
امیرالمؤمنین علی (ع) با روشن بینی و درك عمیق شان از نتیجۀ رفتارها و وقایع، آیندة نابسامان جامعۀ اسالمی را پیش بینی کردند. گزینه 4  1

اقدامات مربوط به مرجعیت دینی گزینه 2  2

- تعلیم و تفسیر قرآن کریم

- اقدام براي حفظ سخنان و سیرة پیامبر

- تبیین معارف اسالمی متناسب با نیازهاي نو
تبیین معارف اسالمی متناسب با نیازهاي نو: با گسترش سرزمین هاي اسالمی، سؤال هاي مختلفی در زمینه هاي احکام، اخالق، افکار و نظام کشورداري پدید آمد. ائمۀ اطهار (ع) با اینکه با
حاکمان زمان خود مخالف بودند، اما به دور از انزوا و گوشه گیري و با حضور سازنده و فعال و با تکیه بر علم الهی خود دربارة همۀ این مسائل اظهارنظر می کردند و مسلمانان را از معارف خود

بهره مند می ساختند. 

فراهم آمدن کتاب هاي بزرگ حدیث > تبیین معارف متناسب با نیاز هاي نو گزینه 3  3
امامان شیوة مبارزه با حاکمان را متناسب با شرایط زمان بر می گزیدند تا هم تفکر اسالم راستین باقی بماند، هم بناي ظلم وجود بنی امیه و بنی عباس سست شود.

امام کاظم > شرایط اختناق آمیز گزینه 3  4
امام حسین > قیام علیه یزید

امام رضا > بیشتر شدن زمینه فعالیت شیعیان

با توجه به حدیث امام صادق (ع) مسلمانان باید گونه اي زندگی کنند که سبب بدبینی دیگران به تشییع نشوند و شیعه بودن به اسم نیست بلکه باید با عمل همراه گزینه 2  5
شود.

حضرت علی (ع): در آن شرایط در صورتی می توانید راه رستگاري را تشخیص دهید که ابتدا پشت کنندگان به صراط مستقیم را شناسایی کنید و آنگاه می توانید از گزینه 4  6
قرآن پیروي کنید که فراموش کنندگان قرآن را بشناسید.

باتوجه به حدیث امام صادق، «شیعه بودن به اسم نیست، بلکه باید با عمل همراه شود». گزینه 3  7

با توجه به حدیث امام صادق (ع): «مایۀ زینت ما باشید و نه مایۀ زشتی و عیب ما» در می یابیم شیعه بودن باید همراه با عمل باشد. گزینه 4  8

در تبیین معارف متناسب با نیاز هاي نو، امامان دربارة همۀ مسائل به دور از انزوا اظهارنظر کردند. گزینه 1  9

غیبت مهدي (عج) به معنی حضور ایشان در جامعه است. گزینه 4  10
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