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تعلیم وتبیین تعالیم قرآن-2
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اجرای قوانین الهی-3
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(والیت ظاهری)

علی خمس االسالمبنی 
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والصوم والحج والوالیه 
لم ینادبشی ءکمانودی 

بالوالیه

ضرورت تشکیل 
حکومت اسالمی

ضرورت اجرای 
احکام اجتماعی 

اسالم

نا لقدارسلنا رسل
بالبینات 

وانزلنامعهم 
الکتاب والمیزان
لیقوم الناس 

بالقسط

مذهب اسالم هم 
ه زمان بااینکه ب
اسان می 

امام )گوید
(خمینی

ضروت پذیرش 
والیت الهی ونفی
حاکمیت  طاغوت

تر الی الذین الم
یزعمون انهم امنوا 
بماانزل الیک وماانزل
من قبلک یریدون ان
یتحاکموا الی 

وقدامروا الطاغوت
ان یکفروا به 

ویریدالشیطان ان 
ایضلهم ضالال بعید

به این دلیل
که هرنظام 
سیاسی 
ا)غیراسالمی
(مام خمینی

رسول خدا با انجام وظایف 
وبندگی ودرمسیر قرب  عبودیت

  الهی توانست
عالم غیب وماورای طبیعت-1
ا مشاهده کندر

خلقت عالم در الهی نبه اذ-2

 نماید تصرف
ایشان با استفاده از این قدرت-3

آماده را نیز و والیت، دل های 
    هدایت می کند

 مسئولیت های پیامبر          چهارم  نمودار درس

رسان الهی، به مدت بیست و سه سال مردم را به آخرین و كامل ترین برنامٔه هدایت فراخواند ، به عنوان آخرین پیا م)ص(پیامبر اکرم 
 و وظایفی را بر عهدٔه آن حضرت گذاشته است؟ خداوند متعال چه مسئولیت ها

 والیت معنوی

مرتبه ای برتر و باالتر از والیت 

 پیامبر)ص(ظاهری 

نمونه هدایت معنوی 
 )ع(حضرت علی

روزی رسول خدا هزار باب از   
لم را به رویم گشود که از هر ع

می  کدام، هزار باب دیگر گشوده
 شد.
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اجرای احكام الهی -3  تعلیم و تبیین دین و وحی الهی -2دریافت وابالغ وحی -1

 امكان دارد كارهایی كه مخالف          شود و  پیدا می در تعالیم الهی انحرافامكان              رسد  نمی  دین الهی به درستی به مردم
     انجام دهد ،  دستورهای خداست               .از مردم سلب می شودهدایت و امكان                   مردم به دین از دست می رود اعتماد

  بگیرندسرمشق مردم نیز از او  و     
   و مانند او عمل كنند  
        دچار شوند و به گمراهی  

 
 

قدرشناسی از پیامبراکرم)ص(

دراین سه حوزه  مسنولیت نباشداگرعصمت 

عصمت
 طاستمحفوظ بودن از گناه و خ

اعتمادمردم به پیامبران از بین می رفت و از بدون آن  
 آنان پیروی نمی کردند

 ؟ فقط خداوند است كه از آشكار و نهانچه كسی تشخیص می دهد كه كدام فرد توانایی مقاومت در مقابل وسوسٔه گناه دارد
گزیند،  بنابراین، وقتی خداوندكسی را به پیامبری برمی واند توانایی فرد در دوری از گناه را تشخیص دهداطالع دارد و می تافراد 

 .شود كه وی می تواند مسئولیت خود را به درستی انجام دهد معلوم می  
ساَلتَهُ اَّلَٰلُ اَعلَُم َحیُث  1 آیهٔ  انعام، هٔ سور     یَجعَُل رِّ

ای مسلمانان جهان که به حقیقت اسالم ایمان دارید، به پا خیزید و در زیر پرچم توحید و در 
رت ها را از ممالک خود و خزائن سایهٔ تعلیمات اسالم مجتمع شوید و دست خیانت ابرقد

هواهای نفسانی بردارید که شما دارای همه چیز دست از اختالفات و … سرشارآن کوتاه کنید
هستید. بر فرهنگ اسالمی تکیه کنید و با غرب و غرب زدگی مبارزه نمایید و روی پای 

 )پیام وحدت( خمینی امام خودتان بایستید

وماندگارترین پیام الهی رابه مردم برساند سال تالش وتحمل رنج های فراوان توانست بزرگترین  23رسول اکرم)ص(درمدت 
وجامعه ای بایمان به خداوبه دور از شرک بناکند.اکنون جادارد مامسلمانان قدردان ایشان بوده وبا اتحادوهمدلی 

م زحمات وتالش های آن حضرت رابی اثرکند.دریکی دوقرن اخیر دشمنان اسالم بایک نقشه بایکدیگرنگذاریم دشمنان اسال
نامه ریزی شده همبستگی مسلمانان را به دشمنی بایکدیگر تبدیل کرده واختالفات معمولی اقوام ومذاهب اسالمی را دقیق وبر

