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کدام عناوین، با عبارت هاي مربوط به خود مناسبت دارند؟   . 1

الف) انتخاب شیوة درست مبارزه  اقدام مربوط به مرجعیت دینی 

ب) معرفی خویش به عنوان امام برحق  مجاهده در راستاي والیت ظاهري 

ج) تالش براي برقراري عدالت  اصول کلی امامان در مبارزه 

د) سخت کوشی و دلسوزي در هدایت مردم  سیرة پیامبر در رهبري جامعه

ب - د ب - ج  الف - د  الف - ج 
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←

←

←

ثمرات «فراهم آمدن کتاب هاي بزرگ حدیث» و «بقاي تفکر اسالم راستین» هر کدام به ترتیب معلول کدام اقدام امامان شیعه است؟  . 2

اقدام براي حفظ سخنان و سیرة پیامبر - تعلیم و تفسیر قرآن  اقدام براي حفظ سخنان و سیرة پیامبر - انتخاب شیوه هاي درست مبارزه 

تبیین معارف متناسب با نیاز هاي نو - تعلیم و تفسیر قرآن  تبیین معارف متناسب با نیاز هاي نو - انتخاب شیوه هاي درست مبارزه 

«بیان امام صادق در روز عرفه و اعالم نمودن حق حکومت» و  «حدیث سلسلۀ الذهب» به ترتیب بیانگر کدام یک از اقدامات امامان می باشد و نخستین مورد  . 3
آن در راستاي .................. انجام شده است.

معرفی خود به عنوان امام بر حق - تبیین معارف متناسب با نیاز هاي نو - والیت ظاهري 

انتخاب شیوه هاي درست مبارزه - حفظ سخنان و سیرة پیامبر - مرجعیت دینی 

معرفی خود به عنوان امام بر حق - حفظ سخنان و سیرة پیامبر- والیت ظاهري 

انتخاب شیوه هاي درست مبارزه- تبیین معارف متناسب با نیاز هاي نو- مرجعیت دینی 

در تمام گزینه ها اقدامات امامان معصوم (ع) در سایۀ قلمرو هاي ایشان تناسب منطقی وجود دارد به جز ..................  . 4

تألیف کتب اربعه ـ والیت ظاهري مبارزه بر اساس تقیه ـ والیت ظاهري

بهره بردن از معارف و حقایق قرآنی ـ مرجعیت دینی رهایی از طاغوت و مشکالت اجتماعی ـ والیت ظاهري

اگر بگوییم «چرا امامان سعی در پیشبرد اقدامات خود از طریق مخفیانه داشتند.» در پاسخ می گوییم به دلیل  ..................  ..................  .................. .  . 5

آماده شدن مردم براي عصر غیبت و آموزش ارتباط با وکیل  انتقال آداب باقی مانده از پدران خود به پیروان حقیقی شان

خشونت و ستمگري حاکمان و به شهادت رسیدن یاران نزدیک امامان  به اوج رسیدن ناخشنودي از حاکمان ظالم وجود و انجام وظیفه امر به معروف 

هر یک از مفاهیم «بهره مندي مشتاقان از معارف قرآنی»، «در نظر گرفتن تفاوت هاي اخالقی و رفتاري حاکمان» و «بهره مندي مسلمانان از علم الهی  . 6
امامان» بیانگر کدام یک از اقدامات امامان می باشد؟

والیت ظاهري - مرجعیت دینی - والیت ظاهري مرجعیت دینی - والیت ظاهري - مرجعیت دینی 

والیت ظاهري - والیت ظاهري - مرجعیت دینی مرجعیت دینی - مرجعیت دینی - والیت ظاهري 

با توجه به سخنان امام علی (ع) «تشخیص راه رستگاري» در گرو چیست و راه حل نهایی حضرت علی (ع) هنگام آزمون هاي سخت اجتماعی چیست؟  . 7

شناخت پشت کنندگان به صراط مستقیم - شناخت پیمان شکنان و پشت کنندگان به صراط مستقیم 

شناخت فراموش کنندگان قرآن - شناخت پیمان شکنان و پشت کنندگان به صراط مستقیم 

شناخت پشت کنندگان به صراط مستقیم- مراجعه به کسانی که حکم کردن و نظر دادنشان نشان دهندة دانش آنهاست. 

