
با توجه به آیه ي مبارکه ي و ما کان المومنون لینفروا کافۀ فلوال نفر ... قرآن کریم از جامعه ي اسالمی می خواهد که گروهی وقت و همت خود را صرف شناخت دقیق دین گزینه 4  1
کنند.

رهبري و هدایت جامعه، آن گاه میسر می گردد که مورد قبول مردم باشد یعنی مقبولیت داشته باشد و با برخورداري از شرایط رهبري مشروعیت ایشان محقق گردد. گزینه 4  2

اگر والیت ظاهري ادامه نیابد و حکومت اسالمی تشکیل نشود، نمی توان احکام اجتماعی اسالم را که نیازمند مدیریت و پشتوانه حکومتی است. در جامعه به اجرا در گزینه 3  3
آورد. الزمۀ اجراي احکام اجتماعی اسالم، مدیریت و پشتوانۀ حکومتی است.

از اشتراکات ولی فقیه و مرجع تقلید این است که هر دو با تقوا، عادل و زمان شناس باشند. گزینه 1  4

ادارة یک جامعه و رهبري آن به سوي پیشرفت و تعالی با بهره گیري از اندیشه هاي متخصصان و اندیشمندان میسر می شود. گزینه 3  5

مشارکت عمومی سبب می شود رهبر افراد جامعه را پشتیبان خود بیابد و هداست جامعه به سمت وظایف اسالمی براي رهبر آسانتر می شود. گزینه 1  6

«تفقه» به معناي تالش براي کسب معرفت عمیق است. گزینه 2  7
امام عصر (ع) در پاسخ به اسحاق بن یعقوب، وظیفۀ مردم در حوادث واقعه یا رویدادهاي جدید را مراجعه به «رواة حدیث» یا فقها عنوان فرمودند.

طبق آیۀ مذکور، گروهی از مؤمنان هجرت می کنند تا دانش دین بیاموزند و در دین تفقّه کنند و بعد از آن، انذار قوم خویش را انجام می دهند. نتیجۀ این هجرت گزینه 4  8
«لعلهم یحذرون» است؛ یعنی «باشد که آنان (از کیفر الهی) بترسند.»

ابتداي آیه با عبارت شریفۀ «و ما کان المؤمنون» شروع شده است؛ بنابراین این آیه خطاب به مؤمنین است و از آنان می خواهد که گروهی از آنان براي آموزش دین گزینه 2  9
اعزام شوند تا دانش دین را به طور عمیق بیاموزند و آن گاه که به سوي قوم خویش بازگشتند، آن ها را هشدار دهند که آنان از کیفر الهی بترسند.

به دست آوردن احکام جدید  «و اما الحوادث الواقعۀ فارجعوافیها ...» گزینه 4  10←
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