ه کشورهای کوچک در سده اخیر بودتا قدرت های بزرگ جلوه داده اند.یکی از نتایج زیانبار تجزیه کشورهای بزرگ اسالمی ب
 کنند وذخایرآنان را به تاراج ببرند.استعمارگر به راحتی بتوانند برآن ها سلطه پیدا
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 برای ای برنامه
مسلمانان وحدت

از اهانت و توهین به مقدِّسات سایر مسلمانان خودداری کنیم-1
کارد بذر دشمنی را میان مسلمانان میزیرا
وبرای رهایی آنان از ظلم بکوشیم. کنیم دفاع درست های روش با جهان، نقاط تمام در مظلومان از-2

 هرکس فریاد دادخواهی مظلومی را که از مسلمانان یاری می طلبد بشنود، اما به یاری آن مظلوم
پیامبر)ص( برنخیزد، مسلمان نیست

نامند، ولی با دشمنان اسالم دوستی می ورزند،بشناسیم کسانی را که به ظاهر، خود را مسلمان می-3

.برنامه های آنان را نخوریمفریب  و

بررسی کنید

کنید بیان را اسالم جهان بر سلطه برای ریکاآم اقدامات از نمونه چند -1

 در افکنی اختالف و مختلف تفرقه کشورهای توسط داعش شناختن رسمیت به برای تالش و تاسیس به کمک

 کشور این تفسیم برای تالش و مصر همچون عربی و اسالمی های کشور
است؟ اسالمی کشورهای تجزیهٔ  دنبال به آمریکا چرا 2

آبی های وگذرگاه نفتی منابع آوردن در تصرف تحت و منطقه مسلمان کشورهای دنآور در کنترل تحت

اندیشه وتحقیق

 .بیان کنیدنمونه هایی از احکام اجتماعی اسالم را که اجرای آنها نیازمند تشکیل حکومت است،  -1

حقوق و  ....احکام قضایی اسالم) احکام جزایی ، قصاص، دیات و...( ، خمس و زکات، جهاد و
منکر، مبارزه با مسئولیت های خانواده و جامعه، امر به معروف، نهی از

 . ظلم و جهاد با تجاوزگران و ستمکاران
به نظر شما کدام یک از احکام و دستورات دین اسالم نیاز بیشتری به تشکیل حکومت الهی -2

 دارد؟
ج( امر به معروف و نهی از منکرالف(نماز و روزهٔ واجب         ب( حج                 

 ( توانمندی نظامی و ایجاد رعب در دل دشمنانهد(حجاب و پوشش                 
 ز( کمک به مسلمانان گرفتار در نقاط مختلف جهان         و( نفی سلطٔه بیگانگان

قر بیان کنید که چرا والیت از نماز و روزه و سایر عبادات مهم تر است؟با توجه به حدیث امام با -3
صاحب والیت که امام یا رهبران الهی زیرا والیت ؛کلید نماز ؛زکات؛حج؛وروزه میباشد و 

رابه سوی این اصول چهارگانه رهبری میکنند. به عبارتی رهبری ووالیت رهبران  هستند؛قطعا"مردم
 .ی نماز و پرداخت زکات وبرگزاری بهترحج وروزه هستند مهالهی تضمین کننده ی اقا
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 97ای دریافت هدایت های معنوی افزایش دهیم ؟ سراسری تجربی رچگونه می توانیم استعدادولیاقت خود را ب .57
 ال ببریم درجه  ایمان وعمل خود رابا-1
 از طریق الهامات روحی وامدادهای غیبی اقدام نماییم .-2
 باعبودیت وبندگی واسطه فیض خالق به مخلوق شویم.-3
 عالوه برتربیت از روش های معمولی به والیت معنوی توجه نماییم. -4

 96ذیرخواهدبود؟سراسری ریاضی کوتاه کردن دست ابرقدرت ها از ممالک اسالمی چگونه امکان پ .58
 تکیه برفرهنگ اسالم-اجتماع مسلمین ودوری ازاختالفات وهواهای نفسانی-1
 تبیین جایگاه شیعه-اجتماع مسلمین ودوری ازاختالفات وهواهای نفسانی -2
 تکیه برفرهنگ اسالم -اتحادمسلمین وفراموش کردن علل پدیدآمدن مذاهب اسالمی-3
 تبیین جایگاه شیعه -المی کردن علل پدیدآمدن مذاهب اس اتحادمسلمین وفراموش 4

نۡ  اُۡنزلَ  ما وَ  ءاَمنوا الَۡیكَ  اُۡنزلَ  اَنَُّهۡم بِّما یَۡزُعمونَ  الَّذینَ  الَی تَرَ  لَمۡ  اَ پیش از انذار درآیه شریفه  .59  الط اغوتِّ  الَی یَتَحاَکموا اَنۡ  قَۡبلَك یُریدونَ  مِّ
 96...خداوند به مردم چه فرمانی می دهد؟سراسری انسانی

