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کدام مطلب، از دّقت در آیۀ شریفۀ: «اّن اهللا لم یُک مغیرا نعمًۀ انعمها علی قوم حّتی ُیَغّیروا ما بأنفسهم» مفهوم نمی گردد؟  . 1

تغییر نعمت هاي الهی، تابع تغییر نفسانیّات انسان ها است. آنگاه که کفران نعمت تحقق پیدا کند، نعمت تغییر می کند.

تا زمانی که شکر نعمت گزارده شود، نعمت تغییر نمی کند. نعمت دهی خداوند، مقّدم بر رفتار انسان ها است.

با توجه به آیات قرآن کریم، وعده اي که خداوند در کتاب هاي آسمانی ذکر و تورات بیان کرده است، مخصوص چه کسانی است و جانشینی  . 2
ناتوان شدگان از دقت در کدام عبارت مفهوم می گردد؟

 «عبادي الصالحون» - «لیستخلفنهم فی االرض» «الذین آمنوا منکم» - «لیستخلفنهم فی االرض»  

 «عبادي الصالحون»- «نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین» «الذین آمنوا منکم» - «نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین»  

خداوند چه کسانی را «جانشین در زمین قرار داد» و عالوه بر اینکه «براي آنان امرشان را پسندیده مستقر ساخت»، چه نعمتی را بر آنان ارزانی داشت؟  . 3

ُم»  ْم ِدینَهُ َننَّ لَهُ الِحاِت» - «لَُیَمکِّ ُم»  «الَِّذیَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّ ْم ِدینَهُ َننَّ لَهُ ْرِض» - «لَُیَمکِّ  «الَِّذیَن اْسُتْضِعُفوا ِفی اْألَ

الِحاِت» - «َیْعُبُدونَِنی َال ُیْشِرُکوَن بِی َشْیًئا»  ْرِض» - «َیْعُبُدونَِنی َال ُیْشِرُکوَن بِی َشْیًئا»  «الَِّذیَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّ  «الَِّذیَن اْسُتْضِعُفوا ِفی اْألَ

در عصر غیبت کبري پیروي از فرمان هاي امام عصر با تحقق چه امري امکان پذیر است و یکی از عالئم این پیروي چیست؟  . 4

مراجعه به عالمان دین - دعا براي ظهور امام عصر  مراجعه به عالمان دین - برکنار کردن حاکمان ستمگر 

در انتظار ظهور بودن - برکنار کردن حاکمان ستمگر  در انتظار ظهور بودن - دعا براي ظهور امام عصر 

اگر سؤال شود «زمینه ساز هالکت یا عزت و سربلندي یک جامعه چیست؟» در پاسخ می گوییم ..................    و این مفهوم برخاسته از کدام صفت الهی  . 5
است؟

- عزیزاً حکیمًا - عزیزاً حکیمًا «َونُِریُد َأْن نَُمنَّ َعَلى الَِّذیَن اْسُتْضِعُفوا ...» ًرا نِْعَمًۀ...» َ لَْم َیُک ُمَغیِّ بَِأنَّ اهللاَّ  «َذلَِک

ًرا نِْعَمًۀ...» - سمیع علیم  «َونُِریُد َأْن نَُمنَّ َعَلى الَِّذیَن اْسُتْضِعُفوا ...» - سمیع علیم   َ لَْم َیُک ُمَغیِّ بَِأنَّ اهللاَّ  «َذلَِک

با توجه به آیات قرآن کریم آینده اي را که خداوند براي بندگان شایسته تعیین کرده است، از کدام مورد مفهوم می گردد؟  . 6

َننَّ لَُهْم ِدیَنُهُم الَِّذي اْرَتَضی لَُهْم ًۀ َونَْجَعَلُهُم اْلَواِرِثیَن   لَُیَمکِّ ُهْم ِمْن بَْعِد َخْوِفِهْم َأْمًنا   نَْجَعَلُهْم َأِئمَّ لَنَّ الُِحوَن   لَُیَبدِّ ْرَض َیِرُثَها ِعَباِدَي الصَّ  َأنَّ اْألَ

