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سال به طول انجامید. 69ه ا غیبت کوتاهی شروع شد کدورٔه امامت امام زمان ب  
.پس ازآن، غیبتی طوالنی آغاز شد که تاکنون ادامه دارد 

 علت غیبت امام زمان چیست؟ - 1    
غیبت، پیروان خود را هدایت و یاری می کنند؟ ایشان چگونه در دوران- 2  

 در سپید ه دم جمعه 

درسامرامتولد شد   قه. 255سال  نیمٔه شعبان 

  دوغیبت داشتند  )صغری وکبری(                     ه.ق 260تا سال  
  )نواب خاص(نواب اربعهچهارنفر    ه .ق329غیبت صغری تا  

 امام عصر برای ایشان نامه ای نوشت    شش روز مانده به درگذشت آخرین نایب  

پس از وی جانشینی نیست  فرمان خداوند،  و فرمود به  

آغاز می شود. )کبری(و مرحلٔه دوم غیبت  

          

   یافته بود تا حد ی شد تامام دهم و یازدهم   سخت گیری حاکمان بنی عباس نسبت به  
  از پیامبر اکرم و سایر امامان رسیده بود، مطلع بودند زیرا آنان از اخباری که    

بودند مهدی موعود را به محض تولد، به قتل برسانندعباس درصدد  از این رو،حاکمان بنی  

عصرغیبت نموداردرس نهم  

 مهدی حضرت

 امام دوازدهمین

امیرالمؤمنین 
و سایر امامان نیز از آن  علی

حضرت و مأموریتی که از جانب 
  خدا دارد، یاد کرده بودند. 

وجود امامان تمام و کامل گردانیدهخداوند نعمت هدایت را با 

پیامبر اکرم ، خود و امام علی را پدران امت معرفی فرموده  

  عامالن اصلی  شهادت امامان بودند عباس حاکمان بنی امیه و بنی  

  مبارزه نمی کردند بیشتر مردم تسلیم این حاکمان شده بودند 

  و وظیفٔه امر به معروف و نهی از منکر را انجام ندادند    

  گرفت می قرار امامان اختیار در خالفت کردند، می مبارزه ظالم، حاکمان بااین دوره آن مردم اگر

 فرامی عدل و توحید سوی به را مردم پیش از بیش بزرگواران، آن و    

خواندند

 می پیش کمال صحیح مسیر در بشری جامعهٔ  و  
.رفت

 غیبت امام

مهدی
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جامعه حضور ندارداینکه در  امام را از آن جهت غایب نامیده اند که ایشان از نظرها غایب است، نه  

کرده اند حضرت خود را به خورشید پشت ابر تشبیه                          

 منحصربه والیت معنویبهره مندی،                              

عالمان دین برعهده ظاهریلمی وحکومت و والیت  تبیین دین  مرجعیت عدو مسئولیت تعلیم و   

تمام امامان از والیت معنوی بهره مندند  

بعضی از مشکالت علمی علما، خبر دادن از پاره ای رویدادها،  هدایت باطنی افراد، حل  
مؤمنان از درماندگان و دعا براییری دستگ

ت خود را از نظرها پنهان کرد تا امامت در شکلی جدیدخداوند آخرین   ذخیره و حج 
و از پس پرده غیبت ادامه یابد و تا فراه مآمدن شرایط برای تشکیل حکومت جهانی از نظرها 

تنها مسلمانان، بلکه جامعٔه انسانی شایستگی  این غیبت آن قدر ادامه می یابد که نه.باشد پنهان
 .مل از وجود آخرین حجت الهی را پیدا کندمندی کا درک ظهور وبهر ه

 تدبردرقرآن
م َو اَنَّ اَّلٰلَ  هِّ لَک باَنَّ اَّلٰلَ لَم یَُک ُمغَی ًرا نعَمةً اَنعََمها َعلٰی قَوم  َحتٰی یُغَی روا ما باَنفُسِّ ذِّٰ

 .َعلیمٌ َسمیٌع 
دآنخداوناگر مردم نعمتی را که خدا به آنها داده است، درست استفاده نکنند، -1

 نعمت رامی گیرد
ت و سربلندی یک جامع زمینه -2 ه اعمال وکردارهمان جامعهساز هالکت، یا عز 

  است.

 امامت چگونگی

 در مهدی حضرت

غیبت عصر

 :امیرالمؤمنین علی می فرماید

حجت خداوند در میان مردم حضور دارد، از معابر و 
می رود،  کند؛ به نقاط مختلفی  خیابان ها عبور م
 یشنود و بر جماعت مردم سالم میسخن مردم را م 

دای ن ؛ تا اینکه زمان ظهور و وعدٔه الهی و…کند
رسد. هان! آن روز، روز شادی  آسمانی فرا می

 فرزندان علی و پیروان اوست

از علمای بزرگ   امام عصر در نامه ای به شیخ مفید 
:اسالم،می فرماید

چیز از اوضاع  ز اخبار و احوال شما آگاهیم و هیچما ا 
ایشان در ادامه همین  تشما بر ما پوشیده و مخفی نیس