شناخت فراموش کنندگان قرآن - مراجعه به کسانی که حکم کردن و نظر دادنشان نشان دهندة دانش آنهاست.

از دقت در این کالم امام صادق (ع) که می فرمایند «مایۀ زینت و زیبایی ما باشید نه مایۀ زشتی و عیب» کدام مفهوم مستفاد می گردد؟  . 8

تبیین دستورات قرآن بر اساس تفاسیر معصومین در راستاي وظایف پیامبر 

توجه به شیوه هاي درست مبارزه با حاکمان و حفظ وحدت میان شیعه و سنی 

شناخت دشمنان و کسانی که به ظاهر خود را مسلمان می نامند در جهت حفظ وحدت 

عدم انجام فعالیت هایی که سبب بدبینی دیگران به شیعه می شود.

نمونه سوال دین و زندگى یازدهم درس 8 سخت
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«عدم تأیید حاکمان»، «تبیین معارف اسالمی متناسب با نیازهاي نو»، «انتخاب شیوه هاي درست مبارزه» و «تربیت شخصیت هاي اسالمی» به ترتیب، بیانگر  . 9
کدام یک از مسئولیت هاي مقام امامت می باشند؟

والیت ظاهري – مرجعیت دینی – والیت ظاهري-   مرجعیت دینی  والیت ظاهري – مرجعیت دینی – مرجعیت علمی – والیت ظاهري

مرجعیت دینی – والیت ظاهري – والیت ظاهري – والیت ظاهري مرجعیت دینی – والیت ظاهري – والیت ظاهري – مرجعیت دینی 

با توجه به سخنان حضرت علی (ع) در مورد سرنوشت و آیندة نابسامان جامعۀ اسالمی «شناخت راه رستگاري» و« وفاي به عهد با قرآن» در چه صورتی  . 10
امکانپذیر است؟

شناخت پشت کنندگان به صراط مستقیم - تشخیص پیمان شکنان  تشخیص فراموش کنندگان قرآن - طلب راه از اهل بیت 

شناخت پشت کنندگان به صراط مستقیم - طلب راه از اهل بیت تشخیص فراموش کنندگان قرآن - تشخیص پیمان شکنان

با توجه به اینکه اگر امام حسن (علیه السالم) با دشمن جبار برادر بزرگوارش، یزید، هم عصر بود، قطعا قیام می نمود، انتساب کدام موضع به ائمه  . 11
(علیهم السالم) تجلی می یابد؟

حکومت برخی از حکام ستم پیشه علی رغم اختفاء فساد درونی آنان که به منزلۀ وداع با اسالم و نابودي شریعت بود، قیام را بر ائمه (ع) ضروري می نمود.

خط مشی واحد ائمه (علیهم السالم) در جهت اعتالي دین و انهدام باطل با پیاده سازي شیوه هاي یکسان محقق می شد.

اقتضاي زمان، مکان و شرایط، به ثبات تصمیمات ائمه (علیه السالم) با وجود سیاست هاي متفاوت آنان می انجامید.

250انسان  ساله اي که براي نیل به هدف و مقصود مشترك، روش هاي متناسب و گوناگون برگزیده است.

چند مورد از موارد ذیل دربارة اقدامات مربوط به «مرجعیت دینی» و «والیت ظاهري» امامان معصوم (علیهم السالم) صحیح است؟   . 12
الف) امامان معصوم (ع)، هیچ یک از حاکمان غاصب عصر خویش را به عنوان جانشین رسول خدا (صلی اهللا علیه  وآله) تأیید نمی کردند. 

