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برخورداري رهبري جامعه از شرایط تعیین شده از زبان آیات و روایات و سرسپردگی مردم در برابر دستورهاي او به ترتیب، مسألۀ  .................. و   . 1
.................. را تحّقق می بخشد و مقام والیت .................. امام زمان در عصر غیبت در چارچوب ولی فقیه، استمرار دارد. (با تغییر)

مقبولیّت - مشروعیّت - معنوي مقبولیّت - مشروعیّت - ظاهري مشروعیّت - مقبولیّت - ظاهري مشروعیّت - مقبولیّت - معنوي

اعلم بودن در شرایط مرجع تقلید به چه معناست و راه شناخت آن چگونه است؟  . 2

در میان فقها از همه متخصص تر باشد - در میان اهل علم آن چنان مشهور باشد که انسان مطمئن شود و بداند که این فقیه واجد شرایط است. 

بتواند احکام دین را از نیازهاي روز به دست آورد - در میان اهل علم آن چنان مشهور باشد که انسان مطمئن شود و بداند که این فقیه واجد شرایط است. 

در میان فقها از همه متخصص تر باشد - با رجوع به رسالۀ عملیه مجتهد و بررسی آن براي انسان اطمینان حاصل شود که نسبت به مجتهدین دیگر باتقواتر است. 

بتواند احکام دین را از نیازهاي روز به دست آورد - با رجوع به رسالۀ عملیه مجتهد و بررسی آن براي انسان اطمینان حاصل شود که نسبت به مجتهدین دیگر با تقواتر است. 

شرط «شجاعت و قدرت روحی» براي ولی فقیه به چه صورت است؟  . 3

جامعه را در شرایط پیچیده جهانی رهبري کند.  احکام دین را متناسب با نیاز هاي روز به دست آورد. 

با دعوت مردم به استقامت عزت و استقالل کشور را حفظ کند.  در مقابل زیاده خواهی دشمنان ایستادگی کند. 

ثمرة مشارکت مردم در نظارت همگانی در جامعه چیست؟  . 4

اعتماد مردم به حکومت روز به روز افزایش می یابد. هدایت جامعه به سمت وظایف اسالمی آسانتر می شود.

پایه و اساس پیشرفت کشور به سوي آبادنی هموار می شود حکومت و رهبري در اداره جامعه موفق تر می شوند

کدام مورد به عنوان مصداقی از «اولویت دادن افراد جامعه» به اهداف اجتماعی است؟  . 5

دوري از تفرقه و پراکندگی خرید کاالي ایرانی  حفظ وحدت در سایه رهبري  امر به معروف و نهی از منکر 

چه ضرورتی تداوم مسئولیت هاي امام در عصر غیبت را اثبات می کند؟  . 6

همیشگی بودن اسالم براي همه دوران ها تفقه در دین 

والیت ظاهري  مرجعیت دینی 

در عصر غیبت مسلمانان از طریق چه کسانی به احکام دین دسترسی پیدا می کنند و این قوانین چگونه در جامعه پیاده می شود؟  . 7

فقیه واجد شرایط - ولی فقیه  ولی فقیه - ولی فقیه  ولی فقیه - فقیه واجد شرایط  فقیه واجد شرایط - فقیه واجد شرایط 

«وجوب تفقه در دین در حد رفع نیاز، براي تداوم مرجعیت علمی و والیت ظاهري» از کدام آیۀ شریفه مفهوم می گردد؟  . 8

 و ما کان المؤمنون لینفروا کاّفۀ فلوال نفر من کّل فرقًۀ منهم ...   هَو الّذي أرسل رسوله بالهدي و دین الحقَّ ... 

 و نرید ان نمّن علی الّذین استضعفوا فی االرض ...  وعد اهللا الّذین ءامنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفّنهم ... 