با توجه به آیات قرآن کریم، منت خداوند بر مستضعفان چیست؟  . 7

ًۀ َونَْجَعَلُهُم اْلَواِرِثیَن»   َأِئمَّ » «نَْجَعَلُهْم لَُهْم َننَّ لَُهْم ِدیَنُهُم الَِّذي اْرَتَضى  «لَُیَمکِّ

ًرا نِْعَمًۀ َأْنَعَمَها»   ُمَغیِّ َیُک ُهْم ِمْن بَْعِد َخْوِفِهْم َأْمًنا»   «لَْم لَنَّ  «لَُیَبدِّ

با توجه به سخنان پیامبر اسالم (ص)،  «مالقات خداوند در حال ایمان کامل و مسلمانی» ثمرة چیست و اشاره به  .................. از مسؤولیت هاي منتظران  . 8
عصر غیبت دارد.

در انتظار بودن و مأیوس نشدن از لطف الهی - دعا براي ظهور امام عصر  در انتظار بودن و مأیوس نشدن از لطف الهی - تقویت معرفت و محبت به امام  

پذیرش والیت و محبت امام - تقویت معرفت و محبت به امام عصر  پذیرش والیت و محبت امام - دعا براي ظهور امام عصر

با توجه به آیات قرآن کریم، حال که خداوند وعدة جانشینی و استقرار دین و اندیشۀ الهی را به مؤمنان صالح داده است، وظیفۀ صالحان چیست؟  . 9

َننَّ لَُهْم ِدیَنُهُم الَِّذي اْرَتَضى لَُهْم ًۀ َونَْجَعَلُهُم اْلَواِرِثیَن   لَُیَمکِّ  لیبدلنهم من بعد خوفهم امنا   یعبدوننی الیشرکون بی شیئًا  نَْجَعَلُهْم َأِئمَّ

ُهْم َخْوِفِهْم َأْمًنا» مربوط به کدام یک از اهداف جامعۀ مهدوي است؟ لَنَّ َناِت » و « لَُیَبدِّ هر یک از آیات «لََقْد َأْرَسْلَنا ُرُسَلَنا بِالَْبیِّ  . 10

عدالت گستري - امنیت کامل  آبادانی و شکوفایی - امنیت کامل 

عدالت گستري - فراهم شدن زمینۀ رشد و کمال  آبادانی و شکوفایی - فراهم شدن زمینۀ رشد و کمال 

همۀ موارد در مورد آیۀ شریفۀ  وعد اُهللا الّذین ءامنوا منکم و عملوا الّصالحات لیستخلفنهم فی االرض ... صحیح است، به جز:  . 11

تبدیل ترس و ناامنی به ایمنی  وعدة الهی براي حاکمیت مؤمنان صالح در جهان

استقرار اندیشه  پیشوا و وارث زمین شدن صالحان 

نمونه سوال دین و زندگى یازدهم درس 9 سخت
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پویایی جامعۀ شیعه در طول تاریخ پر فراز و نشیب، در گرو گذشتۀ .................. و آیندة .................. بوده است که نمود آن به ترتیب، .................. و  . 12
.................. می باشد. (با تغییر)

سرخ - سبز - عدالت خواهی - اعتقاد به عاشورا  سرخ - سبز - اعتقاد به عاشورا - عدالت خواهی

سبز - سرخ - اعتقاد به عاشورا - عدالت خواهی سبز - سرخ - عدالت خواهی - اعتقاد به عاشورا 

چند مورد از موارد زیر مؤید «موعود در اسالم و ادیان» است؟   . 13

- مشخص بودن پدر و مادر امام زمان (ع) موجب شناخت سریع فریبکاران است. 

- همۀ ادیان الهی در پیروزي حق بر باطل اتفاق نظر دارند. 

- اعتقاد به زنده بودن حضرت مهدي (عج) موجب می شود تا مردم خواسته هاي خود را با ایشان در میان بگذارند. 

