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از سخن امام صادق (ع) که فرمودند «مایه زینت و زیبایی ما باشید نه مایه زشتی و عیب ما» چه مفهومی مستفاد می گردد؟  . 1

شیعه تنها به اسم نیست بلکه باید با عمل همراه باشد وظیفه ما در برابر پیامبر و امامان

شیعه دوستی و شناخت دشمنان شیعه حفظ وحدت بین شیعه و سنی

استقرار جامعۀ اسالمی در معرض تندباد بی عدالتی حاکمان غاصب، کدام وظیفه را بر ائمه اطهار(علیهم السالم) ایجاب می نمود؟  . 2

براي انجام وظیفۀ رهبري الهی خود به پا خیزند و در صورت وجود شرایط و امکانات با تشکیل حکومت اسالمی، عدالت را برقرار سازند.

براي آگاهی بخشی به مردم از جانشین بر حق رسول خدا(صلی اهللا علیه و آله)، هیچ یک از حاکمان زمان خود را تایید ننمایند.

شیوه مبارزه با حکام غاصب رامتناسب با تفاوت هاي اخالقی و رفتاري آنان به طور یکسان در پیش گیرند.

بر اساس اصل مشارکت در نظارت همگانی، با خلفاي ستمگر مقابله و از حقوق مردم دفاع نمایند.

یکی از اقدامات امامان معصوم در راستاي مرجعیت دینی که «تبیین معارف اسالمی متناسب با نیازهاي نو» است، پاسخگوي کدام چالش سیاسی، فرهنگی  . 3
و اجتماعی عصر ائمه است و یکی از ثمرات آن کدام است؟

ارائه الگوهاي نامناسب - ایجاد سؤال هاي مختلف در زمینه هاي احکام، اخالق و نظام کشورداري

ارائه الگوهاي نامناسب - فراهم آوردن کتاب هاي بزرگ در حدیث و سیرة ائمه اطهار

ممنوعیت نوشتن احادیث پیامبر(صلی اهللا علیه و آله) - فراهم آوردن کتاب هاي بزرگ در حدیث و سیره ائمه اطهار

ممنوعیت نوشتن احادیث پیامبر(صلی اهللا علیه و آله) - ایجاد سؤال هاي مختلف در زمینه هاي احکام، اخالق و نظام کشورداري

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  . 4
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

امیرالمومنین علی (علیه السالم) در پیش بینی خود از سرنوشت و آیندة نابسامان جامعۀ اسالمی دربارة مفاهیم «معروف»، «حق»  و «دروغ»، چه توصیفی  . 5
دارند؟

ناشناخته ترین ــ پوشیده ترین ــ رایج ترین ناشناخته ترین ــ پوشیده ترین ــ آشکارترین

پوشیده ترین ــ ناشناخته ترین ــ آشکارترین پوشیده ترین ــ ناشناخته ترین ــ رایج ترین

امام صادق (ع) در معرفی خویش به عنوان امام، رسول خدا را چگونه معرفی نمودند؟  . 6

پیامبر و امام امام و رهبر امام  و رهنما پدران امت

در حدیث مشهور «سلسلۀ الذهب»: عبارت  «کلمۀ ال اله اّال اهللا حصنی فمن دخل حصنی ...»  موضوع  ..................  مفهوم می گردد و بیانگر  ..................   . 7
است.

کلمۀ ال اله الّا اهللا قلعۀ محکمی است و شرط ورود به آن، معرفت خداوند است - تبیین معارف اسالمی متناسب با نیازهاي نو 

کلمۀ ال اله الّا اهللا قلعۀ محکمی است و شرط ورود به آن، معرفت خداوند است - اقدام به حفظ سخنان و سیرة پیامبر (ص)

تجلی توحید در زندگی اجتماعی با والیت امام که همان والیت خداست، میّسر است - تبیین معارف اسالمی متناسب با نیازهاي نو

تجلی توحید در زندگی اجتماعی با والیت امام که همان والیت خداست، میّسر است - اقدام به حفظ سخنان و سیرة پیامبر (ص)

«تعلیم و تفسیر قرآن کریم»، «عدم تأیید حاکمان غاصب» و «انتخاب شیوه هاي درست مبارزه» به ترتیب، مربوط به کدام یک از مسئولیت هاي مقام امامت  . 8
است؟

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

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

نمونه سوال دین و زندگى یازدهم درس 8 متوسط
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برخورد امامان بزرگوار (علیهم السالم) با حاکمان زمانه چگونه بود؟  . 9

امامان، هیچ یک از حاکمان غاصب عصر خویش را به عنوان جانشین رسول خدا (صلی اهللا علیه و آله) تایید نمی کردند و این موضوع را به شیوه هاي مختلف به مردم اطالع می دادند.