مفاهیم «انجام درست وظیفۀ امربه معروف و نهی ازمنکر» و «زدن بیش ترین ضربه به مستکبران و کم ترین آسیب را دیدن» به ترتیب موید کدام وظیفه در  . 9
قبال رهبر است؟

وحدت و همبستگی اجتماعی - استقامت و پایداري در برابر مشکالت مشارکت در نظارت همگانی - استقامت و پایداري در برابر مشکالت

وحدت و همبستگی اجتماعی - افزایش آگاهی هاي سیاسی و اجتماعی مشارکت در نظارت همگانی - افزایش آگاهی هاي سیاسی و اجتماعی

پاسخگویی به مسائل جدي مطابق با احکام دینی، نتیجۀ استمرار کدام یک از مسئولیت هاي امامت در عصر غیبت است و به فرض خالف آن، چه  . 10
مشکالتی حادث می گردد؟

مرجعیت دینی - مردم با وظایف خود آشنا نمی شوند و نمی توانند به آن وظایف عمل کنند.

مرجعیت دینی - نمی توان احکام اجتماعی اسالم را که نیازمند مدیریت است، به اجرا در آورد.

والیت ظاهري - نمی توان احکام اجتماعی اسالم را که نیازمند مدیریت است، به اجرا در آورد.

والیت ظاهري - مردم با وظایف خود آشنا نمی شوند و نمی توانند به آن وظایف عمل کنند.

نمونه سوال دین و زندگى یازدهم درس 10 متوسط
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با توجه به نامۀ موال علی(علیه السالم) به مالک اشتر، چرا رهبر جامعۀ اسالمی باید عیبجو را از خود دور کند و افرادي که شایستۀ تحقیق دربارة طبقات  . 11
محروم و گزارش دادن به مدیر جامعه هستند، باید داراي کدام ویژگی باشند؟

زیرا مدیر جامعه باید بیش از همه در پنهان کردن عیوب مسئولین بکوشد. - مورد اطمینان

زیرا درنهایت، مردم عیوبی دارند که مدیر جامعه باید آنها را بپوشاند. - مورد اطمینان

زیرا درنهایت، مردم عیوبی دارند که مدیر جامعه باید آنها را بپوشاند. - جویاي عدالت

زیرا مدیر جامعه باید بیش از همه در پنهان کردن عیوب مسئولین بکوشد. - جویاي عدالت

«استخراج احکام دینی متناسب با نیازهاي روز» مرتبط با کدام ویژگی فقیهان است و از چه طریق میسر می گردد و اینکه یکی از فقیهان در میان اهل  . 12
علم چنان مشهور باشد که مطمئن شویم او داراي شرایط است، به چه موضوعی اشاره دارد؟

زمان شناس بودن ـ تفکر در آیات و روایات ـ شناخت مرجع تقلید زمان شناس بودن ـ الهام از جانب خدا ـ انتخاب ولی فقیه

مدیر و مدبر بودن ـ الهام از جانب خدا ـ انتخاب ولی فقیه مدیر و مدبر بودن ـ تفکر در آیات و روایات ـ شناخت مرجع تقلید

کدام مورد، بر لزوم مراجعه به فقها در عصر غیبت حضرت حجۀ بن الحسن (ع) استدالل نموده است؟  . 13

 «لینذروا قومهم إذا رجعوا إلیهم»   «لمیکنن لهم دینهم الذي ارتضی لهم»  

 «تلک بأنَّ اهللا لم یُک ُمغیراً نِعمُۀ»   «فانهم حجتی علیکم و انا حجۀ اهللا علیهم»  

دو نتیجۀ مهم مشارکت در نظارت همگانی، از موارد مذکور در حیطۀ وظایف مردم در مقابل رهبر، در کدام گزینه به درستی ذکر شده اند؟  . 14

رهبر، همۀ افراد جامعه را پشتیبان خود می یابد - آسان تر شدن هدایت جامعه به سمت وظایف الهی توسط رهبر 

رهبر همۀ افراد جامعه را پشتیبان خود می یابد - متعهد شدن هریک از مردم نسبت به وظیفۀ انفرادي خود در جامعه 