 - در کتاب هاي اهل سنت نام موعود مشخص نیست.

 مورد  مورد   مورد  مورد 

1

2

3

4

4321

«عدم احتکار مال و ثروت» و «پاك دامنی» طبق سخن امام علی (ع) از ویژگی هاي منسوب به .................. و تداوم غیبت امام عصر (عج)، معلول  . 14
.................. می باشد.

یاران راستین امام زمان (عج) است که با او پیمان می بندند و بیعت می کنند - انحصار عدم شایستگی براي جامعۀ اسالمی در بهره مندي کامل از آخرین حجت الهی

گروه مؤمنان صالحی است که در زمان ظهور، خداوند آنان را جانشین در زمین قرار خواهد داد - انحصار عدم شایستگی درك ظهور براي جامعۀ اسالمی

یاران راستین امام زمان (عج) است که با او پیمان می بندند و بیعت می کنند - عدم شایستگی جامعۀ انسانی در درك ظهور

گروه مؤمنان صالحی است که در زمان ظهور، خداوند آنان را جانشین در زمین قرار خواهد داد - عدم شایستگی جامعۀ انسانی در بهره مندي کامل از آخرین حجت الهی

در بیان قرآن کریم کدام یک در تاریخ بشریت سابقه داشته است و پیامبران الهی کدام وعدة الهی را بیان کرده اند؟  . 15

«لیبدلنهم من بعد خوفهم امنا» - «نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین» «لیبدلنهم من بعد خوفهم امنا» - «یرثها عبادي الصالحون»

«لیستخلفهنم فی االرض» - «یرثها عبادي الصالحون» «لیستخلفنهم فی االرض» - «نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین»

با توجه به آیۀ شریفۀ «وعداهللا الذین آمنوا منکم و عملو الصالحات...» ، آیندة «دین حق» چگونه ترسیم شده است و کدام آیۀ شریفه، مؤید منجی در ادیان  . 16
است؟

 «نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین»  ــ  «ذلک بان اهللا لم یک مغیرا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم و ان اهللا سمیع علیم»  

 «لیمکنن لهم»  ــ  «ذلک بان اهللا لم یک مغیرا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم و ان اهللا سمیع علیم»  

 «لیمکنن لهم»  ــ  «ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان االرض یرثها عبادي الصالحون»  

 «نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین»  ــ  «ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان االرض یرثها عبادي الصالحون»  

وقتی قرآن کریم وعدة جانشینی در زمین و تبدیل ترس به امنیت را به مومنان صالح می دهد، چه دلیلی را بیان می کند؟  . 17

 (نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین)   (یرثها عبادي الصالحون)  

 (ولیمکنن لهم دینهم الذي ارتضی لهم)   (یعبدوننی ال یشرکون بی شیئا)  

یاران امام زمان (علیه السالم) در عرصه هاي مختلف اسالمی جهانی، به ترتیب چه صفاتی را به خود تخصیص داده اند و همچنین منتظر ظهورآن  . 18
حضرت، عصر غیبت را چه چیزي تلقی می کند؟

پیشتازان تحول جهانی و سازندگان تمدن اسالمی - عصر راز و نیاز با ثواب اربعه سازندگان تمدن اسالمی و پیشتازان تحول جهانی - عصر آماده باش براي یاران امام

سازندگان تمدن اسالمی و پیشتازان تحول جهانی - عصر راز و نیاز با نواب اربعه پیشتازان تحول جهانی و سازندگان تمدن اسالمی- عصر آماده باش براي یاري امام

پیام چند عبارت زیر با آیۀ مقابل آن تناسب دارد؟  . 19
الف)« و نرید ان نمن علی ... » - وراثت زمین توسط بندگان شایسته 

ب)« لیمکنن لهم دینهم الذي ... » - استقرار دین براي مومنان صالح
ج)« وعد اهللا الذین آمنوا ... » - جانشینی مومنان صالح در زمین