 لهم وشاورهم فی االمرم واستغفر فاعف عنه-1
 یا ایها الذین امنوا اطیعوهللا واطیعواالرسول واولی االمر منکم...-2
 لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنامعهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بلقسط-3
 ورسوله والذین امنوا الذین یقیمون الصاله ویوتون الزکاه وهم راکعونانما ولیکم هللا -4

حادیث بنی االسالم علی خمس ......وکلمه ال اله اال هللا حصنی ومن دخل حصنی... به ترتیب به کدام موضوعات پی می بریم؟ ا از .60
 96سراسری زبان

 امام که همان والیت خداست میسر است.تجلی توحید درزندگی اجتماعی با والیت -جایگاه ویژه والیت-1
 الیت خداست میسر است.زندگی اجتماعی با والیت امام که همان وتجلی توحید در -اجرای تمام احکام دین-2
 توحید تنها یک لفظ وشعارنیست بلکه باید درهمه ابعاد زندگی فردی نقش داشته باشد.-جایگاه ویژه والیت -3
 .ید تنها یک لفظ وشعارنیست بلکه باید درهمه ابعاد زندگی فردی نقش داشته باشدتوح -اجرای تمام احکام دین -4

باتوجه به آیات قرآن کسانی که داوری را نزد طاغوت می برند درحالی که باید به او کافرشوند چه خصوصیتی دارند؟سراسری  .61
 96تجربی

 الیرجون لقاء نا ورضوا بالحیاه الدنیا واطمانوا بها-1
 غافلون اولئک ماواهم النار بما کانوا یکسبونعن ایاتنا -2
ۡم بِما یَۡزع مونَ  -3  قَۡبلكَ  ِمنۡ  ا ۡنزلَ  ما وَ  ءاَمنوا الَۡیكَ  ا ۡنزلَ  اَنَّه 
 ضل سعیهم فی الحیاه الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا-4

وظیفه ی پیامبراسالم)ص(است؟سراسری شیوه ی تربیت امیرالمومنین )ع(دردامان رسول گرامی اسالم )ص( از مصادیق کدام  .62
 *96تجربی

 دریافت وابالغ وحی-4    والیت ظاهری       -3وی            والیت معن-2مرجعیت علمی          -1
کسانی که قلب و جان خود را الیق پذیرش هدایت معنوی کرده اند الزم است از چه هدایتی نیز برخوردار شوند و چه کسی گرفتار  .63

 95ی می شود؟سراسری زبان مرگ جاهل
 نکرده باشد.کسی که اداب و رسوم جاهلیت را رها -اهل بیت رسول خدا-1
 .باشد نکرده رها را جاهلیت رسوم و اداب که کسی -قرآن، کتاب خدا-2
 که امام زمان خود را نشناخته باشد. کسی-خدا رسول بیت اهل -3
 .باشد نشناخته را خود زمان امام که کسی-قرآن، کتاب خدا-4

 95است؟سراسری تجربی  خداوند متعال برای اقامه قسط وعدل چه امکاناتی در اختیار مردم قرارداده .64
س لَنا اَۡرَسۡلنا لَقَدۡ -1 م   اَۡنَزۡلنا وَ   باۡلبَیِِّناتِ  ر   لقد من هللا علی المومنین اذ بعث فیهم رسوال من انفسهم -2        َواۡلمیزانَ  اۡلِکتابَ  َمعَه 
 م العلمتاب اال من بعد ما جاءهوماختلف الذین اوتوالک-4         شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا والذی اوحینا الیک-3

مراه کننده ی شیطان گردد؟ موجب می شود تاانسان حتی باادعای ایمان به خداوند متعال گرفتاردسیسه های گوجود چه خصوصیتی  .65
 95سراسری زبان 

ۡؤِمنینَ  َعلَى لۡلکِافرینَ  اّللِّ   یَۡجعَلَ  لَنۡ  وَ  -1    َسبیالً  اۡلم 
َ  اَطیع وا ق لۡ -2  اۡلکِافرینَ  الی ِحبُّ  اّلٰلَ  فَانَّ  تََولَّۡوا فَانۡ   ولَ سالرَّ  وَ  اّللُّ
 وقدامروا ان یکفروا به الطِّاغوتِ  الَی یَتَحاَکموا اَنۡ  ی ریدونَ  -3
 والذین کفروا اولیا ء هم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات-4

 (94هد شد؟ )سراسری ریاضی با توجه به سخنان امام خمینی در چه صورتی قانون موجب اصالح بشر خوا .66

 نیابند.(جامعه ی اسالمی استقالل خود را در تمام جهات حفظ نماید وبیگانگان راهی 1

 (پیامبر اکرم )ص( در راس تشکیالت اجرایی و اداری جامعه ی اسالمی قرار گیرد.2

 (مجموعه ای از قوانین منطبق با دین اسالم و دستورات الهی تدوین شود.3
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 ی متناسب داشته باشد. تگاه اجرا و ادارهمی مجری و دس(قانون اسال4