 :نامه می فرماید
ا در رسیدگی به شما و سرپرستی شما کوتاهی و سستی م

نمی بریم که اگر جز این  کنیم و یاد شما را از خاطر نمی
بود، دشوار یها و مصیبت ها بر شما فرود می آمد و 

 دشمنان، شما را ریشه کن می کردند 
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ن بَعدِّ َو لَقَد َکتَبنا فی الزَّ • بورِّ مِّ

ر اَنَّ االَرَض یَر• باِّدیَ الِّذ کِّ ثُها عِّ

اِّلحونَ • الص 

به ارث بردن زمین 
تهتوسط بندگان شایس

ی الَّذینَ َو نُریدُ اَن نَُمنَّ َعلَ •

عفوا فی االَرضِّ وَ •  نَجعَلَُهم استُضِّ

ةً َو نَجعَلَُهُم ال• ثینَ اَئمَّ وارِّ

یان مستضعفین پیشوا
ووارثان زمین

لوُ َوَعدَاَّلٰلُ الَّذیَن آَمن• نُکم و َعمِّ ا وا مِّ
لفَ  اِّلحاتِّ لَیَستَخِّ نَُّهم فِّی الص 

، َکَما استَخلَفَ  الَّذینَ االَرضِّ

م َو لَیَُمکِّ  • ن قَبِّلهِّ ُم نَنَّ لَُهم دینَهُ مِّ
ن بَدِّ لَنَّهمالَّذی ارتَضٰی لَُهم و لَیُ  مِّ
م اَمنًا یَعب فهِّ دونَنی بَعدِّ َخوِّ
رکوَن بی شیئا  الیشِّ

جانشینی:مومنان صالح  
-استقراردینشان-درزمین

ه تبدیل شدن بیم وترس ب
کسی شرک نورزد-امنیت 

ادیان در جیمن و موعود

پیروزی حق بر باطل در آینده تاریخ برای

خواهدکردیک رهبر و ولی  تعیین شده از جانب خداوند ظهور

است عقیدٔه اصلی همٔه پیامبران الهی طرح الهیاین 

اتفاق نظردارند ظهور ولی  خدادر اصلِّ الهی بودن پایان تاریخ و همه 

فرصت ارزشمندی است برای همکاری میان آنها و

تالش برای تحق ق آرما نهای بزرگ همهٔ پیامبران الهی

ستم بر جهان. و نفی حاکمیت کفر و

است های ستمگران طلبان و مانع توطئه سبب نزدیکی و همدلی حقکه 

قرآن کریم، در برخی از تدبردر
دربارٔه آیندٔه زندگی آیات، 

انسان ها در زمین سخن گفته 
 .داده است و وعده هایی
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موعوددراسالم

اهل تشیع 

دوازدهمین امام وفرزندامام 
حسن عسکری

درحیات است

بنابرسخنان 
پیامبروائمه

اهل سنت

هنوزدنیانیامده

امام مهدی ازنسل 
پیامبروفاطمه

مشخص بودن پدر و مادر امام زمانفایده 

اگر ماجراجویان فریبکاری بخواهندخود را 

مهدی موعود معرفی کنند، به زودی شناخته 

 می شوند و مردم هوشیار، فریب آنها را 

 .نمی خورند

عهفواید اعتقاد به زنده بودن آن حضرت و حضور ایشان در جام

ل، امام   یابند  حاضر و ناظر بر خود می خود رااو 

توانند خواسته های خود رابا امام خود در میان بگذارند یآنان م

 .آوردن رضایت ایشان، تالش کنند برای به دست

 دوم، اینکه جامعه به صورت های گوناگون ازهدایت 

 .برخوردار می گردد های امام و از والیت معنوی ایشان
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نگاهی به جامعه مهدوی

آبادانی

شدن  فراهم
زمینه رشد 

* و کمال
ایی شکوف

عقل و 

علم

امنیت 
کامل

عدالت 
گستری

با ظهور امام 
خداوند  عصر

قسط و اززمین را 
پرخواهد کردعدل 

پیامبر)ص(

اگر اهالی شهرها 
قرآن  آورده ایمان
کریم

آن چنان میان مردم 
برقرار می  مساوات

 کند
 امام باقر)ع(

در آن هنگام 
زمین،ذخایر 

خود راآشکار 
می کند

امام صادق)ع(

تحقیقاندیشه و 

م، آیندٔه تاریخ از آن چه کسانی است؟از دیدگاه قرآن کری -1
آینده ی تاریخ از آ ِن بندگان صالح و حاکمیت مستضعفان همراه با پیروزی جبهه ی 

 حق بر باطل می باشد
انتظار، چه تأثیرهایی بر شخصیت فرد منتظر دارد؟معتقد بودن به -2

این الف)انسان منتظر هدف و آرمان خود را می شناسد و یقین دارد که روزی 
 هدف در جهان تحقق می یابد از

این رو همواره برای رسیدن جامعه به چنین هدفی تالش می کند تا جامعه هر چند 
 یک قدم به آن هدف نزدیک

انسان منتظر فردی فعال و با نشاط است که امید به آینده ای تر شود . از این رو 
 .زیبا دارد

و محبت به ایشان است پس فرد  ب) از آنجایی که انتظار امام زمان از روی مهر
 منتظر برای جلب رضایت ایشان