ب) ائمه  اطهار (علیهم السالم) آن بخش از اقدامات و مبارزات خود را که دشمن به آن حساسیت داشت، در قالب تقیه پیش می بردند. 
ج) حدیث سلسله الذهب نمونه اي از حفظ سخنان و سیرة پیامبر (صلی اهللا علیه و آله) است و از اقدامات مربوط به مرجعیت دینی است. 

د) در بیان امام علی (علیه السالم) در شرایط آن زمان، کاالیی رایج تر و فراوان تر از منکر و گناه نیست.

1234

کدام یک از اقدامات امامان معصوم (علیهم السالم) به ترتیب در زمینۀ «مرجعیت دینی» و «مجاهده در راستاي والیت ظاهري» صورت گرفته است؟  . 13

بهره مند ساختن مسلمانان از معارف خود - بهره مند ساختن مشتاقان از معارف قرآنی

بهره مند ساختن مسلمانان از معارف خود - گسترش آداب زندگی پیامبر(صلی اهللا علیه و آله) در جامعه

توسل به شیوه هاي متفاوت با زمان - معرفی روش زندگی امامان به عنوان اسالم حقیقی به نسل هاي آینده

آموزش سخنان پیامبر(صلی اهللا علیه و آله) - معرفی روش زندگی امامان به عنوان اسالم حقیقی به نسل هاي آینده

تشخیص راه حق و باطل، در میان انبوه تحریفات نتیجۀ کدام اقدام امامان (علیهم السالم) بود و امام علی (علیه السالم) مردم را به چه چیزي دعوت  . 14
کردند؟

مرجعیت دینی- شناخت وتشخیص پیمان شکنان مرجعیت دینی- شناسایی پشت کنندگان به صراط مستقیم 

والیت ظاهري- شناسایی پشت کنندگان به صراط مستقیم والیت ظاهري- شناخت و تشخیص پیمان شکنان

اقدام به تعلیم و تفسیر قرآن کریم تالشی است که می توان آن را در مقابل کدام چالش دوران امامت برشمرد و نتیجۀ این اقدام چه بود؟  . 15

ممنوعیت نوشتن احادیث پیامبر (صلی اهللا علیه و آله) ــ مشتاقان معارف قرآن توانستند از معارف قرآن بهره ببرند.

ممنوعیت نوشتن احادیث پیامبر (صلی اهللا علیه و آله) ــ غبارزدایی از چهرة زیباي اسالم کنند تا راه حق و باطل را تشخیص دهند.

تحریف در معارف اسالمی و جعل احادیث ــ غبارزدایی از چهرة زیباي اسالم کنند تا راه حق و باطل را تشخیص دهند.

تحریف در معارف اسالمی و جعل احادیث ــ مشتاقان معارف قرآن توانستند از معارف قرآن بهره ببرند.

مصداق آن چه را که حضرت علی (ع) در فرمایشات گوهربار خود فرمودند «... رایج است زمانی که به نفع دنیا طلبان خوانده شود» در  ..................   . 16
مذکور است.

آیۀ تطهیر  حدیث ثقلین  آیۀ اولی االمر  حدیث جابر 
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شیوه مبارزه امامان به چه تشبیه شده است و این شباهت چه ویژگی هایی دارد؟  . 17

شبیه یک انسان  ساله - رفتار هماهنگ، مکمل و در یک هدف

شبیه یک انسان  ساله - رفتار متعادل، در عین حال مختلف و تابع شرایط زمان

شبیه یک حکومت  ساله - رفتار هماهنگ، مکمل و در یک هدف

شبیه یک حکومت  ساله - رفتار متعادل، در عین حال مختلف و تابع شرایط زمان

250

250

250

250

حضرت علی (ع) پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) ضمن بیم  دادن مسلمانان نسبت به عاقبت رفتارشان، کم بهایی و رواج قرآن کریم را به ترتیب در چه  . 18
جایگاهی پیش بینی می کند؟

به درستی خوانده شود - به صورت وارونه و به نفع دنیاطلبان معنایش کنند. 