آن بزرگواران، بعضی مواقع که می توانستند، خود را به عنوان امام و جانشین بر حق پیامبر اکرم (صلی اهللا علیه و آله) معرفی می کردند.

ایشان تفاوت هاي اخالقی و رفتاري حاکمان را در نظر نمی گرفتند.

اگر حاکمی در موردي بر طبق دستور اسالم عمل می کرد، آن حاکم را تایید می کردند.

آن گاه که امیرالمؤمنین علی (علیه السالم) آیندة نابسامان جامعۀ اسالمی را پیش بینی می کردند، پیرو قرآن بودن و وفاداري به عهد با قرآن را منوط به  . 10
چه می دانستند؟

شناخت فراموش کنندگان قرآن – طلب کردن از اهل آن شناسایی پشت کنندگان به صراط مستقیم – تشخیص پیمان شکنان

شناسایی پشت کنندگان به صراط مستقیم – طلب کردن از اهل آن شناخت فراموش کنندگان قرآن – تشخیص پیمان شکننان

به ترتیب عبارات «فراهم آمدن کتب در حدیث و سیرة اهل بیت (ع)، بیان حدیث سلسلۀ الذهب، تشکیل بر مبناي اسالم راستین»، مربوط به کدام یک  . 11
از اقدامات ائمۀ اطهار (ع) می باشند؟

حفظ سخنان و سیرة پیامبر (ص) - حفظ سخنان و سیرة پیامبر (ص) - مجاهده در راستاي والیت ظاهري 

حفظ سخنان و سیرة پیامبر (ص) - تبیین معارف اسالمی متناسب با نیازهاي نو - مجاهده در راستاي والیت ظاهري

تبیین معارف اسالمی متناسب با نیازهاي نو - حفظ سخنان و سیرة پیامبر (ص) - انتخاب شیوه هاي درست مبارزه 

تبیین معارف اسالمی متناسب با نیازهاي نو - حفظ سخنان و سیرة پیامبر (ص) - مجاهده در راستاي والیت ظاهري

پیش بینی سرنوشت نابسامان جامعۀ اسالمی توسط حضرت علی معلول چیست؟ و این پیش  بینی با کدام عبارت قرآنی ارتباط مفهومی دارد؟  . 12

روشن بینی و درك عمیق ایشان- اْنَقَلْبُتْم َعَلى َأْعَقابُِکْم 

ُسُل   ٌد ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلِه الرُّ روشن بینی و درك عمیق ایشان- َوَما ُمَحمَّ

آگاهی ایشان به تبیین معارف متناسب با نیازهاي آینده- اْنَقَلْبُتْم َعَلى َأْعَقابُِکْم  

ُسُل ٌد ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلِه الرُّ آگاهی ایشان به تبیین معارف متناسب با نیازهاي آینده- َوَما ُمَحمَّ

امام علی (ع) پس از بیان اوضاع پس از خود و آگاه کردن مردم و هشدار به آن ها فرمود «تشخیص راه رستگاري»، «وفاي به عهد خود با قرآن» و  . 13
«پیروي از قرآن» مشروط به چیست؟

شناسایی رهاکنندگان و پشت کنندگان به قرآن ـ تشخیص شکنندگان پیمان ـ شناسایی فراموش کنندگان قرآن

شناسایی رهاکنندگان و پشت کنندگان به قرآن ـ شناسایی فراموش کنندگان قرآن ـ تشخیص شکنندگان پیمان

شناسایی رهاکنندگان و پشت کنندگان به صراط مستقیم ـ شناسایی فراموش کنندگان قرآن ـ تشخیص شکنندگان پیمان

شناسایی رهاکنندگان و پشت کنندگان به صراط مستقیم ـ تشخیص شکنندگان پیمان ـ شناسایی فراموش کنندگان قرآن

در حدیث شریف رضوي: « بشروطها و انا من شروطها» کدام قلمرو مسئولیت امامان مورد نظر است و چرا؟  . 14

مرجعیت دینی - زیرا تبیین معارف اسالمی با توجه به نیازهاي نو توسط امامان انجام می گیرد.