استحکام مردم در مقابل فشارهاي بیگانه - قوي شدن کشور 

استحکام مردم در مقابل فشارهاي بیگانه - آسان تر شدن هدایت جامعه به سمت وظایف الهی توسط رهبر 

تصمیم پاسخگو واقع شدن در مقابل گناه، هم به شخص گناهکار و هم به شخص سکوت کننده در مقابل انجام عمل گناه، با کدام یک از مسئولیت هاي  . 15
مردم نسبت به رهبر جامعه مرتبط است؟

استقامت و پایداري در برابر مشکالت مردم  وحدت و همبستگی اجتماعی 

مشارکت در نظارت همگانی  افزایش آگاهی هاي سیاسی و اجتماعی 

در ارتباط با شرایط ولی فقیه و مرجع تقلید، «اعلم بودن»، زمان شناس بودن» و «مدیر و مدبر بودن» به ترتیب از ویژگی هاي .................. ، .................. و  . 16
.................. بین مرجع تقلید و ولی فقیه به شمار می آیند.

غیر مشترك - غیر مشترك - غیر مشترك   غیر مشترك - مشترك - غیر مشترك 

مشترك - غیر مشترك - مشترك   مشترك - مشترك - مشترك  

افزایش آگاهی هاي سیاست و اجتماعی در حیطۀ .................. گنجانده می شود که در مقابل شرایط پیچیدة جهانی، منجر به .................. می شود.  . 17
همچنین در حکومت اسالمی، .................. اساس پیشرفت جامعه می باشد.

مسئولیت مردم نسبت به رهبر - استقامت مردم و رهبر - توجه به قشر محروم جامعه 

وظیفۀ رهبر - استقامت مردم و رهبر - توجه به قشر محروم جامعه

مسئولیت مردم نسبت به رهبر - تصمیم گیري صحیح - مشارکت و همراهی مردم 

وظیفۀ رهبر - تصمیم گیري صحیح - مشارکت و همراهی مردم

پیروي از دستورات فقهی که شرایط برپایه -------- را ندارد -------- و ویژگی «اَعَلم » بودن در ولی فقیه --------- .  . 18

مشروعیت- حرام است – شرط نیست. مقبولیت- حرام است- شرط است.

مشروعیت- جایز نیست- شرط نیست. مقبولیت- جایز نیست- شرط است.
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در کالم پیامبر عظیم الشان اسالم شرط هم نشینی آشنایان به علوم و دانش با اهل بیت (علیهم السالم) کدام است و کدام عبارت قرآنی مؤید آن است؟  . 19

باید احکام الهی را از قرآن و سنت استخراج کنند و به شهرهاي دور بروند ــ  «لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم»  

باید دیگران را که به احکام الهی آشنا نیستند، راهنمایی کند ــ  «لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم»  

باید دیگران را که به احکام الهی آشنا نیستند، راهنمایی کند ــ  «ماکان المومنون لینفروا کافه»  

باید احکام الهی را از قرآن و سنت استخراج کنند و به شهرهاي دور بروند ــ  «ماکان المومنون لینفروا کافه»  

ضروري بودن مسئولیت هاي امام در عصر غیبت .................. ضروري است و اگر والیت ظاهري ادامه نیابد و حکومت اسالمی تشکیل نشود  . 20
. ..................

عقال - مردم به وظایف خود آشنا نمی شوند و نمی توانند به آن وظایف عمل کنند.

نقال ــ مردم به وظایف خود آشنا نمی شوند و نمی توانند به آن وظایف عمل کنند.

نقال ــ نمی توان احکام اجتماعی اسالمی را که نیازمند مدیریت است در جامعه به اجرا درآورد.

عقال ــ نمی توان احکام اجتماعی اسالمی را که نیازمند مدیریت است در جامعه به اجرا درآورد.