به دلخواه افراد تفسیر شود - به صورت وارونه و به نفع دنیاطلبان معنایش کنند.

به درستی خوانده شود - آن را راهنماي خود بدانند اما در عمل پایبند آن نباشد. 

به دلخواه افراد تفسیر شود - آن را راهنماي خود بدانند اما در عمل پایبند آن نباشد.

از دقت در این سخن امام رضا (ع) در جمع نیشابوریان که فرمود: «کلمۀ ال اله اّال اهللا حصنی فمن دخل حصنی امن ِمن عذابی» به اهمیت کدام موضوع پی  . 19
می بریم؟

تجلی توحید در زندگی اجتماعی با والیت امام که همان والیت خداوند است - مجاهده در راستاي والیت ظاهري 

تجلی توحید در زندگی اجتماعی با والیت امام که همان والیت خداوند است - اقدامات مربوط به مرجعیت دینی 

توجه و دقت نظر به اصل بنیادین اعتقادي مسلمین که توحید است - مجاهده در راستاي والیت ظاهري

توجه و دقت نظر به اصل بنیادین اعتقادي مسلمین که توحید است - اقدامات مربوط به مرجعیت دینی

به وجود آمدن سواالت مختلف در زمینه هاي احکام، اخالق و افکار و نظام کشورداري معلول چیست و عدم تایید حاکمان اشاره به کدام نکته دربارة  . 20
«مجاهده در راستاي والیت ظاهري» امام معصوم (علیهم السالم) دارد؟

حضور سازندة امام به دور از انزوا ــ روش گسترش سرزمین هاي اسالمی ــ روش

گسترش سرزمین هاي اسالمی ــ اصول حضور سازندة امام به دور از انزوا ــ اصول

اقدام مهم حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) در مورد ممنوعیت نوشتن احادیث پیامبر چه بود؟ و چه درخواستی از دیگران در رفع این ممنوعیت  . 21
داشتند؟

نوشتن احادیث نبوي براي فرزندان- آموزش این مکتوبات به نسل هاي بعد  نوشتن احادیث نبوي براي مردم- انتقال این مکتوبات امامان معصوم 

آموختن احادیث نبوي به فرزندان- حافظه سپاري این آموخته ها آموختن احادیث نبوي به فرزندان- انتقال این آموخته ها به نسل هاي بعد

حضرت علی (ع) راه نجات و بازگشت به مسیر الهی و رستگاري را چگونه ترسیم نموده اند؟  . 22

شناسایی صراط مستقیم  شناسایی پشت کنندگان به صراط مستقیم 

شناسایی پیرامون قرآن  شناسایی فراموش کنندگان قرآن 

هریک از موارد «مکتوم نماندن حقیقت اسالم» و «تشخیص راه حق از باطل» به ترتیب به کدام یک از مسئولیت هاي خطیر مقام امامت اشاره دارند؟  . 23

اقدامات مربوط به مرجعیت دینی - مجاهده در راستاي والیت ظاهري  اقدامات مربوط به مرجعیت دینی - اقدامات مربوط به مرجعیت دینی

مجاهده در راستاي والیت ظاهري - اقدامات مربوط به مرجعیت دینی مجاهده در راستاي والیت ظاهري - مجاهده در راستاي والیت ظاهري

رفتار هماهنگ امامان معصوم (ع) در طول  سال قبل از عصر غیبت، نشان دهندة کدام مورد است؟  . 24

حکومت امیرالمؤمنین (ع) و جنگ با معاویه مکمل صلح امام حسن (ع) با یزید بود. 

صلح امام مجتبی (ع) با معاویه دقیقًا با همان هدف قیام امام حسین (ع) بر علیه یزید انجام شد. 

سکوت امام علی (ع) در زمان معاویه هم راستا با مبارزات سایر ائمه (ع) با بنی امیه و بنی عباس بود. 