والیت ظاهري - زیرا تبیین معارف اسالمی با توجه به نیازهاي نو توسط امامان انجام می گیرد.

مرجعیت دینی - زیرا تجلّی توحید در زندگی اجتماعی با والیت امام که همان والیت خداست، میّسر است.

والیت ظاهري - زیرا تجلّی توحید در زندگی اجتماعی با والیت امام که همان والیت خداست، میّسر است.

مقصود امام رضا(ع) از حدیث سلسلۀ الذهب چه بود؟ این حدیث در کدام شهرنقل شده بود؟  . 15

تجلی توحید در زندگی اجتماعی با والیت امام- نیشابور  تجلی توحید در زندگی اجتماعی با والیت امام- مشهد 

تجلی توحید با محبت به امام- نیشابور  تجلی توحید با محبت به امام- مشهد 

حضرت علی (ع) راه نجات و بازگشت به مسیر الهی و رستگاري را چگونه ترسیم نموده اند؟  . 16

شناسایی صراط مستقیم  شناسایی پشت کنندگان به صراط مستقیم 

شناسایی پیرامون قرآن  شناسایی فراموش کنندگان قرآن 
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امیرالمؤمنین (ع) راه حل نهایی براي غلبه بر اوضاع و احوال نابسامان پس از خود و آگاه کردن مردم را چگونه ترسیم می کند؟  . 17

به قرآن تمسک بجوئید و از آن یاري بطلبید، چون قرآن کتاب هدایت همۀ جوامع بشري خواهد بود. 

به قرآن تمسک بجوئید و از آن یاري بطلبید، آنگاه می توانید پیرو قرآن باشید که آن را به درستی بفهمید. 

همۀ این ها را از اهلش طلب کنید، چون آنان هرگز با دین مخالفت نمی کنند و در دین اختالف ندارند. 

همۀ این ها را از اهلش طلب کنید، چون آنان تبیین کنندگان معارف اسالمی با نیازهاي نو هستند. 

تألیف کتاب هاي گرانقدر «نهج البالغه» و «صحیفۀ سجادیه» به ترتیب مربوط به .................. و .................. است.  . 18

حفظ سخنان و سیرة پیامبر (ص) - حفظ سخنان و سیرة پیامبر (ص) 

تعلیم و تفسیر قرآن کریم - تربیت شخصیت هاي اسالمی 

تبیین معارف اسالمی متناسب با نیازهاي نو - تبیین معارف اسالمی متناسب با نیازهاي نو

حفظ سخنان و سیرة پیامبر (ص) - تعلیم و تفسیر قرآن کریم

اقدامات اهل بیت (ع) براي حفظ سخنان و سیرة پیامبر اکرم (ص) چه بوده و نمونۀ بارز آن چیست؟  . 19

انتقال و آموزش - حدیث سلسلۀ الّذهب انتقال و آموزش - حدیث ثقلین 

نوشتن و جمع آوري کتاب - حدیث سلسلۀ الّذهب نوشتن و جمع آوري کتاب -  حدیث ثقلین

ورود به قلعۀ محکم الهی، کدام فرجام نیکو را براي انسان به دنبال دارد و آن سرانجام، در گرو چیست؟  . 20

مصونیت از عذاب خدا - اعتقاد به زندگی جاودانه پس از مرگ

مصونیت از عذاب خدا - ظهور توحید در زندگی اجتماعی با والیت امام

مامون بودن از وسوسه هاي نفس اماره - ظهور توحید در زندگی اجتماعی با والیت امام

مامون بودن از وسوسه هاي نفس اماره - اعتقاد به زندگی جاودانه پس از مرگ

سیرة دفع ظلم و مقابله با ظالم توسط امام حسن (علیه السالم) و امام حسین (علیه السالم)، مربوط به کدام یک از اصول مبارزه اهل بیت (علیهم السالم)  . 21
با حاکمان زمان خویش است؟