نگاه مردم به «رهبري» و مسئولیت هاي رهبر اسالمی با سایر رهبران به ترتیب چگونه توصیف می شود؟  . 21

یکسان- متفاوت  متفاوت- یکسان  یکسان- یکسان  متفاوت- متفاوت 

بهره گیري رهبر از «اندیشه هاي اندیشمندان و متخصصان» بیانگر کدام وظیفۀ رهبري بوده است؟ این بهره گیري چه نتیجه اي را در پی دارد؟  . 22

تالش براي اجراي احکام و دستورات الهی- سبب رستگاري مردم می شود.

تصمیم گیري براساس مشورت- سبب رستگاري جامعه می شود.

تالش براي اجراي احکام و دستورات الهی- موجب پیشرفت و عدالت و تعالی جامعه می شود.

تصمیم گیري بر اساس مشورت- موجب پیشرفت و عدالت و تعالی جامعه می شود.

شناخت متخصص در احکام دین مستلزم چیست؟ و این روش مبتنی بر چه اصولی است؟  . 23

نیازمند تحقیق و جستجو - یک روش عقلی  نیازمند تخصص و مهارت - یک روش عقلی 

نیازمند تحقیق و جستجو - یک روش دینی  نیازمند تخصص و مهارت - یک روش دینی 

از شرایط مشترك «مرجع تقلید و ولی فقیه» چیست؟  . 24

باتقوا باشد - اعلم باشد - زمان شناس باشد  با تقوا باشد - عادل باشد - زمان شناس باشد 

باتقوا باشد - عادل باشد - اعلم باشد  باتقوا باشد - شجاع باشد - عادل باشد 

در حدیث نبوي دورافتادگان از امام به چه تشبیه شده است؟ علت این تشبیه چیست؟  . 25

یتیمان بی پدر - نداشتن حکم و نظر امام خود در مسائل زندگی  یتیمان فقیر - نداشتن حکم و نظر امام خود در مسائل زندگی 

یتیمان بی پدر - نداشتن حکم و نظر خدا و رسول او در مسائل زندگی یتیمان فقیر - نداشتن حکم و نظر خدا و رسول او در مسائل زندگی 
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برخورداري رهبري جامعه از شرایط تعیین شده از زبان آیات و احادیث مربوط به مشروعیت ایشان و سرسپردگی مردم در برابر دستورهاي مربوط به مقبولیت رهبر می باشد و مقام گزینه 2  . 1
والیت ظاهري امام عصر(عج) در عصر غیبت در چارچوب ولی فقیه استمرار دارد.

یکی از راه هاي شناخت مرجع تقلید اعلم یعنی از میان فقها از همه عالم تر باشد، این است که یکی از فقیهان (که اعلم است) در میان اهل علم آن چنان مشهور باشد که انسان مطمئن گزینه 1  . 2
شود و بداند که این فقیه واجد شرایط است. 

رهبر باید شجاعت و قدرت روحی داشته باشد تا بتواند در مقابل زیاده خواهی دشمنان ایستادگی کند.  گزینه 3  . 3

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  . 4

به عنوان مصداقی براي اولویت دادن به اهداف اجتماعی مردم می توانند با خرید کاالي ایرانی مانع بیکاري شوند و این عمل سبب می شود حکومت و رهبري در اداره جامعه موفق تر گزینه 3  . 5
عمل کنند. 

از آن جا که دین اسالم همیشگی و براي همه دوران هاست ضروري است که این دو مسئولیت مرجعیت دینی و والیت ظاهري در عصر غیبت ادامه یابد.  گزینه 2  . 6

فقیه واجد شرایط وظیفه دارد احکام اسالمی را درد سترس مردم قرار دهد و ولی فقیه این احکام را به اجرا در می آورد. گزینه 4  . 7

این آیه بیانگر راه حل قرآن در عصر غیبت براي تداوم مسئولیت امام زمان(عج) در زمانی که ایشان ظهور نکرده اند می باشد.  گزینه 1  . 8
با توجه به مفهوم ـ«و ما کان المؤمنون لینفروا کاَفۀ» همۀ مسلمانان الزم نیست در احکام دین به تفقه (تفکر عمیق) و تحقیق بپردازند، بلکه الزم است تنها گروهی از مردم به تفقه و شناخت دقیق دین