زمانی در برنامه رسالت پیامبر آغاز شد و چگونه مردم از آن بهره مند  والیت به معنی سرپرستی و رهبری در جامعه از چه .67
94شدند؟سراسری هنر

ال در سایه ی والیت الهیانجام اعم-علنیبعد از دعوت -2                 انجام اعمال در سایه ی والیت الهی-بعد از هجرت-1
خداوند آیات فهم برای مرجع به ی مراجعه -علنی دعوت از بعد-4     خداوندمراجعه ی به مرجع برای فهم آیات -هجرت از بعد -3

انه ی تحقق آن.....می عامل موثر درمشاهده ی عالم غيب.........است وفراهم کننده ی استعداد ولياقت دريافت آثاروساطت ......است ونش .68

93باشدسراسری خارج کشور

الهامات روحی ومعنوی-مشيت خداوند-عبوديت وبندگی-2الهامات روحی ومعنوی          -خداوندمشيت -واليت معنوی-1

تصرف درعالم خلقت-ايمان وعمل  -عبوديت وبندگی -4تصرف درعالم خلقت          -ايمان وعمل-واليت معنوی-2

 .از.... برخاسته عصمت، منزلت كه نباشد معصوم ........پيامبر كه مي خورد گره واقعيت با گاه آن مردم، انحراف تمالحا .69

93سراسری زبان .ميباشد

خداوند اصطفاي و گزينش  -الهي فرمانهاي اجراي در -2خداوند          اصطفاي و گزينش - دين تبيين و تعليم مقام در-1

امور حقايق به نسبت عميق بينش  -الهي فرمانهاي اجراي در-4امور      حقايق به نسبت عميق بينش  -دين تبيين و تعليم مقام در-3

 رويم به علم از باب هزار سلّم و آله و عليه هللا صلّي خدا رسول ميفرمايد روزي كه السالم عليه علي متّقيان، موالي كالم اين در دقّت از .70

 .ميبريم پي است، .......... صورت به تعليم و است ......... امري كه .......... واليت به ميشد گشوده باب رهزا كدام، هر از كه گشود

(93 )سراسری زبان

متعلِّّم جان و روح بر الهام - پايدار  -ظاهري -2متعلَّم                  و متعلِّّم لياقت بروز  -موقّت -معنوي -1

متعلَّم و متعلِّّم لياقت بروز - موقّت  -ظاهري -4                متعلِّّم جان و روح رب الهام - پايدار - معنوي -3
 بوده تاريخ راستاي در انبياء اصيل دعوت پذيرندگان مسلمانان كه دادگري وظيفه ي پايه ي بر جامعه بنيان ساختن استوار بگوييم اگر .71

(93 انسانی )سراسری كردهايم؟ ترسيم را آيه كدام پيام ، ميباشد اند

الدين اقيموا اَن   عيسي و موسي و ابراهيم به وصينا ما و اليك اوحينا الّذي و نوحا   به وصي ما الدين من لكم شرع-1

شهيدا   عليكم الّرسول يكون و الناس علي شهداء لتكونوا وسطا   امة جعلناكم كذلك و -2

بالقسط النّاس ومليق الميزان و ابالكت معهم انزلنا و بالبينات رسلنا ارسلنا لقد-3

تتفّكروا ثم فرادي و مثني هلل تقوموا ان ةبواحد اعظكم انّما قل-4

عامل موثر درتصرف به اذن خدا .............است كه پدیدآور والیت ........مي باشد وهدایت بندگان خدا نه از طریق آموزش معمولي  .72
(92........است.)سراسري ریاضي از بهره مندي از آن وعمومي از نمودهاي آن است كه زمینه س

ایمان وعمل انسان ها-معنوي -عبودیت وبندگي-2                انسان ها  ایمان وعمل -معنوي-اراده ومشیت خداوند-1
پیامبرواولیاي خداستگي لیاقت وشای-ظاهري-عبودیت وبندگي -4لیاقت وشایستگي پیامبرواولیاي خدا       -ظاهري-اراده ومشیت خداوند -3

ارتباط یک مطلب که با حدیث آمده با آیه قران از داوطلب سوال شده است دقت کنید آیه لقد ارسلنا بروالیت تاکید دارد.نکته: 
ین هرگاه از امام باقر علیه السالم سوال شود : دراسالم به چه چیزي دعوت اكید شده است ؟پاسخ آن حضرت این است كه:به.........وا .73

(92سخ مبتني برپیام آیه ي شریفه ي...........مي باشد.)سراسري هنرپا
یاایهالذین امنوا استعینوا بالصبر ووالصاله ان هللا مع الصابرین- والیت-1
یاایهالذین امنوا استعینوا بالصبر ووالصاله ان هللا مع الصابرین-صبروصاله-2
المیزان لیقوم الناس بالقسط اب والكتلقد ارسلنا رسلنا وانزلنا معهم  -والیت -3
لقد ارسلنا رسلنا وانزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط -صبروصاله -4

از سخنان امام) ره( معموال درسواالت استفاده می شود وارتباط مفهومی سخنان ایشان با آیات نیز در نظر گرفته میشود پس نیازمند نکته: 
 دقت فراوان است.