معرفی خویش به عنوان امام بر حق انتخاب شیوه هاي درست مبارزه عدم تایید حاکمان امر امر به معروف و نهی از منکر

اظهار نظر ائمۀ اطهار (علیهم السالم) با تکیه بر علم الهی خود و به دور از انزوا و گوشه گیري و با حضور سازنده و فّعال، علّت و معلول چیست؟  . 22

فراهم آمدن کتاب هاي بزرگ در حدیث و سیره – تفسیر قرآن توسط افراد فاقد صالحیت و مطابق با اندیشه هاي باطل خود

فراهم آمدن کتاب هاي بزرگ در حدیث و سیره – پیدایش سؤال هاي مختلف با گسترش سرزمین هاي اسالمی

تربیت شخصیت هاي اسالمی – پیدایش سؤال هاي مختلف با گسترش سرزمین هاي اسالمی

تربیت شخصیت هاي اسالمی – تفسیر قرآن توسط افراد فاقد صالحیت و مطابق با اندیشه هاي باطل خود

حدیث سلسلۀ الذهب به چه معناست؟ علت نام گذاري این حدیث به این نام چیست؟  . 23

دژ مستحکم- توالی اساسی امامان  دژ مستحکم- اهیمت امامان  زنجیرة طال- توالی اساسی امامان  زنجیرة طال- اهمیت امامان 

حدیث سلسله الذهب در راستاي کدام اقدام امام رضا در تعلیم دین و مرجعیت دینی می باشد؟  . 24

اقدام براي حفظ سخنان و سیرة پیامبر  تعلیم و تفسیر قرآن 

تربیت شخصیت هاي اسالمی  تبیین معارف اسالمی متناسب با نیازهاي نو 

«معرفی روش زندگی امامان (ع) به نسل هاي آینده» مرهون کدام یک از اقدامات ائمه (ع) بود و تداوم و مکمل هم بودن اقدامات و رفتار ائمه (ع) در  . 25

طول  سال، یادآور مفهوم کدام عبارت روایی است؟

معرفی خویش به عنوان امام بر حق - «نظر دادن و حکم کردنشان، نشان دهندة دانش آن هاست» 

انتخاب شیوه هاي درست مبارزه - «نظر دادن و حکم کردنشان، نشان دهندة دانش آن هاست»

معرفی خویش به عنوان امام بر حق - «آنان هرگز با دین مخالفت نمی کنند و در دین اختالف ندارند.» 

انتخاب شیوه هاي درست مبارزه - «آنان هرگز با دین مخالفت نمی کنند و در دین اختالف ندارند.»

250
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بدانیم شیعه بودن تنها به اسم نیست بلکه اسم باید با عمل همراه باشد تا پیرو حقیقی پدید آید. امام صادق (ع) می فرماید: مایه زینت ما باشید نه مایه زشتی و عیب. گزینه 2  . 1

از آنجا که حاکمان غاصب، قوانین اسالم را زیر پا می گذاشتند و به مردم ستم می کردند؛ امامان نیز وظیفه داشتند که بر اساس اصل امر به معروف و نهی از منکر (مشارکت در نظارت گزینه 4  . 2
همگانی) با آنان مقابله کنند و مانع زیر پا گذاشتن قوانین اسالم شوند و از حقوق مردم دفاع نمایند. 

تبیین معارف اسالمی متناسب با نیازهاي نو، پاسخگوي چالش ارائه الگوهاي نامناسب است؛ زیرا امامان به دور از انزوا و گوشه گیري با تکیه بر علم الهی خود درباره همه مسائل اظهار گزینه 2  . 3
نظر می کردند، اما حاکمان وقت تالش می کردند که شخصیت هاي اصیل اسالمی، به خصوص اهل بیت(ع) را در انزوا قرار دهند و ثمرة این حضور سازنده فراهم آوردن کتاب هاي بزرگ در حدیث و

سیرة ائمه اطهار در کنار سیره پیامبر(ص) و قرآن کریم است.

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  . 4
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...»

امام علی (علیه السالم) در یکی از سخنرانی ها، خطاب به مردم فرمود: «به زودي پس از من زمانی فرا می رسد که در آن زمان، چیزي پوشیده تر از حق و آشکارتر از باطل و رایج تر از گزینه 2  . 5
دروغ بر خدا و پیامبرش نباشد... در آن ایام، در شهرها، چیزي ناشناخته تر از معروف و خیر و شناخته شده تر از منکر و گناه نیست.»