تالش می کند و سعی می کند صفات و ویژگی هایی پیدا کند که در زمره یاران 

حضرت قرار گی

له را تحلیل کنید منتظران مصلح، خود باید صالح باشنداین جم -3

شروع کند و  یعنی شخصی که منتظر موعود و مصلح جهانی است ابتدا باید از خود
 با انجام اعمال صالح خود و

دیگران را برای آمدن موعود و اصالح جامعه جهانی آماده نماید تا زمینه ظهور 

.فراهم شود
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ترک است وکدام مورد از اعتقادات دررابطه باحصرت مهدی)عج(به ترتیب اعتقاد به کدام مسئله درمیان شیعیان واهل سنت مش .213

97شیعه است؟ سراسری خارج کشور 

زنده است ودرمیان مردم زندگی می کند.-استاز نسل حضرت علی )ع(وحضرت فاطمه )ع(-1

زنده است ودرمیان مردم زندگی می کند. -معصوم از نسل پیامبر )ص( می باشددوازدهمین امام -2

را تشکیل می دهد. به اذن خداوند حکومت جهانی-)ع(است از نسل حضرت علی )ع(وحضرت فاطمه -3

به اذن خداوند حکومت جهانی را تشکیل می دهد. -دوازدهمین امام معصوم از نسل پیامبر )ص( می باشد -4

ی ه امام معصوم)ع(که ...اگر جز این بود دشواری ها ومصیبت ها برشما فرود می امد .بیانگر انجام کدام وظیفه الهاین فرمود .214
96توسط ایشان است وکدام مورد نمونه ای از ان را نشان می دهد؟سراسری هنر

حل بعضی از مشکالت علمی علما -مرجعیت علمی-2حل بعضی از مشکالت علمی علما             -والیت معنوی-1
درمیان مردم وعبور از معابرحضور -مرجعیت علمی -4حضوردرمیان مردم وعبور از معابر          -والیت معنوی -3

وبهره مند شدن مومنان از محضر مبارک امام عصر)ع(مانند خورشید پشت ابر درروایات علت محرومیت مردم از والیت ظاهری  .215
96چگونه بیان شده است؟سراسری زبان

حضور ایشان   نداشتن شایستگی برای-2قدرناشناسی وناسپاسی شیعیان -1
درجامعه وتالش عده ای اندک بدون همراهی دیگران بی عدالتی-4ستمگری انسان ها وزیاده روی آن ها درگناه            -3

محروم شدن انسان ها ازوجود حجت درمیانشان به واسطه  زیاده روی درگناه چه مفهومی رابه ما می آموزد؟سراسری  .216
95تجربی

ان تغییر نخواهندکرد.ییر فردی اوضاع وشرایط شاقوام وملت ها درپی تغ-1
فردی خود راهگشای عدالت اجتماعی آن جامعه است .مبارزه با بی عدالتی حتی به صورت -2
جامعه بستگی به خواست الاقل گروهی محدود از آن جامعه دارد.گسترش عدالت در یک -3
خود را دارد که باید مورد توجه قرار گیرد صتغییر وتحول در امور مربوط به جامعه قوانین وسنت های خا-4

(94علت نخستین غیبت حضرت حجت)ع( چیست و تداوم غیبت به چه دلیل است؟ )سراسری انسانی  .217

محرومیت مردم از انوار هدایت آخرین ذخیره الهی-روش حاکمان بنی عباس که در صدد بودند حضرت را به محض تولد ازبین ببرند-1

عدم آمادگی مردم برای پذیرش حکومت عدل الهی-ببرند ازبین تولد محض به را حضرت بودند صدد در که باسع بنی حاکمان روش -2

الهی عدل حکومت پذیرش برای مردم آمادگی عدم -قدرناشناسی و ناسپاسی مردم که آغازگر غیبت صغری بود-3

الهی ذخیره آخرین هدایت انوار از مردم محرومیت -بود صغری غیبت آغازگر که مردم ناسپاسی و قدرناشناسی -4

96غیبت کبری از چه سالی آغازشد وتاچه زمانی ادامه دارد؟سراسری انسانی .218
زمین پراز عدل وجور شود وجامعه اسالمی توان اصالح آن را داشته باشد.-هجری255-1

 داشته باشد.زمین پراز عدل وجور شود وجامعه اسالمی توان اصالح آن را  -هجری329 -2
 جامعه انسانی شایستگی ظهور وبهره مندی از وجود آخرین حجت راپیداکند.-هجری255 -3
 وبهره مندی از وجود آخرین حجت راپیداکند. جامعه انسانی شایستگی ظهور-هجری329 -4

(94ور اسالم)ص(چه فرمودند؟)خارج ازکشخداوندنعمت هدایت راباوجودچه کسانی کامل کرده است ودرهمین رابطه پیامبر گرامی  .219

معرفی کردند. خود و امام علی )ع(را پدران امت -انبیاء و اولیای خود-1

.کردند معرفی امت پدران را(ع) علی امام و خود -پیامبران اولوا العزم-2

 امام علی )ع( با حق است و حق با علی )ع( است. -خود اولیای و انبیاء -3

  .است( ع) علی با حق و است حق با( ع) علی امام -العزم اولوا پیامبران- 4

(94کدام ایه شریفه بیانگر قوانین وسنت های خاص خداوندبرای اصالح شرایط زندگی مردم است؟) سراسری هنر  .220