شهادت سیدالشهدا (ع) و یارانش زمینه ساز روشنگري و قیام امام علی بن الحسین (ع) بر علیه بنی عباس بود. 

250
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حضرت علی (ع) رایج ترین و فراوان ترین کاال را در زمان پس از خود چه می داند و در آن ایام، ناشناخته ترین چیز در شهرها کدام است؟  . 25

دروغ، آن گاه که بخواهند باطل را حق و حق را باطل جلوه دهند - دوستی و مروت 

دروغ، آن گاه که بخواهند باطل را حق و حق را باطل جلوه دهند - معروف و خیر 

قرآن، آن گاه که بخواهند به صورت وارونه و به نفع دنیاطلبان معنایش کنند - دوستی و مروت 

قرآن، آن گاه که بخواهند به صورت وارونه و به نفع دنیاطلبان معنایش کنند - معروف و خیر 
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عبارت هاي «ب و د» با عناوین مربوطه تناسب دارد.  گزینه 4  . 1

یکی از سیره هاي پیامبر در رهبري جامعه   سخت کوشی و دلسوزي در هدایت مردم است. 

«معرفی خویش به عنوان امام برحق»  یکی از اصول کلی امامان در مبارزه با حاکمان است که مجاهده در راستاي والیت ظاهري است. 

فراهم آمدن کتاب هاي بزرگ حدیث  تبیین معارف اسالمی متناسب با نیاز هاي نو  گزینه 3  . 2
امامان شیوة مبارزه با حاکمان را متناسب با شرایط زمان بر می گزیدند تا هم تفکر اسالم راستین باقی بماند، هم بناي ظلم و جور بنی امیه و بنی عباس سست شود و هم روش زندگی امامان، به نسل هاي

آینده معرفی گردد. 

بیان امام صادق در روز عرفه و اعالم نمودن حکومت به عنوان حق خود مربوط به  معرفی خود به عنوان امام بر حق است.  گزینه 3  . 3

حدیث سلسلۀ الذهب  حفظ سخنان و سیرة پیامبر 

تالیف کتب اربعه - مربوط به «تبیین معارف اسالمی متناسب با نیازهاي نو» در راستاي مسئولیت مرجعیت دینی ائمۀ اطهار (علیه السالم) می باشد. گزینه 2  . 4

خشونت و ستمگري حاکمان بنی امیه و بنی عباس به گونه اي بود که کسانی که به عنوان پیرو شیعه امامان شناخته می شدند به سختی آزار و اذیت می شدند و در بسیاري از مواقع به گزینه 4  . 5
شهادت می رسیدند از این رو امامان می کوشیدند اقدامات خود را در قالب تقیه و به صورت مخفیانه انجام دهند. 

بهره مندي مشتاقان از معارف قرآن  تعلیم و تفسیر قرآن کریم  مرجعیت دینی  گزینه 1  . 6

در نظر گرفتن تفاوت هاي اخالقی و رفتاري حاکمان  عدم تأیید حاکمان  والیت ظاهري 

بهره مندي مسلمانان از علم الهی امامان  تبیین معارف اسالمی متناسب با نیازهاي نو  مرجعیت دینی 

با توجه به سخنان حضرت علی (ع):  گزینه 3  . 7
زمانی می توانید راه مستقیم را تشخیص دهید که ابتدا پشت کنندگان به صراط مستقیم را بشناسید. 

سپس در مورد راه حل نهایی می فرمایند: همۀ این ها را از اهلش طلب کنید، آن ها هستند که نظر دادن و حکم کردنشان نشان دهندة دانش آن هاست، آنان هرگز با دین مخالفت نمی کنند و در دین
اختالف ندارند. 