امام صادق: اي مردم! رسول خدا امام و رهبر بود. گزینه 3  . 6

از حدیث سلسلۀ الذهب دریافت می شود که تجلی توحید در زندگی اجتماعی با والیت امام که همان والیت خداست، میّسر است و این موضوع بیانگر اقدام براي حفظ سخنان و سیرة گزینه 4  . 7
پیامبر (ص) از اقدامات مربوط به مرجعیت دینی است.

یکی از اقدامات ائمۀ اطهار (ع) در راستاي مرجعیت دینی، «تعلیم و تفسیر قرآن کریم» است. یکی از اقدامات ائمۀ اطهار (ع) در راستاي والیت ظاهري، «عدم تأیید حاکمان» است و یکی گزینه 4  . 8
دیگر از اقدامات، «انتخاب شیوه هاي درست مبارزه» با توجه به شرایط زمان است. 

بررسی سایر گزینه ها:   گزینه 1  . 9

 آن بزرگواران، همواره خود را به  عنوان امام و جانشین بر حق پیامبر اکرم (صلی اهللا علیه و آله) معرفی می کردند. 

 ایشان تفاوت هاي اخالقی و رفتاري حاکمان را در نظر می گرفتند. 

 اگر حاکمی در موردي بر طبق دستور اسالم عمل می کرد، آن مورد (و نه آن حاکم) را تایید می کردند. 

امام پس از بیان اوضاع و احوال پس از خود و آگاه کردن مردم و هشدار به آنها فرمود:« در آن شرایط، در صورتی می توانید راه رستگاري را تشخیص دهید که ابتدا پشت کنندگان به گزینه 3  . 10
صراط مستقیم را شناسایی کنید و وقتی می توانید به عهد خود با قرآن وفادار بمانید، که پیمان شکنان را تشخیص دهید و آنگاه می توانید پیرو قرآن باشید که فراموش کنندگان قرآن را بشناسید.»

عبارت «فراهم آمدن کتب در حدیث » مربوط به «تبیین معارف اسالمی متناسب با نیازهاي نو» می باشد و هم چنین «حدیث سلسلۀ الذهب»، در ارتباط با«حفظ سخنان و سیرة پیامبر گزینه 4  . 11
(ص)»، بیان شده است و در زمینۀ مجاهده در راستاي والیت ظاهري، عبارت «تشکیل حکومتی بر مبناي اسالم راستین» را مشاهده می کنیم.

پیش بینی سرنوشت نابسامان جامعۀ اسالمی معلول روشن بینی و درك عمیق ایشان از نتیجۀ رفتارها و وقایع داشت که بیانگر بازگشت به دوران جاهلیت است که عبارت شریفۀ «اْنَقَلْبُتْم گزینه 1  . 12
َعَلى َأْعَقاِبُکْم : بازگشت به گذشته و دوران جاهلیت» است. 

پاسخ منتا: امام 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 وقتی می توانید به عهد خود با گزینه 4  . 13
قرآن وفادار بمانید که پیمان شکنان را تشخیص دهید؛ و آن گاه می توانید پیرو قرآن باشید که فراموش کنندگان قرآن را بشناسید. 

عبارت: «بشروطها و انا من شروطها» که امام رضا (علیه السالم) در پایان حدیث سلسله الذهب فرموند، مؤید والیت ظاهري (معرفی خویش به عنوان امام بر حق) است و مقصود امام (علیه گزینه 4  . 14
السالم) این بود که توحید تنها یک لفظ و شعار نیست، بلکه باید در زندگی اجتماعی ظاهر شود و تجلی توحید در زندگی اجتماعی با والیت امام که همان والیت خداست، میسر می شود.

مقصود امام رضا این بود که توحید تنها یک لفظ و شعار نیست بلکه باید در زندگی اجتماعی ظاهر شود و تجلی توحید در زندگی اجتماعی با والیت امام که همان والیت خداست میسر گزینه 2  . 15
است. 