هللا یجتبی الیه من یشاءو یهدی الیه من ینیب-2            البریه خیر هم اولئک الصالحات وعملوا امنوا الذین ان-1

حتی یغیروا ما بانفسهم ان هللا ال یغیر ما بقوم-4شیئا  قبیه یضر هللا ومن ینقلب علی ع-3

قضای حتمی خداوند است -{}هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله و لو کره المشرکین-4
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هما السالم در محله ی نظامی به وسیله خلفای ستم پیشه بازتاب اگر از ما بپرسند اسکان جبری امام هادی  و امام  عسکری علی .221
(    93چه امری بوده است؟ پاسخ می دهیم : بازتاب .............بوده است.)سراسری انسانی 

اندیشه های متضاد کالمیحیات بخش قرآن وغوطه شدن در حدوث فاصله بین معارف -1
الشریف از سوی خدا نهاده شده موعود عجل هللا فرجهآگاهی آنان از رسالتی که برعهده ی مهدی -2
رخ دادهای پرفراز وفرود وجهل فراگیر امت اسالمی که فاقدقدرت تشخیص حق از باطل شده بودند-3
مقام خالفت درآماده کردن شرائط فرهنگیحوادث وروی دادهای عبرت آمیز امامان درزمان خالفت غاصبان -4

( 91ت الهی،بقی ة هللا األعظم ارواحنا فداه به این معنی.................. )سراسری ریاضی برای آخرین حج« غیبت»معنای  .222
ستگی داشت.است که برای جذب الطاف الهی او باید شای-2     ستان،دریغ فرمایند.نیست که لطف خود را از دو-1
است که از نظرها غایب اند و در جامعه حضور ندارند.-4     جامعه حضور ندارندآن وجود مقدِّس در  نیست که-3

ما از اخبار و احوال شما آگاهیم وهیچ چیز از »است:که فرموده « شیخ مفید»از دقت در این عبارتِّ نامه ی بقی ة هللا االعظم به .223
  ( 91.........آخرین حجت خداوند که.........، پی می بریم.  )سراسری زبان « خفی نمی مانداوضاع شما بر ما پوشیده و م

وبرکاتش باظهور او تجلی می کند.هدایت  -هدایت ظاهری-2  هدایت وبرکاتش باظهور او تجلی می کند. -والیت معنوی-1
سرپرستی وحفاظت ویاوری اوهم اکنون محقق است -والیت معنوی-4استهم اکنون محقق سرپرستی وحفاظت ویاوری او-هدایت ظاهری -3

  (90است وپیامبرگرامی اسالم)ص(خودو ..را...امت اعالم فرموده است.)سراسری تجربیخداوندنعمت هدایت راباوجود...کامل کرده  .224
هادیان-اطهار)ع( ائمه -پیامبر الواالعزم -2پدران  -امام علی)ع(-پیامبر الواالعزم-1
  پدران-امام علی)ع(-خود انبیاء و اولیاء-4    یانهاد-اطهار)ع( ائمه -انبیاء و اولیاء خود-3

به علت ستمگری انسان ها و زیادروی زمین از حجت خدا)امام(خالی نمیماند،اما خداوند،»هر گاه این سخن امام علی که میفرماید: .225
مورد دقت قرار دهیم،راه فهم آیه شریفه ی ........هموار تر می «ی بهره می سازدشان در گناه،آنان را از وجود حجت در میان آن ها ب

( 89گردد که بگوییم:علت غیبت حضرت مهدی)عج(............      )سراسری هنر 

خود مردم اند.-}ذلک بأن هللا لم یک مغیرا نعمة انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بأنفسهم{-1

خود مردم اند-المشرکین{}هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله و لو کره -2

خداوند است قضای حتمی-}ذلک بأن هللا لم یک مغیرا نعمة انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بأنفسهم{-3

 دقت کنید منظور از مابانفسهم نفسانیات انسان هانیست بلکه اوضاع وشرایط خودشان منظوراست.نکته:
سراسری )؟نمی گرددرا نعمة انعمهاعلی قوم حتی یغیروامابأنفسهم{مفهوم کدام مطلب،ازدقت درآیه شریفه }ذلک بأن هللا لم یک مغی .226

( 88ریاضی 

تا زمانی که شکر نعمت گزارده شود،نعمت تغییر نمی کند-2نعمت دهی خداوند،مقدم بر رفتار انسان هاست. -1
ها است تابع تغییر نفسانیت انسانتغییر نعمت های الهی،-4               آن گاه که کفران نعمت تحقق پیدا کند،نعمت تغییر میکند  -3

این «قضای حتمی خداوند است که اگر به بنده ی خود نعمتی دهد آن نعمت را از او نمی گیرد مگر.........»امام باقر)ع(فرموده اند: .227
(         86مطلب با آیه ی مبارکه ی.........هم پیام است)سراسری ریاضی 