شایسته است به گونه اي زندگی کنیم که سبب بدبینی دیگران به شیعیان نشویم و بدانیم که شیعه بودن به اسم نیست بلکه باید با عمل همراه شود و امام صادق (ع) در این باره گزینه 4  . 8
می فرماید «مایۀ زینت و زیابیی خاندان ما باشید نه همایۀ زشتی و عیب» 

بررسی گزینه ها:  گزینه 2  . 9

: عدم تأیید حاکمان  والیت ظاهري  گزینۀ 

: تبیین معارف اسالمی متناسب با نیازهاي نو   مرجعیت دینی  گزینۀ 

: انتخاب شیوة درست مبارزه  والیت ظاهري  گزینۀ 

: تربیت شخصیت هاي اسالمی  مرجعیت دینی  گزینۀ 

با توجه به سخنان حضرت علی (ع):  گزینه 2  . 10
تشخیص راه رستگاري در گرو > شناخت پشت کنندگان به صراط مستقیم 

وفاي به عهد با قرآن در گرو > تشخیص پیمان شکنان است. 

رفتار ائمه اطهار (علیهم السالم) در طول  سال بعد از رحلت پیامبر (صلی اهللا علیه و آله) تا امامت امام عصر(عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) و غیبت ایشان، چنان مکمل یکدیگر گزینه 4  . 11
است که گویی یک شخص می خواهد براي رسیدن به یک مقصد مسیري را بپیماید، ولی مسیر یک دست نیست؛ گاهی هموار است و گاهی ناهموار، گاهی لغزنده و خطرناك است و گاهی دشوار! ولی

همه این جاده، با همه این اختالف ها به یک هدف ختم می شود،به گونه اي که گویی یک انسان است که  سال زندگی کرده است و در شرایط مختلف سیاسی و فرهنگی روش هاي مناسب را
برگزیده و عمل کرده است. 

همۀ موارد صحیح است به جز مورد (د) که در بیان امام علی (علیه السالم) دربارة پیش بینی ایشان در آن شرایط عبارت صحیح این است که: «... نزد مردم آن زمان، کاالیی کم بهاتر از گزینه 3  . 12
قرآن نیست، وقتی که بخواهد به درستی خوانده شود و کاالیی رایج تر و فراوان تر از آن نیست، آنگاه که بخواهند به صورت وارونه و به نفع دنیا طلبان معنایش کنند. در آن ایام، در شهرها، چیزي

ناشناخته تر از معروف و خیر و شناخته شده تر از منکر و گناه نیست.»

امامان مطابق با مرجعیت دینی سخنان پیامبر را به فرزندان خود آموزش می دادند و از آنان می خواستند به امامان بعد خود منتقل کنند؛ همچنین مطابق وظیفۀ والیت ظاهري، روش گزینه 4  . 13
زندگی امامان به عنوان اسالم حقیقی به نسل هاي آینده معرفی می شد.

تالش ائمه (علیهم السالم) در راستاي وضعیت دینی سبب شد که حقیقت اسالم براي جویندگان حقیقت پوشیده نماند و کسانی که طالب حقیقت اند بتوانند در میان انبوه تحریفات به گزینه 1  . 14
تعلیمات اصیل اسالم دست یابند و راه حق را از باطل تشخیص دهند و امام علی(علیه السالم) در این باره می فرمایند:« در آن شرایط، در صورتی می توانند راه رستگاري را تشخیص دهید که ابتدا

پشت کنندگان به صراط مستقیم را شناسایی کنید...»

از اقدامات مربوط به مرجعیت دینی، اقدام به تعلیم و تفسیر قرآن کریم است که می توان آن را تالشی در مقابل چالش «تحریف در معارف اسالمی و جعل احادیث» برشمرد و در گزینه 4  . 15
نتیجۀ آن، با بیان معارف این کتاب آسمانی و آشکار کردن رهنمودهاي آن، مشتاقان معارف قرآنی توانستند از این کتاب الهی بهره ببرند.

حضرت علی (ع) فرمودند: «کاالیی رایج تر و فراوان تر از آن (قرآن) نیست، آنگاه که بخواهند به صورت وارونه و به نفع دنیاطلبان معنایش کنند» و در حدیث ثقلین، به قرآن کریم، گزینه 3  . 16
به عنوان یکی از راه هاي عدم گمراهی، اشاره شده است. 