بپردازند و قوانین دین را در حد نیاز به مردم بیاموزند«وجوب در حد نیاز تفقه دین» تا در عصر غیبت  مسئولیت امام زمان(عج)  یعنی:

بر اساس فرمان خداوند، همۀ افراد جامعۀ اسالمی نسبت به یکدیگر مسئول هستند و مانند سوارشدگان در یک کشتی هستند. لذا باید هر کس، وظیفۀ امر به معروف و نهی از منکر را با گزینه 3  . 9
روش درست انجام دهد، این موضوع به «مشارکت در نظارت همگانی» از وظایف مردم در قبال رهبر اشاره دارد. 

براي تصمیم گیري صحیح در برابر قدرت هاي ستمگر دنیا، اطالع از شرایط سیاسی و اجتماعی جهان، ضروري است. ما باید بتوانیم به گونه اي عمل کنیم که بیش ترین ضربه را به مستکبران و نقشه هاي
تفرقه افکنانه آنان بزنیم و خود کم ترین آسیب را ببینیم. این موضوع موید «افزایش آگاهی هاي سیاسی و اجتماعی» و وظایف مردم در قبال رهبر است. 

عقال ضروري است که دو مسئولیت «مرجعیت دینی» و «والیت رهبري» در عصر غیبت ادامه یابد؛ زیرا اگر «مرجعیت دینی» ادامه نیابد، یعنی متخصصی نباشد که احکام دین را بداند و گزینه 1  . 10
براي مردم بیان کند و پاسخگوي مسائل جدید مطابق با احکام دین نباشد، مردم با وظایف خود آشنا نمی شوند و نمی توانند به آن وظایف عمل کنند.

در بخشی از عهدنامۀ امیرالمومنین (علیه السالم) خطاب به مالک اشتر آمده است: «کسانی را که از دیگران عیبجویی می کنند، از خود دور کن؛ زیرا درنهایت مردم عیب هایی دارند و گزینه 2  . 11
مدیر جامعه باید بیش از همه در پنهان کردن آنها بکوشد. ...عده اي افراد مورد اطمینان را انتخاب کن تا دربارة وضع طبقات محروم تحقیق کنند و به تو گزارش دهند. سپس براي رفع مشکالت آنها

عمل کن...، زیرا این گروه (افراد محروم) بیش از دیگران به عدالت نیازمند هستند.

استخراج احکام دینی متناسب با نیازهاي روز مرتبط با ویژگی زمان شناس بودن فقها است که از شرایط مشترك مرجع تقلید و ولی فقیه میباشد.  گزینه 2  . 12
مرجع باید زمان شناس باشد؛ یعنی باید بتواند با استفاده از آیات و روایات، احکام دینی را متناسب با نیازهاي روز به دست آورد. یکی از راه هاي شناخت مرجع تقلید این است که یکی از فقیهان در

میان اهل علم چنان مشهور باشد که مطمئن شویم او داراي شرایط است.

ُهْم َیْحَذُروَن»  علت لزوم مراجعه به فقها در عصر غیبت یِن َو ِلُیْنِذُروا َقْوَمُهْم ِإذا َرَجُعوا ِإَلْیِهْم َلَعلَّ ُهوا ِفی الدِّ با توجه به معناي آیۀ  «ما کاَن اْلُمْؤِمُنوَن ِلَیْنِفُروا َکافًَّۀ َفَلْو ال َنَفَر ِمْن ُکلِّ ِفْرَقٍۀ ِمْنُهْم طاِئَفٌۀ ِلَیَتَفقَّ گزینه 1  . 13
اشاره شده است. 