رحمه هللا علیه وظیفه ي هر مسلمان محوآثارشرك از جامعه ي مسلمانان است كه عمل به این وظیفه   خمینی امامن   بیابه  .74
(92درگرو........است وپیام آیه ي شریفه ي ............حاكي ازآن است.)سراسري زبان

َ  اَطیع وا ق لۡ  -حفظ استقالل جامعه ي اسالمي دربرابركفار-1 اۡلکِافرینَ  الی ِحبُّ  اّلٰلَ  فَانَّ  تََولَّۡوا فَانۡ   ولَ سالرَّ  وَ  اّللُّ
َ  اَطیع وا ق لۡ  -تعلیم وتبیین تعالیم وحي درهرزمان براي هر نسلي-2 سولَ  وَ  اّللُّ اۡلکِافرینَ  الی ِحبُّ  اّلٰلَ  فَانَّ  تََولَّۡوا فَانۡ   الرَّ
ۡؤِمنینَ  َعلَى لۡلکِافرینَ  اّللِّ   یَۡجعَلَ  لَنۡ  وَ  -دربرابركفارحفظ استقالل جامعه ي اسالمي -3 َسبیالً  اۡلم 
ۡؤِمنینَ  َعلَى لۡلکِافرینَ  اّللِّ   یَۡجعَلَ  لَنۡ  وَ  -تعلیم وتبیین تعالیم وحي درهرزمان براي هر نسلي -4 َسبیالً  اۡلم 

م محسوب می خت راه وبرنامه ی اسالبرترین مرجع برای شنااز این که قبول کنندگان دعوت پیامبر اکرم )ص( رفتار وگفتار اورا معت .75
دارند واز این که پیامبرگرامی اسالم )ص( مسجد مدینه رادر همان روز های اول ورود محل حل وفصل امور قرارداد واز این که 

می  ی ...و...و....مفهوم پیامبرعظیم اشان اسالم )ص( به اذن الهی قادربود بیماری راشفابخشد به ترتیب مسئولیت های سه گانه
(91انی *گردد.)سراسری انس

والیت ظاهری-مرجعیت دینی–والیت معنوی  -2          مرجعیت دینی     -والیت ظاهری-والیت معنوی-1
والیت معنوی–والیت ظاهری – مرجعیت دینی-4ظاهری                 والیت -معنوی والیت-مرجعیت دینی-3

عنوی است نه والیت ظاهری وهدایت معنوی نتیجه ست.خیر وبرکات معنوی نتیجه والیت مدرسه گزینه دقت شود جواب انحرافی ا نکته:
 وهدایت ظاهری نتیجه والیت ظاهری است والیت  معنوی است 
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می شد  گشوده دیگر باب هزار کدام، هر از گشود که رویم به  علم از باب خدا هزار رسول روزیاز این بیان علی )ع( که می فر ماید : .76
 *(91)سراسری زبان می گرددکه:....دریافت 

 ی والیت معنوی ومربوط به درجه ی ایمان وعمل است. بهر ه مندی انسان ها از هدایت معنوی نمونه-1
 الیت ظاهری است وراه وصول به آن ایمان وعمل است.وخیر وبرکات والیت معنوی نتیجه ی  -2
 ست. در عالم تکوین است ووالیت معنوی نتیجه ی هدایت معنوی ارسول خدا به اذن خداوند برخوردار از قدرت دخل وتصرف -3
 ربیت شده ی وجود مقدس پیامبرگرامی اسالم بود وهدایت ظاهری نتیجه ی هدایت باطنی است.تامیر مومنان علی)ع(-4

شد به سوی گناه نرفتن وانحراف بینجامد زمانی است که پیامبری درمقام ....معصوم نباآن جا که الگو گیری از پیامبری به گمراهی  .77
 (91شتباه برخاسته از.....می باشد.)سراسری ریاضی پیامبران وگرفتار نشدن آنان به خطا وا

 ن لطف خاص الهی نسبت به آنا-تعلیم وتبیین دین -2ایمان وتقوا وبینش عمیق آنان    -تعلیم وتبیین دین -1
 ایمان وتقوا وبینش عمیق آنان    - مان های الهیاجرای فر -4به آنان    لطف خاص الهی نسبت  -اجرای فرمان های الهی -3

 کلمه وحی در آیه با کلمه انزل وانزال هم معنی است ومی توان با آن تشخیص داد وداوری را از کلمه یتحاکموانکته:
استن از نااهالن را؟)سراسری استمرار وحی الهی در زمان نبوت انبیاایجاب می کند نفی داوری خوباتوجه به مفهوم کدام آیه ایمان به  .78