ان یضلهم ضالال بعیدا{ }و یرید الشیطان-آن که گناهی انجام دهد-1
}و یرید الشیطان ان یضلهم ضالال بعیدا{-مشیت الهی بر آن تعلق گیرد-2
}ان هللا ال یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بأنفسهم{-مشیت الهی بر آن تعلق گیرد 3     

بقوم حتی یغیروا ما بأنفسهم{ }ان هللا ال یغیر ما-ی انجام دهدآن که گناه -4
(86)سراسری انسانی  م منتظر )ارواحنا فداه(به خورشید تابان پشت ابرها،با وجه شباهت...........مفهوم میگردد.تشبیه اما .228

است و نه در مقابل ظهور«حضور»قرار گرفتن غیبت در برابر-1 
روزان در بهره رسانی بی دریغ انوار خودپنهان نبودن خورشید ف-2
در بین مردم و عدم لیاقت آنانعدم حضور خورشید تابناک حقیقت -3
انسان ها در مشاهده ی خورشید تابناک حقیقت عدم شایستگی و ناتوانی-4

لیَّة میتَةً  ی ماتَ  َزماِّنه امامَ  یَۡعرۡف  لَمۡ  وَ  ماتَ  َمنۡ  فرمایش پیامبر اکرم)ص( .229 96ه کدام دلیل بوده است؟ سراسری ریاضی ب جاهِّ
ضروری است که بعد از پیامبر )ص(کسانی به عنوان امام ازجانب خداوند همه مسئولیت های درقلمرو رسالت ایشان راادامه دهد.-1
زمان خود امامانسان هایی که قلب و جان خود راالیق پذیرش هدایت معنوی کردهاند برای برخورداری ازاین هدایت الزم است -2

رابشناسند.
رو تعلیم وتبیین دین ووالیت وسرپرستی جامعه درزمان حیات ایشان ضروری بود پس از ایشان نیز ضروری است وباید ادامه یابد.دوقلم-3
اجتماعی پیچیدهٔ  مشکالت و مسائل پیدایش مختلف، های اندیشه و ها فرقه ظهور اسالمی، سرزمین گسترش و زمان گذشت با -4

 ت امام زمان ضروری استشناخ
96از دقت درکدام آیات جانشینی ناتوان شدگان وحکومت صالحان درپایان تاریخ مفهوم می گردد؟سراسری تجربی .230

مۡ  وَ  -1 ةوَ  نَۡجعَلَه  م   اَئمَّ مۡ  لَی َمِکِّنَنَّ -اۡلواِرثین  نَۡجعَلَه  م   لَه  لَه م اۡرتَٰضى الَّذى دینَه 
مۡ  لَی َمِکِّنَنَّ -لحون  یرثها عبادی الصاان االرض  -2 م   لَه  لَه م اۡرتَٰضى الَّذى دینَه 



یرحسینیمنیرسادات م  ریاضی وتجربیپایه یازدهم   2جزوه دین وزندگی 

68

مۡ  -ان االرض یرثها عبادی الصالحون   -3 قَۡبلِهمۡ  ِمنۡ  الَّذینَ  اۡستَۡخلَفَ  َکَما  ض الَرۡ  ا فى لیَۡستَۡخلفَنَّه 
مۡ  وَ  -4 ةوَ  نَۡجعَلَه  م   اَئمَّ مۡ  -اۡلواِرثین نَۡجعَلَه  قَۡبلِهمۡ  ِمنۡ  الَّذینَ  اۡستَۡخلَفَ  َکَما  ض الَرۡ  ا فى لیَۡستَۡخلَفنَّه 

96...کدام مفهوم دریافت می شود؟سراسری ریاضیض الَرۡ  ا فى اۡستُۡضعفوا الَّذینَ  َعلَى نَُمنَّ  اَنۡ  نُریدُ  وَ  ازآیه شریفه .231
اارزانی کرد تا دیگران به ایشانمستکبران نجات یابند وبه آن ها نعمت امامت رخواست مردم این است که مستضعفان اززیر یوغ -1

اقتداکنند.
درجبهه حق خداپرستانی حضور دارند که درراه عدالت ،انسان دوستی،آزادگی،فضایل اخالقی ودفاع از حقوق محرومان ومستضعفان-2

تالش کرده اند.
امام حسن عسکری )ع(به اذن خداوند مان ،منجی بزرگ انسان ها حضرت مهدی )ع(فرزندهمه مسلمانا ن براین عقیده اند که درآخرالز-3

ظهور خواهد کرد.
تاریخ انسان ها صحنه مبارزه دائمی حق وباطل بوده است وآنان که آفریننده جهان را شناخته اند آینده ای روشن برای تاریخ انسان معرفی-4

 .می کنند
ایجاد می شود وخطاب قوم حضرت موسی )ع(به )عج(نباشیم درانجام کدام وظیفه امامت خلل  زمان امام بودن زنده اگرمعتقدبه .232

96ایشان درآیه تووپروردگارت بروید وبجنگید دراثر چیست؟سراسری انسانی
ناامیدی از لطف الهی درجهاد -والیت معنوی-2ناامیدی از لطف الهی درجهاد    -مرجعیت علمی-1
امادگی برای مبارزه عدم -والیت معنوی-4مبارزه         دم امادگی برای ع-مرجعیت علمی -3