در حیطۀ مسئولیت  «مشارکت در نظارت همگانی» می خوانیم که این مشارکت سبب می شود که رهبر، همۀ افراد جامعه را پشتیبان خود بیابد و هدایت به سمت وظایف اسالمی براي گزینه 1  . 14
رهبر آسان تر شود. 

در زمینۀ مشارکت مردم در نظارت همگانی مطالعه می کنیم که بر اساس فرمان خداوند، همۀ افراد جامعۀ اسالمی نسبت به یکدیگر مسئول اند. اگر گناهانی در جامعه رواج پیدا کند، گزینه 4  . 15
فقط گناهکاران عذاب نمی شوند، بلکه همۀ کسانی که در برابر انجام گناه سکوت کرده اند نیز باید پاسخگو باشند. 

(اعلم بودن) از ویژگی هاي مرجع تقلید می باشد و (زمان شناس بودن) از ویژگی مشترك هر دو است. همچنین (مدیر و مدبر بودن) از ویژگی هاي ولی فقیه است.  گزینه 1  . 16

افزایش آگاهی هاي سیاسی و اجتماعی در حیطۀ مسئولیت هاي مردم نسبت به رهبري گنجانده می شود و این آگاهی منجر به تصمیم گیري صحیح در شرایط مختلف می شود. پایه و گزینه 3  . 17
اساس پیشرفت جامعۀ اسالمی مشارکت و همراهی مردم است. 

حکومت و رهبري فقیهی که شرایط پنج گانه را داشته باشد (تقوا، عادل، زمان شناسی، مدیر و مدبر، شجاعت و قدرت روحی) مشروع است یعنی دین به او اجازة رهبري مردم را داده گزینه 2  . 18
است، در غیر این صورت پیروي از دستورات وي حرام است و ویژگی «َاعَلم» بودن در مرجع تقلید شرط است و در ولی فقیه شرط نیست

پیامبر اسالم (صلی اهللا علیه و آله) می فرماید: « اگر یکی از پیروان ما به علوم دانش ها آشناست، وجود داشته باشد، باید دیگران را که به احکام ما آشنا نیستند، راهنمایی کند و گزینه 2  . 19

) در این صورت او در بهشت با ما خواهد بود. دستورات دین را به آن ها آموزش دهد (لنیذوا قومهم اذا رجعوا الیهم 

از آنجا که دین اسالم همیشگی و براي همۀ دوران هاست، عقال ضروري است که این دو مسئولیت یعنی مرجعیت دینی و والیت ظاهري در عصر غیبت ادامه یابد. زیرا اگر والیت گزینه 4  . 20
ظاهري ادامه نیابد و حکومت اسالمی تشکیل نشود، نمی توان احکام اجتماعی را که نیازمند مدیریت و پشتوانۀ حکومتی است، در جامعه به اجرا  درآورد.

مسئولیت رهبري با سایر رهبران متفاوت است مردم نیز نگاهی متفاوت به رهبري دارند.  گزینه 1  . 21

از آن جا که ادارة یک جامعه و رهبري آن به سوي پیشرفت و تعالی و عدالت با بهره گیري از اندیشمندان و متخصصان میسر است. رهبري تصمیم گیري هاي خود را براساس مشورت گزینه 4  . 22
انجام می دهد.

همان طور که براي یافتن بهترین پزشک، معمار یا مهندس تحقیق و جستجو می کنیم براي شناخت فقیه واجدالشرایط نیز باید تحقیق کنیم این مراجعه یک روش رایج عقلی است.  گزینه 2  . 23

- زمان شناس باشند.  - عادل باشند  - باتقوا باشند  مرجع تقلید و ولی فقیه داراي  ویژگی مشترك هستند:  گزینه 1  . 24

پیامبر اکرم (ص): حال کسی که از امام خود دور افتاده و به او دسترسی ندارد سخت تر از حال یتیمی است که پدر را از دست داده است زیرا چنین شخصی در مسائل زندگی حکم و گزینه 2  . 25
نظر امام را نمی داند.

محقق شود{2
− مرجعیت دینی1
− والیت ظاھری2
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