 *(91هنر 
مۡ  اَنۡ  الَشۡیطان   ی رید ی وَ  به یَۡکف روا اَنۡ  ا ِمروا قَدۡ  وَ -1  بَعیدًا َضالالً  ی ِضلَّه 
 باهلل والیوم االخرفان تنازعتم فی شی ء فردوه الی هللا والرسول ان کنتم تومنون -2
َ  اَطیع وا ق لۡ  -3 سولَ  وَ  اّللُّ  اۡلکِافرینَ  الی ِحبُّ  اّلٰلَ  فَانَّ  ۡواتََولَّ  فَانۡ   الرَّ
ۡم بِما ع مونَ یَزۡ  الَّذینَ  الَی تَرَ  لَمۡ  اَ  -4  الطِّاغوتِ  الَی یَتَحاَکموا اَنۡ  قَۡبلَك ی ریدونَ  ِمنۡ  ا ۡنزلَ  ما وَ  ءاَمنوا الَۡیكَ  ا ۡنزلَ  اَنَّه 

 *(90هره مندی انسان ها از هدایت ...است )سراسری هنر تصرف درعالم طبیعت به اذن خداوند نشانه ی وصول به مرتبه والیت ...وب .79
 نمونه ی والیت معنوی     -معنوی-2ی والیت معنوی    نمونه -ظاهری-1
 عامل والیت ظاهری      -معنوی-4عامل والیت ظاهری     -ظاهری -3

 *(90دارد.)سراسری خارج از کشور  بهره مندی انسان از هدایت معنوی که .....والیت معنوی است به درجه ی ....و.....بستگی .80
 عمل-ایمان–نمونه ی -4عمل    -ایمان-علت-3تقوا     -معرفت-علت-2تقوا    -معرفت-نمونه ی-1

سالَتَه یَۡجعَلُ  َحۡیثُ  اَۡعلَمُ  اَّلٰلُ آیه ی شریفه ی  .81  *(89.....)سراسری تجربی و رِّ
 وشایستگی می طلبد. است که تحمل بار سنگین رسالت لیاقتآگاهی دادن به مخالفان -1
 انجام این مسئولیت رادارند. دهد که توانایی وویژگیرابرعهده ی کسانی قرار می  توجه به این است که خداوند مسئولیت پیامبری-2
 هشدار به انسان تشنه ی سرچشمه ی هدایت است که پیامبران با بهره مندی از الطاف الهی سرافراز به گزینش او هستند. -3
 یی پیامبران است که ویژگی های خاص تجلی یافته باخلوص عبادت به گزینش آنان انجامیده است.مقام الگواعالم  -4

به دین الهی ؛هموار کردن راه امکان هدایت؛شایستگی سرمشق قرارگرفتن پیامبران به ترتیب مربوط به عصمت در  جلب اعتماد مردم .82
 *(89سری هنر .....وعصمت در.......وعصمت در.......می باشد.)سرا

 دریافت وابالغ وحی  -اجرای فرمانهای الهی-مقام تعلیم وتبیین دین -2اجرای فرمان های الهی-دریافت وابالغ وحی-مقام تعلیم وتبیین دین-1
 نهای الهی اجرای فرما-مقام تعلیم وتبیین دین-دریافت وابالغ وحی -4مقام تعلیم وتبیین دین-دریافت وابالغ وحی-اجرای فرمان های الهی -3

اعتماد دیگران به دین وفراهم کردن زمینه های هدایت مردم به ترتیب مربوط به برخورداری از عصمت  مقام الگویی پیامبران وجلب .83
 (88در مقام .....و.....و.....می باشد.)سراسری ریاضی 

 وتبیین دینتعلیم -دریافت وابالغ وحی  -لهیهای ا فرمان عمل به --2تعلیم وتبیین دین -فرمان های الهی  عمل به -دریافت وابالغ وحی -1
 دریافت وابالغ وحی  -تعلیم وتبیین دین-عمل به  فرمان های الهی -4های الهیفرمان  عمل به -تعلیم وتبیین دین -دریافت وابالغ وحی -3

....نامیده می شوند ومراجعه ی به آن کسانی که به مردم فرمان می دهند وقانون گذاری می کنند اگر برخاسته از فرمان الهی نباشد . .84
 (88ا وانجام دستور های آن ها برمسلمانان .....است.)جامع علمی کاربردی ه

 مکروه-طاغوت-4مکروه    -مشرک-3حرام    -مشرک-2حرام    -طاغوت-1
می  گشوده دیگر باب هزار کدام، هر از گشود که رویم به  علم از باب خدا هزار رسول روزی علی )ع( می فرماید: آن جا که حضرت .85

 (88شدمارا به ......که......است توجه می دهد) جامع علمی کاربردی 
 متصرف درعالم طبیعت شدن-مرجعیت دینی -2مفسرومبین معارف وحی الهی    -والیت معنوی-1
 متصرف درعالم طبیعت شدن-والیت معنوی -4وحی الهی    مفسرومبین معارف  -مرجعیت دینی -2

