ها بهتر

و خيرخواه ديگران باشند.  صالح به جامعه تقديم كنند
و فهم * حيطه: متوسط* مشخصات سؤال:▲4پاسخ: گزينۀ-2  كتاب26صفحۀ* درك

و يك راه براي هدايت انسان ها فرسـتاده اسـت كـه از آن بـه اين شعر زيباي شيخ محمود شبستري بيانگر آن است كه: خداوند فقط يك دين
و انديشۀ انسانو شود اسالم تعبير مي  اند. بيان كرده هاي دوران خود هريك از پيامبران، اين دين الهي را در خور فهم

*▲2پاسخ: گزينۀ-3  كتاب51و49هاي صفحه* كاربرد* حيطه: متوسطمشخصات سؤال:
به(آيۀ شريفۀ- به لقد ارسلنا ...، و ميزان نازل كرديم تا مردم و همراه آنان كتاب آسماني راستي كه پيامبرانمان را همراه با داليل روشن فرستاديم

و داد برخي با تأكيد بر برقراري عدالت اجتمـاعي اشـاره دارد كـه ضـرورت اجـراي احكـام6واليت ظاهري پيامبر اكرمبه)زند.اقامۀ عدل
.كند اجتماعي اسالم را بيان مي

و برتر از واليت واليت معنوي رسول اهللا مرتبه- مي اي باالتر  شود. ظاهري شمرده
*▲2پاسخ: گزينۀ-4  كتاب86و80هاي صفحه* كاربرد * حيطه: متوسطمشخصات سؤال:

(از شدت اندوه) از دست بدهي كه برخي ايمان نمي لعلّك باخعٌ ...، از اين(آيۀ شريفۀ و دلسـوزي اشاره به سخت)آورند شايد كه جانت را كوشـي
و حديث امام علي6پيامبر اكرم  بي7در هدايت مردم دارد ح حكايت از عدالت و  كومت دارد.مانند ايشان در رهبري

*▲4پاسخ: گزينۀ-5 و فهم * حيطه: متوسطمشخصات سؤال:  كتاب 109صفحۀ* درك
و سخنان پيامبر(س)و حضرت فاطمه7امام علي و از آنان خواستند6به اين ممنوعيت توجه نكردند و ياران خود آموختند را به فرزندان

 هاي بعد منتقل كنند. ها را به نسل كه اين آموخته
*▲2پاسخ: گزينۀ-6 و فهم * حيطه: متوسطمشخصات سؤال:  كتاب 141صفحۀ* درك

(براي آموزش دين) اعزام شـوند، پـس چـرا از هـرو نمي،و ما كان المؤمنون لينفروا كافّةً ...(:»نفر«براساس آيۀ شريفۀ شود كه مؤمنان، همگي
( گروهي، جمعي از آن آنبهها اعزام نشوند تا دانش دين را و به طور عميق) بياموزند آن گاه كه هـا را هشـدار دهنـد، سوي قوم خويش بازگشتند،

(از كيفر الهي) بترسند. مي،)باشد كه آنان  يابد. اعزام افراد انديشمند اسالمي به نقاط مختلف دنيا براي آموزش تعاليم دين، توجيه
*▲2پاسخ: گزينۀ-7  كتاب 169صفحۀ*و فهم درك* حيطه: متوسطمشخصات سؤال:

و خداوند براي شما من انفسكم ازواجاًو اهللا جعل لكم(عبارت (نوع) خودتان قرار داد، و مـرد اسـت كـه).همسراني از بيانگر نگاه اسالم به زن
و شخصيت انساني هر دو را يكسان مي  داند. تفاوتي قائل نشده

*▲4پاسخ: گزينۀ-8  كتاب 175صفحۀ* كاربرده: * حيط متوسطمشخصات سؤال:
و پرورش فرزندان است كه ثمرH پيونـد يكي از اهداف ازدواج، انس با همسر است كه درمانگر بي و هدف ديگر، رشد و ناآرامي انسان است قراري

و آنان دوام وجود خود را در فرزند مي و مرد است  بينند. زن
*▲3پاسخ: گزينۀ-9  كتاب10صفحۀ* كاربرد: * حيطه متوسطمشخصات سؤال:

آناي هشام، خداوند رسوالنش را به سوي بندگان نفرستاد،«- .»كه بندگان در پيام الهي تعقل كنند جز براي
لل رسالً(با توجه به آيۀ شريفۀ- و منذرين لئلّا يكون اهللااسنّمبشّرين و كان اهللا عزيزاً حكيماً حجّةعلي ب)بعد الّرسل رخورداري خداوند براساس

و حكمت پيامبران را فرستاد تا بر انسان  ها اتمام حجت كند. از دو صفت عزت
*▲3پاسخ: گزينۀ-10 و فهم * حيطه: متوسطمشخصات سؤال:  كتاب21صفحۀ* درك

د اي را نميو پيش از آن هيچ نوشته،...هو ما كنت تتلو من قبل(با توجه به ترجمۀ آيۀ شريفۀ- و با در ست خود، آن را نميخواندي نوشـتي كـه
 توانيم پاسخ سؤال را دريابيم.مي)افتادند آن صورت كجروان به شك مي

*▲3پاسخ: گزينۀ-11  كتاب36صفحۀ* كاربرد * حيطه: متوسطمشخصات سؤال:
و به شيوهمي ها فرق يابد كه آيات آن با ساير سخن هركس با زبان عربي آشنا باشد، به محض خواندن قرآن درمي-  اي خاص بيان شده است. كند
و لو كان من عند غيراهللا لوجدوا فيه اختالفاً كثيراًافال يتدبّ(با توجه به آيۀ شريفۀ- و ناسازگاري در قـرآن)رون القرآن شرط دريافت عدم تعارض