 96وعده قطعی خداوند به اهل ایمان همراه با عمل صالح چیست؟سراسری هنر .233
ونجعلهم ائمه ونجعلهم وارثین     -2یعبدوننی الیشرکون بی شیئا                                            -1
 قَۡبلِهمۡ  ِمنۡ  الَّذینَ  اۡستَۡخلَفَ  َکَما  ض الَرۡ  ا فى و لیَۡستَۡخلفَنَّه مۡ  -4              المشرکون            لیظهره علی الدین کله ولوکره --3

95وت خصوصیات ذکر شده در کتاب های حدیث اهل سنت با ویژگی های حضرت مهدی )عج(چیست؟سراسری ریاضی تفا .234
اعتقاد ندارند که ایشان آخرین ذخیره الهی ومنجی آخر الزمان است.-1
نمی پذیرند که ایشان از نسل حضرت فاطمه سالم هللا علیها است.-2
را نمی پذیرند.مشخص بودن القاب ایشان مانند مهدی  -3
.کرده اند که امام زمان )عج(هنوز به دنیا نیا مده استنقل -4

 95به فرموده ی پیامبر اکرم ثمره ی والیت و محبت امام زمان چیست؟سراسری هنر .235
با وجود سختی در دنیا عزت و سربلندی در آخرت-2                    ترین کارها در نزد خداوند رسیدن به محبوب-1
ایمان کامل و مسلمانی مورد رضایت حق مالقات خداوند در-4            عزیز شدن اسالم و اهلش و ذلیل شدن نفاق و اهلش-3

لُوا وَ  ۡنکممِّ  ءاَمنوا الَّذینَ  اَّلٰلُ  َوَعدَ باتوجه به آیه شریفه  .236 اِّلحاتِّ  َعمِّ ...ثمره جانشینی مومنان درزمین   ض الَرۡ  ا فى و لیَۡستَۡخلفَنَُّهمۡ  الص 
95واستقرار دین خداوند وتبدیل بیم آن ها به ایمنی کدام است؟سراسری تجربی 

ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثین-2شرکون بی شیئا              الی یعبدوننی-1
لیظهره علی الدین کله ولوکره المشرکون-4عبادی الصالحون        ان االرض یرثها -3

95وعده ی قرآنی که از کتاب های آسمانی مانند زبور و تورات نقل شده است چیست؟ سراسری انسانی  .237
 عبادی الصالحون ان االرض یرثها -2لهم                      لیمکنن لهم دینهم الذی ارتضی -1
استخلف الذین من قبلهلیستخلفنهم فی االرض کما  -4کله و لو کره المشرکون             لیظهره علی الدین-3

عادالنه اي  و جهاني حكومت و ميكند ظهور الهي، ولي يك است، شده آماده كامالا  شرايط كه حالي در تاريخ، پايان بگوييم  در اگر .238

(93سراسری زبان  )ميشود.......... اداره خدا دين اساس بر فقط كه ميدهد تشكيل

.نهاده ايم اسالمي فرق تمام اعتقاد بر تأييدي مهر -1

.ايم نهاده الهي پيامبران تمام سخن بر تأييدي مهر-2

.داده ايم خبر شيعه، اعتقاد در فرد به منحصر واقعيت يك از-3

.ورزيده ايم اصرار است، انسان فطري خواست كه باطل، بر حقّ  پيروزي ضرورت بر-4

ۡنکم ءاَمنوا الَّذینَ  اَّلٰلُ  َوَعدَ ه به پیام آیه ی شریفه ی باتوج .239 لُوا وَ  مِّ اِّلحاتِّ  َعمِّ ...وعده ی خداوند  ض الَرۡ  ا فى و لیَۡستَۡخلفَنَُّهمۡ  الص 
  93نسبت به استخالف در زمین،استقرار دین وتبدیل خوف به امن شامل ...که نتیجه اش ...است می شود سراسری خارج از کشور 

عبادت خالی از هرنوع شرک -تمام ایمان آورندگان -2ظهور آثار ایمان وعمل صالح   -شی از مومنانبخ-1
ظهور آثار ایمان وعمل صالح-تمام ایمان آورندگان -4از هرنوع شرک   عبادت خالی -بخشی از مومنان -3

 مقدمه لتراب ارواحنا عصر امام محبت و والیت پذیرش سل م، و آله و علیه هللا صل ي اسالم، گرامي پیامبر هدایت بخش بیان به .240
( 93)سراسری هنر .میشود...........  موجبِّ  الفداء،

رضایت مورد كامل ایمان از ورداريبرخ حال در خداوند، واسعه ي رحمت مالقات -1
حقیقت جویي و آرمان گرایي عدالت خواهي، راه در شهادت و ایثار براي آمادگي و سرسپاري -2
 جهان سراسر در انسانیت و عدالت گسترش براي تالش و طاغوتي حكومتهاي به گفتن «نه»  -3 

استكبار و ظلم از خالي روشنِ  فرداي براي یقین با توأم آمادگي و آینده به نسبت تردید از ایمني -4
منتظر فرج الهی باشید و از لطف الهی مأیوس نشوید و بدانید که »از دقت در این کالم امیرالمؤمنین،علی)ع( که میفرماید: .241