 درانتهای آیه است ونتیجه کارایمان پنداران رابیان می کندسوال  سخپانکته:
کسانی که می پندارند به دین خدا ایمان دارند اما به طاغوت مراجعه می کنند وحل مشکالت اجتماعی رااز او می خواهند: .سراسری  .86

 (88ریاضی 
 اولیای شان آنان را از روشنایی به سوی تاریکی ها می برند. -2 زمینه های تفرقه ودشمنی رادر جامعه ترویج می کنند.                -1
 فریب هوای نفس را خورده اند واصال ایمان به دین خدا ندارند. -4آنان را فریب داده است ودر گمراهی سختی به سر می برند.   شیطان-3

 88دالیل ضرورت تشکیل حکوکت اسالمی کدام اند؟ )جامع علمی کاربردی ( .87
 ضرورت پذیرش والیت الهی ونپذیرفتن حاکمیت طاغوت-اجرای احکام اسالمی ضرورت-اسالمدین جامعیت -1
 والیت وسرپرستی جامعه برای اجرای قوانین الهی-ضرورت اجرای احکام اسالمی -رساندن وحی به مردم -2
 طاغوتمیت ضرورت پذیرش والیت الهی ونپذیرفتن حاک -تعلیم وتبیین تعالیم وحی-رساندن وحی به مردم -3
 والیت وسرپرستی جامعه برای اجرای قوانین اله-تعلیم وتبیین تعالیم وحی-جامعیت دین اسالم -4
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نۡ  اُۡنزلَ  ما وَ  ءاَمنوا الَۡیكَ  اُۡنزلَ  اَنَُّهۡم بِّما یَۡزُعمونَ  الَّذینَ  الَی تَرَ  لَمۡ  اَ پیام آیه ی شریفه ی  .88 ا الَی یَتَحاَکموا اَنۡ  قَۡبلَك یُریدونَ  مِّ  قَدۡ  وَ غوتِّ الط 
روا (87این است که.....)سراسری هنر  به یَۡکفُروا اَنۡ  اُمِّ

گره گشای مسایل اجتماعی انسان نیست.-ایمان پنداری -2منتهی به کفر به طاغوت نمی شود.                -ایمان پنداری-1
وحی الهی عدم پذیرش حکمیت طاغوت است ستین بهالزمه ی ایمان را-4طاغوت است الزمه ی ایمان راستین به خداوند کفر به حکمیت -3

عصمت پیامبران در اجرای فرمان های الهی  و عصمت پیامبران مقام تعلیم وتبیین دین و عصمت پیامبران در دریافت وابالغ وحی به  .89
(87به دنبال دارد ؟)سراسری هنر ترتیب کدام پیامدها را 

امکان هدایت-مقام الگویی-جلب اعتماد -2امکان هدایت    -جلب اعتماد-مقام الگویی-1
مقام الگویی-امکان هدایت -جلب اعتماد -4مقام الگویی -جلب اعتماد -امکان هدایت  -3

 . زیرا بقیه آیه داده نشده وباید بقیه آیه را حفظ باشیددریافت وحی را می توان از کلمه یتلوا علیهم دریافت نکته:
وحی ورساندن ان به مردم است این مفهوم از کدام ایه به دست می  ه بردوش نبی اکرم )ص( دریافتیکی از مسئولیت های قرارگرفت .90

*(87آید؟)سراسری زبان 
َ  اَطیع وا ق لۡ -1 سولَ  وَ  اّللُّ اۡلکِافرینَ  الی ِحبُّ  اّلٰلَ  فَانَّ  تََولَّۡوا فَانۡ   الرَّ
هللا ولی الذین امنوا یخرجهم من الظلمات الی النور-2
وماکنت تتلوا من قبله من کتاب وال تخطه بیمینک اذا الرتاب المبطلون-3
ؤۡ  َعلَى اّلٰل   َمنَّ  لَقَدۡ  -4 ی ءایِاته َعلَۡیِهمۡ  یَۡتلو   اَۡنف ِسِهمۡ  ِمنۡ  َرسوال فیِهمۡ  بَعَثَ  اِذۡ    اَۡنف ِسِهمۡ  ِمنۡ  َرسوال فیِهمۡ  بَعَثَ  اِذۡ  ِمنینَ  اۡلم 

وظیفه ی تعلیم وتبیین قرآن کریم را نیز بر عهده داشت این مفهوم از کدام عبارت ساننده ی وحی نبود بلکه پیامبراکرم)ص( نه تنها ر .91
( 87به دست می آید؟ )سراسری خارج از کشور 