 است.» تدبر در قرآن«كريم 
*▲3پاسخ: گزينۀ-12  كتاب50صفحۀ*و فهم درك * حيطه: متوسطمشخصات سؤال:

 طاغوت توسط ايمان پنداران، گرفتاري در دام شيطان است. نزددن داوريرب-
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*▲1پاسخ: گزينۀ-13  كتاب66صفحۀ* كاربرد * حيطه: متوسطمشخصات سؤال:
مي معموالً وقتي آيه مي اي نازل و حكم كلي موضوعي را بيان و جزئيات حكم آمدمي6فرمود، ياران نزد رسول خدا شد ند

مي را مي بـه6خواستند چگونگي نماز خواندن را بدانند؛ پيامبر اكـرم پرسيدند. مثالً وقتي كه آيات نماز نازل شد، ياران
و به آنان فرمود:  مي اين«مسجد آمد »خوانم، شما هم بخوانيد. گونه كه من نماز

*▲3پاسخ: گزينۀ-14 و* حيطه: متوسطمشخصات سؤال:  كتاب80صفحۀ* فهم درك
و دلسوزي در هدايت مردم سخت«تعبير قرآني زيرمجموعۀ دو هر  باشد.مي6هاي رهبري رسول خدا از ويژگي» كوشي

*▲1پاسخ: گزينۀ-15 و فهم * حيطه: متوسطمشخصات سؤال:  كتاب 101صفحۀ* درك
و با حكام بني6هاي اساسي رهبري رسول خدا يكي از تفاوت لقد ارسـلنا(محوري اين حكومت است كه آيۀ شريفۀ عباس، عدالت بني اميه

مي)نات ...رسلنا بالبيّ  دارد. با داشتن واژH قسط اين مفهوم را بيان
*▲3پاسخ: گزينۀ-16  كتاب 113و 112هاي صفحه* كاربرد * حيطه: متوسطمشخصات سؤال:

به- بر معرفي خويش بهحق: امامان بزرگ عنوان امام بر وار همواره خود را و جانشين مي6حق پيامبر اكرم عنوان امام به معرفي اي گونـه كردند؛
 اند.و امام برحق جامعه6كه مردم بدانند تنها آنان جانشينان رسول خدا

به عدم تأييد حاكمان: امامان، هيچ- آنـان كردند. اگرچـه نمي تأييد6عنوان جانشين رسول خدا يك از حاكمان غيرقانوني عصر خويش را
مي تفاوت و اگر حاكمي هاي اخالقي در رفتار حاكمان را در نظر مي در مورديگرفتند مي بر طبق دستور اسالم عملي  كردند. كرد، آن مورد را تأييد

*▲2پاسخ: گزينۀ-17  كتاب 134صفحۀ* كاربرد* حيطه: متوسطمشخصات سؤال:
ام نگاهي- و مدعيان برقـراري عـدالت در جهـان كند كه مردم جهان از همۀ مكتب زماني ظهور مي(عج)ام زمان به جامعۀ مهدوي: هاي غيرالهي

و با تبليغي كه منتظران واقعي كرده نااميد شده دل اند  هاي مردم به سوي آن منجي الهي جلب شده است. اند
و قطب فقير وجود ندا عدالت-  رد.گستري: در جامعۀ مهدوي قطب مرفه

*▲1پاسخ: گزينۀ-18 و فهم* حيطه: متوسطمشخصات سؤال:  كتاب 147صفحۀ* درك
و اجتماعي افزايش آگاهي- به:هاي سياسي و نقشه گونه ما بايد بتوانيم افكنانۀ آنـان هاي تفرقه اي عمل كنيم كه بيشترين ضربه را به مستكبران

و خود كمترين آسيب را ببينيم.  بزنيم
ت- و بايد شرعي است كه توسط ائمۀ معصومين اصل  تعيين شده است.:قيه يك اصل

*▲1پاسخ: گزينۀ-19 و فهم * حيطه: متوسطمشخصات سؤال:  كتاب 176صفحۀ* درك
*▲2پاسخ: گزينۀ-20  كتاب 171صفحۀ* كاربرد * حيطه: متوسطمشخصات سؤال:

اي- و مرد از جهت خصوصيات جسمي متفاوتند. بهن تفاوتزن كـه يكـي بـر اي است كه هر دو را به هم نيازمند كرده است. بـدون ايـن گونه ها
 ديگري برتري داشته باشد.

به تفاوت- و مرد و شوهر نهاده است. هاي ميان زن  جهت وظايف مختلفي است كه خالق حكيم برعهدH هريك از زن
*▲1پاسخ: گزينۀ-21  كتاب 161و 160، 157هاي صفحه* ربردكا* حيطه: دشوارمشخصات سؤال:

بي- و و خواسته هر انساني، در درون خود، گاه مي هايي روبه گاه با تمايالت آن رو مي شود كه پاسخ مثبت دادن به و ها، عزت نفس را ضعيف كنـد
و ذلت سوق مي ا حال اگر اين پاسخ دهد. انسان را به سوي خواري و ذلت مي نسانگويي ادامه يابد، خواري به ها را احاطه طوري كـه در برابـر كند،

و بيروني مقاومت نمي به هر خواست نامشروع دروني و مي كند  شود. سرعت تسليم
 دربردارندH آن است.)ه...من كان يريد العّز(مراجعه به سرچشمۀ عزت يعني خداست كه آيۀ شريفۀ نفس،راهكار مقابله با ذلت-