 (91سری هنر مفهوم میگردد که..............  )سرا«محبوب ترین کارها نزد خداوند،انتظار فرج است
ظهور امام عصر)عج( و ظهور در پیشگاه او است الزمه ی انتظار،دعا برای-1
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در انتظار ظهور بودن،از برترین اعمال امت پیامبر)ص( در عصر غیبت است-2
آمدن میهمان عزیز الهی،آماده می کنندحقیقی،خود و محیط زندگی خود را برای منتظران -3

احساس تعهد درونی در عمل به اوامر و خودداری از نواحی از لوازم انتظار است-4

سوال ترکیبی است از دوقسمت هم از طرح خاص سوال داده شده وهم آینده تاریخ را خواسته است.نکته:
شیوه ی.......«حکومت عادالنه برای کل  جهان دادنبرای پایان تاریخ و وعده ی برقراری  سخن گفتن از طرحی خاص» .242

(87وهنر  91است وپیشوایان و وارثان قدرت ها به بیان قرآن،چه کسانی هستند؟) سراسری ریاضی
یکتا پرستان -آخرین پیامبر)ص( -4یکتا پرستان -پیامبران الهی -3مستضعفان  -آخرین پیامبر)ص(-2مستضعفان -پیامبران الهی-1

،بهترین «یاران واقعی بقیة هللا االعظم ارواحنا فداه پس از ظهور خورشید وجودش از پس پرده ی غیبت»ود که:اگر سؤال ش .243
(  91)سراسری هنر  پاسخ این است که ...............

گان در برابر فطرت توحیدی و ثابت قدمان در تحقق عدالتسرسپرد-1
پاک دامنان از آلودگی های دلبستگی به دنیا و درخواست کنندگان غلبه ی حق بر باطل اند.-2
ئمی حق و باطل در زمان غیبتنبرد داحاضران در صحنه های درگیر فکری و اجتماعی و -3
را به بهای والیت،سرمایه ی هستی خود قرار داده اند.بلند همتان پاک دامنی اند که شجاعت و عزت -4

پویایی جامعه ی شیعه در طول تاریخ پر فراز و نشیب،در گرو گذشته ی.....وآینده ی......که نمودار آن به ترتیب، ....و...می  .244

( 90باشد.  )سراسری ریاضی

طاغوت ستیزی -عدالت خواهی  -سبز -سرخ  -2عدالت خواهی        -طاغوت ستیزی  -سبز -سرخ  -1

طاغوت ستیزی-عدالت خواهی–سرخ  --سبز -4عدالت خواهی         -طاغوت ستیزی  -سرخ  -سبز -3

  خناسان یعنی شیاطیننکته:
)سراسری انسانی   موعود،معلول...و... در طول تاریخ غیبت است.کار و خناسان مدعی مهدودیت رسوایی ماجراجویان فریب .245

90)*
مشخص بودن پدر و مادر امام زمان-مبتنی بر باطل بودن ادعاهای دروغین-1
مشخص بودن پدر و مادر امام زمان -حضور مهدی)عج(-2
غ پردازانقانون مندی نظام آفرینش در رسوایی درو-حضور مهدی)عج(-3
قانون مندی نظام آفرینش در رسوایی دروغ پردازان -بودن ادعاهای دروغینمبتنی بر باطل -4

با توجه به آیه ی)ان هللا ال یغیر ما بقوم حتی یغییروا ما بانفسهم(علت اصلی غیبت امام عصر)عج(...است و حضرت  .246
با آنان بیعت می کند که:        )سراسری  ،می فرماید:امام با این شرطعلی)ع(درباره ی کسانی که با امام پیمان میبندند و بیعت میکنند

*(  90زبان
درامانت خیانت نکنند،به ظلم ستم خونریزی نکنند،کسی را به ناحق آزار ندهند و ساده زیست باشند-عدم آمادگی وپذیرش جمعی جامعه-1
مردمانی مقاوم و پاکدامن باشند،سرشارازیقین به خدا و در راه خدا به شایستگی جهاد کنند.-جامعهوپذیرش جمعی  عدم آمادگی-2
وساده زیست باشندبه ظلم ستم خونریزی نکنندکسی رابه ناحق آزارندهندامانت خیانت نکننددر-عدم تصمیم درونی مردم وظلم پذیری جامعه-3
ردمانی مقاوم و پاکدامن باشند،سرشارازیقین به خدا و در راه خدا به شایستگی جهاد کنند.م -ذیری جامعهعدم تصمیم درونی مردم و ظلم پ-4

با توجه به احادیث،بیشتر یاران امام عصر)عج(را............تشکیل می دهند و حضرت علی )ع(درباره ی کسانی که با امام  .247
(  89د.......... )سراسری ریاضی مردمانی هستن زمان)عج(پیمان میبندند و بیعت میکنند،می فرماید:آنان