َ  اَطیع وا ق لۡ -1 سولَ  وَ  اّللُّ اۡلکِافرینَ  الی ِحبُّ  اّلٰلَ  فَانَّ  تََولَّۡوا فَانۡ   الرَّ
والمیزان لیقوم الناس بلقسط ینات وانزلنا معهم الکتابلقد ارسلنا رسلنا بالب -2
هللا ولی الذین امنوا یخرجهم من الظلمات الی النور -3
مهوالحک ویزکیهم ویعلمهم الکتاب ی ءایِاته مۡ َعلَۡیهِ  یَۡتلو   اَۡنف ِسِهمۡ  ِمنۡ  َرسوال فیِهمۡ  بَعَثَ  اِذۡ    اَۡنف ِسِهمۡ  ِمنۡ  َرسوال فیِهمۡ  بَعَثَ  اِذۡ  -4

ۡسالمُ  بُنىَ حدیث امام باقر)ع(که فرمودند .92 الِِّ َخۡمس  َعلَى َعلیٰ  ااۡلِّ کاِِّو الصَّ ..ناظربرکدام قلمرورسالت پیامبراسالم )ص( می الزَّ
(86باشد؟)سراسری فنی وحرفه ای 

جامعیت دین اسالم -4مرجعیت دینی     -3    والیت ظاهری-2معنوی     والیت -1
سالَتَه یَۡجعَلُ  َحۡیثُ  اَۡعلَمُ  اَّلٰلُ پیام آیه شریفه  .93 *( 86 رپاسخی است به کسانی که .....)سراسری هن رِّ
جنس خود بودن نمی پذیرفتندرخواست انبیا و دعوت رسوالن را به دلیل فردی از -1
خود را درجایگاهی غیر از انچه بودند معرفی میکردند و بر رسوالن فخر فروشی میکردند-2
انجام آن را دارند کسانی قرار میدهد که توانایی و ویژگیرا فقط برعهده  سئولیت پیامبریدانند خداوند م نمی-3
غذا خوردن و در میان مردم بودم رسوالن مطرح میکردند ابعت از رسوالن را مقید بهتبهانه گیری در عدم م-4

96ن پذیر است؟سراسری ریاضیاعاده مجد اسالم وکوتاه کردن دست ابر قدرت ها از ممالک اسالمی چگونه امکا .94
تکیه بر فرهنگ اسالم-اجتماع مسلمین ودوری از اختالفات وهواهای نفسانی-1
تبیین جایگاه شیعه دراسالم-اختالفات وهواهای نفسانیاجتماع مسلمین ودوری از  -2
تکیه بر فرهنگ اسالم -اتحادمسلمین وفراموش کردن علل پدیدآمدن مذاهب اسالمی-3
تبیین جایگاه شیعه دراسالم--کردن علل پدیدآمدن مذاهب اسالمی مین وفراموشاتحادمسل -4

95فظ وحدت مسلمانان دارد؟سراسری انسانی ارتقاء اعتقادات دینی با دانش و استدالل چه اثری در ح .95
از اهانت و توهین به مقدسات سایر ادیان جلوگیری می شود.-1
جب وحدت آنان می گردد.دفاع با این روش از همه مظلومان جهان مو-2
برتری ما نسبت به سایر مسلمانان احراز میگردد که زمینه ساز وحدت شیعیان می باشد.-3
اعتقادات به نحو صحیح و دفاع منطقی از آن ها دل ها را به یکدیگر نزدیک می نماید.بیان -4

ه ی رسیدگی به سایر مسلمانان نباشد، مسلمان نیست  پیامبر گرامی اسالم )ص( فرمودند : کسی که صبح خود را آغاز کند ودر اندیش .96

(94ست؟ ) سراسری زبان یک از نکات در مورد وحدت میان مسلمانان ا این عبارت بیانگر کدام

اعتقادات خود را با دانش و استدالل ارتقا ببخشیم تا بتوانیم با دیگر مسلمانان با استدالل سخن بگوییم.-1

ا دشمن نتواند بذر کینه و دشمنی بکارد.ت مسلمانان خودداری کنیم تاز اهانت به سایر مقدسا -2

، عزت و سربلندی مسلمانان تالش کنیم.برای پیروزیخود را از سایر مسلمانان دور ندانیم و -3

در بر پا داشتن تکالیف خود رسول خدا )ص( و اهل بیت ایشان)ص(  را اسوه قرار دهیم.-4

اسالم ایمان دارید، به پا خیزید و در زیر پرچم توحید و در سایه ی  ی مسلمانان جهان که به حقیقتپیام امام خمینی که فرمود: ا .97

(94م مجتمع شوید. به کدام یک از اصول راهبردی انقالب اسالمی اشاره دارد و تحق آن نیازمند چیست؟ )سراسری هنر تعلیمات اسال

هوشیاری و بیداری -تفرقه برانگیزحفظ و تقویت وحدت شیعه و سنی و مبارزه با عوامل -1
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تالش و بینش قوی -برانگیز تفرقه عوامل با مبارزه و سنی و شیعه وحدت تقویت و حفظ -2

قوی بینش و تالش -حفظ استقالل و عزت جامعه و منافع کشور در مقابل بیگانگان-3

دارییب و هوشیاری -بیگانگان مقابل در کشور منافع و جامعه عزت و استقالل حفظ -4