در صورتی می توانید راه رستگاري را تشخیص دهید که ابتدا پشت کنندگان به صراط مستقیم را شناسایی کنید.  گزینه 1  . 16

امیرالمؤمنین در مورد راه حل نهایی می فرماید پس همۀ این ها را از اهلش طلب کنید، آنان اند که نظر دادن و حکم کردنشان، نشان دهندة دانش آن هاست و هرگز با دین مخالفت گزینه 3  . 17
نمی کنند و در دین اختالف ندارند. 

ثمرة حضور سازنده و فعال ائمۀ اطهار (ع)، فراهم آمدن کتاب هاي بزرگ در حدیث و سیرة ائمه در کنار سیرة پیامبر (ص) و قرآن کریم، مانند نهج البالغه و صحیفۀ سجادیه بود که گزینه 3  . 18
این موضوع مربوط به تبیین معارف اسالمی متناسب با نیازهاي نو، از اقدامات مربوط به مرجعیت دینی ائمه است. 

در راستاي حفظ سخنان و سیرة پیامبر (ص)، امیرالمؤمنین (ع) و حضرت فاطمه (س) سخنان پیامبر را به فرزندان و یاران خود آموختند (آموزش) و از آنان خواستند که این آموخته ها گزینه 2  . 19
را به نسل هاي بعد منتقل کنند (انتقال). نمونۀ بارز این اقدام بیان حدیث «سلسلۀ الّذهب» بود که شیوة بیان امام رضا (ع) در نقل احادیث «من از پدرم امام کاظم (ع) شنیدم و ایشان از پدرش...» نشان

می دهد که چگونه احادیث رسول خدا (ص) از امامی به امام دیگر منتقل می شد.

امام رضا (علیه السالم) می فرماید: «کلمه ال اله اال اهللا حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی» کلمه ال اله اال اهللا قلعه محکم من است. هر کس به این قلعه محکم من وارد شود(علت)، از گزینه 2  . 20
عذاب من در امان می ماند(معلول)، پس از اندك درنگ، امام فرمود:«بشروطها و انا من شروطها» 

اما به شرط هاي آن و من از جمله شرط هاي آن هستم. 
مقصود امام (علیه السالم) این بود که توحید تنها یک لفظ و شعار نیست، بلکه باید در زندگی اجتماعی ظاهر شود و تجلی توحید در زندگی اجتماعی با والیت امام که همان والیت خداست، میسر است. 

روش مبارزه امام حسن و امام حسین علیهم السالم مربوط به انتخاب شیوه هاي درست مبارزه از اصول کلی مبارزه با حاکمان جور است. گزینه 3  . 21

با گسترش سرزمین هاي اسالمی، سؤال هاي مختلفی در زمینه هاي احکام، اخالق، افکار و نظام کشورداري پدید آمد. ائمۀ اطهار با تکیه بر علم الهی خود، به دور از انزوا و گوشه گیري و گزینه 2  . 22
با حضور سازنده و فعال، دربارة همه این مسائل اظهار نظر می کردند و مسلمانان را از معارف خود بهره مند می ساختند. ثمرة این حضور سازنده، فراهم آمدن کتاب هاي بزرگ در حدیث و سیرة ائمۀ

اطهار در کنار سیرة پیامبر و قرآن کریم است.
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این حدیث به جهت توالی و پشت سرهم آمدن اسامی امامان در آن به حدیث سلسلۀ الذهب یعنی زنجیرة طال مشهور شده است.  گزینه 2  . 23

این حدیث در راستاي اقدام امام رضا (ع) براي حفظ سخنان و سیرة پیامبراست.  گزینه 2  . 24

امامان شیوة مبارزه با حاکمان را متناسب با شرایط زمان برمی گزیدند. به گونه اي که هم تفکر اسالم راستین باقی بماند، هم به تدریج بناي ظلم و جور بنی امیه و بنی عباس سست شود و گزینه 4  . 25

هم روش زندگی امامان (ع) به نسل هاي آینده معرفی گردد. رفتار ائمه (ع) در طول  سال بعد از رحلت پیامبر (ص) تا امامت امام عصر (عج) و غیبت ایشان چنان مکمل یکدیگر است که گویی
یک شخص می خواهد براي رسیدن به یک مقصد مسیري را بپیماید و این موضوع بیانگر این بخش از سخنان حضرت علی (ع) است که: «آنان هرگز با دین مخالفت نمی کنند و در دین اختالف

ندارند.» 
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