رفتار ائمه اطهار در طول  سال به گونه اي است که گویی یک انسان است که  سال زندگی کرده است که رفتارشان هماهنگ و چنان مکمل یکدیگر است که گویی یک گزینه 1  . 17
شخص می خواهد براي رسیدن به یک هدف مقصدي را بپیماید.

امام علی (ع) فرمود: «به زودي پس از من زمانی فرا می رسد که نزد مردم آن زمان، کاالیی کم بهاتر از قرآن نیست، وقتی بخواهند به درستی خوانده شود و کاالیی رایج تر و فراوان  تر از گزینه 1  . 18
آن نیست، آن گاه که بخواهند به صورت وارونه و به نفع دنیاطلبان معنایش کنند.» 
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بیان حدیث سلسلۀ الذهب توسط امام رضا (ع) بیانگر این مفهوم است که تجلی توحید در زندگی اجتماعی با والیت امام که همان والیت خداوند است، مسیر می شود. نحوة بیان این گزینه 2  . 19
حدیث نیز بیانگر «حفظ سخنان و سیرة پیامبر (ص) از اقدامات مربوط به مرجعیت دینی» است. 

در تبیین معارف اسالمی متناسب با نیازهاي نو که از اقدامات مرجعیت دینی است، با گسترش سرزمین هاي اسالمی، سوال هاي مختلفی در زمینه هاي احکام، اخالق و افکار و نظام گزینه 4  . 20
کشورداري پدید آمد. 

امامان در مبارزه اي که با حاکمان جور داشتند و در راستاي مجاهده در والیت ظاهري، از اصولی تبعیت می کردند که یکی از آن ها، عدم تایید حاکمان بود؛ یعنی هیچ یک از حاکمان غیر قانونی عصر
خویش را به عنوان جانشین رسول خدا (صلی اهللا علیه و آله) تأیید نمی کردند و این موضوع را به شیوه هاي مختلف به مردم اطالع می دادند. 

البته امیرالمومنین و حضرت فاطمه به این ممنوعیت توجه نکردند و سخنان پیامبر را به فرزندان و یاران خود آموختند و از آنان خواستند که این آموخته ها را به نسل هاي بعد منتقل گزینه 3  . 21
کنند. 

در صورتی می توانید راه رستگاري را تشخیص دهید که ابتدا پشت کنندگان به صراط مستقیم را شناسایی کنید.  گزینه 1  . 22

تالش ائمه (ع) در راستاي «مرجعیت دینی» سبب شد که حقیقت اسالم براي جویندگان حقیقت پوشیده (مکتوم) نماند و کسانی که طالب حقیقت اند، بتوانند در میان انبوه تحریفات به گزینه 1  . 23
تعلیمات اصیل اسالم دست یابند و راه حق را از باطل تشخیص دهند. (تبیین معارف اسالمی متناسب با نیازهاي نو) 

امامان، شیوة مبارزه با حاکمان را متناسب با شرایط زمان برمی گزیدند. رفتار ائمۀ اطهار در طول  سال بعد از رحلت پیامبر (ص) تا امامت امام عصر و غیبت ایشان، چنان مکمل گزینه 2  . 24
یکدیگرند که گویی یک شخص می خواهد براي رسیدن به یک مقصد مسیري را بپیماید ولی مسیر یک دست نیست، مانند روشی که امام حسن در مقابل معاویه یا روشی که امام حسین در مقابل یزید

انتخاب کرد. 

حضرت علی (ع) خطاب به مردم فرمود: «به زودي پس از من، زمانی فرا می رسد که کاالیی رایج تر و فراوان تر از آن (قرآن) نیست، آن گاه که بخواهند به صورت وارونه و به نفع گزینه 4  . 25
دنیاطلبان معنایش کنند. در آن ایام، در شهرها، چیزي ناشناخته تر از معروف و خیر و شناخته شده تر از منکر و گناه نیست.» 
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