امانت خیانت نکنند،به ظلم ستم خونریزی نکنند،کسی را به ناحق آزار ندهند و ساده زیست باشندکه در-عالمان-1
انت نکنند،به ظلم ستم خونریزی نکنند،کسی را به ناحق آزار ندهند و ساده زیست باشندامانت خیکه در -جوانان-2
مقاوم،سرشار از یقین به خدا و محکم تر از صخره ها،اگر به کوه ها روی آورند،آن ها را متالشی می کنند-جوانان -3
ها روی آورند،آن ها را متالشی می کنناگر به کوه مقاوم،سرشار از یقین به خدا و محکم تر از صخره ها، -عالمان-4

(  88گذشته ی سرخ و آینده سبز از عوامل پویایی کدام جامعه است و افرادش موصوف به چه وصفی اند؟)سراسری فنی حرفه ای .248
 معترض -توحیدی -4منتظر                       -توحیدی-3                   منتظر-شیعه-2            معترض     -شیعه-1
عدم تأثیر مدعیان مهدویت در طول تاریخ معلول.....است وعامل ناتوانی،از به دست دادن آینده ای روشن برای تاریخ،.......می  .249

*(  88)سراسری تجربی  باشد.
ناتوانی در توجیه واقعیت های تاریخی-بازگشت آثار مکر و فریب به فریب کاران-1
 ناتوانی در توجیه واقعیت های تاریخی -در جامعه و مشخص بودن پدر و مادر آن حضرت«مهدی)عج(»حضور-2
در ماندگی در شناخت آفریننده ی مدبر و حکیم -در و مادر آن حضرتشخص بودن پدر جامعه و م«مهدی)عج(»حضور-3
در ماندگی در شناخت آفریننده ی مدبر و حکیم-بازگشت آثار مکر و فریب به فریب کاران-4
 .ال مورد توجه می باشدضمنا ترتیب مواردخواسته شده درآیه راتوجه کنید  آیه جزو آیات مهم می باشد که معمونکته:
سوره ی قصص}ونُرید اَن نَُمنَّ علی ال ذین استضعوا ...{،منت گذاری خداوند بر ناتوانان شمردگان  این است  5به آیه ی با توجه  .250

( 88که آنان را)به ترتیب(،..........و..........قرار دهد. )سراسری خارج از کشور
زمین وارثان -پیشوایان مردم -4پیشوایان مردم   -وارثان زمین -3جانشین خود    -پیشوایان مردم -2وارثان زمین    -جانشین خود-1

این که.. )سراسری خارج کشور  به استثنامشخص بودن پدرو مادرامام زمان)عج(و حضور ایشان در جامعه فوایدی داشته است، .251
87)*
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ایشان برخورار میگردد از والیت ظاهری و معنویمعه به صورت های گوناگون از هدایت امام و جا-1
پیروان آن حضرت امام خود را حاضر و ناظر بر خود می یابند و می دانند که ایشان از حال مسلمانان آگاهند-2
ود سخن بگویند و برای رضایت ایشان با امید و نشاط تالش کنندهر گاه آنان احساس کنند،می توانند با امام حاضر و ناظر خ-3
هرماجراجوی فریب کاری که بخواهدخود رامهدی موعود معرفی کند به زودی شناخته می شود ومردم فریب او را نمی خورند.-4
(87سراسری تجربی.....از برترین اعمال عصر غیبت است زیرا در این دوره....حاصل می شود.)عصر غیبت عصر...است  .252

فتنه های گونان و اندیشه ها رنگارنگ-انتظار فرج-پیروی و تبعیت-1
فتنه های گونان و اندیشه ها رنگارنگ -تقویت ایمان-پیروی و تبعیت-2
گشایش واقعی برای دینداران با ظهور آن حضرت-فرج انتظار-شک و تردید ها-3
دینداران با ظهور آن حضرت گشایش واقعی برای -تقویت ایمان-شک و تردید ها-4

کسانی می توانند درهنگام بیعت با امام اهل جهادو پیکار باشندکه در.....و مصداق آیه ی.....قرار بگیرند)سراسری خارج از  .253
  (86کشور

}قل ان کنتم تحبون هللا فاتبعونی...{-ت تنها باگریه و دعا و ندبه سر کنند و به انتظار ظهور بشینندعصر غیب-1
}ان هللا ال یغیر ما بقوم حتی یغیروا...{-ر ظهور بشینندعصر غیبت تنها با گریه و دعا و ندبه سر کنند و به انتظا-2-2

}قل ان کنتم تحبون هللا فاتبعونی...{-باطل در جبهه ی حق حضوری فعال داشته باشند نبرد دائمی حق و-3
قوم حتی یغیروا...{هللا ال یغیر ما ب ان}-در جبهه ی حق حضوری فعال داشته باشند نبرد دائمی حق و باطل -4

.و...وابسته بوده است.    )سراسری ریاضی به اعتقاد بسیاری از جامعه شناسان،پویایی جامعه ی شیعه در طول تاریخ به .... .254
86  )

نپذیرفتن حکومت های طاغوتی-گذشته ی سرخ اعتقاد به عاشورا--2نپذیرفتن  حکومت های طاغوتی-تالش برای گسترش عدالت در جهان-1
آینده ی سبز باور به مهدویت -تالش برای گسترش عدالت در جهان -4به مهد ویت آینده ی سبز باور-گذشته ی سرخ اعتقاد به عاشورا -3