صفر مورد یک مورد دو مورد سه مورد
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بنا بر کالم پیامبر گرامی (ص) «تقویت معرفت ایمان و محبت به امام عصر (عج)» کدام پیامد را به دنبال دارد و با کدام مورد هم مفهوم می باشد؟  . 20

قرار گرفتن در زمرة بزرگترین مردمان در ایمان و یقین ـ  من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتًهْ جاهلیه  

دیدار خداوند در حال ایمان کامل و مسلمانی مورد رضایت او ـ  من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتًهْ جاهلیه  

ًرا نِّْعَمًۀ َأْنَعَمَها   قرار گرفتن در زمرة بزرگترین مردمان در ایمان و یقین ـ  َذلَِک بَِأنَّ اَهللا لَْم َیُک ُمَغیِّ

ًرا نِّْعَمًۀ َأْنَعَمَها   دیدار خداوند در حال ایمان کامل و مسلمانی مورد رضایت او ـ  َذلَِک بَِأنَّ اَهللا لَْم َیُک ُمَغیِّ

چند مورد از عبارت هاي زیر مؤید «موعود در ادیان و اسالم» است؟  . 21
الف) با حضور مهدي در جامعه، جامعه به صورت هاي گوناگون از هدایت هاي امام برخوردار می گردد.

ب) در کتاب هاي حدیث اهل سنت، نام ایشان هنوز مشخص نشده است.
پ) همۀ ادیان در اصل الهی بودن پایان تاریخ اتفاق نظر دارند.

ت) مشخص بودن پدر و مادر امام زمان (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) موجب هوشیاري مردم در مقابل ماجراجویی فریبکاران است.

چهار سه دو یک

با تدبیر در آیات: « ... نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین » و « ... لیستخلفنهم فی االرض... » و « اّن االرض یرثها... »، به ترتیب آینده به چه کسانی وعده داده شده  . 22
است؟

مؤمنین صالح – مستضعفین – بندگان شایسته مستضعفین – مؤمنین صالح – بندگان شایسته

بندگان شایسته – مستضفعین – مؤمنین صالح بندگان شایسته – مؤمنین صالح – مستضعفین

الحاِت چیست و وظیفۀ مؤمنین در قبال این لطف الهی، کدام است؟ وعدة الهی براي نیکوکاران الَّذین آَمُنوا َو َعِمُلوا الصِّ  . 23

َننَّ لَُهم ِدیَنُهُم الَّذي ارَتَضی لَُهم ـ لََیسَتخِلَفنَُّهم ِفی اَألرِض ًۀ َو نَجَعَلُهُم الواِرثیَن ـ لََیسَتخِلَفنَُّهم ِفی اَألرِض   لَُیَمکِّ  نَجَعَلُهم َأِئمَّ

َننَّ لَُهم ِدیَنُهُم الَّذي ارَتَضی لَُهم ـ َیعُبُدونَِنی ال ُیشِرکوَن بی َشیئا ًۀ َو نَجَعَلُهُم الواِرثیَن ـ َیعُبُدونَِنی ال ُیشِرکوَن بی َشیئا لَُیَمکِّ  نَجَعَلُهم َأِئمَّ

با توجه به کالم حکیمانۀ حضرت علی (ع) که زمین از حجت خدا (امام) خالی نمی ماند، به چه علت مردم از وجود حجت در میانشان بی بهره شده اند و  . 24
وعدة خداوند در این مورد چیست؟

فراهم نشدن شرایط ظهور براي آن حضرت-  «لَیْسَتخِلِفتُّهْم ُفی اْألرِض َکَما اسئَتْخَلَف الَِذِیَن ِمْن َقْبِلهْم...»  

ُهْم ُفی اْألرِض َکَما اسئَتْخَلَف الَِذِیَن ِمْن َقْبِلهْم...» ستمگري انسان ها و زیاده روي شان در گناه- «لَیْسَتخِلِفتَّ

فراهم نشدن شرایط ظهور براي آن حضرت-  «ذلَِک بَِأّن اهللا لَْم َیُک ُمَغیَّراً نِْعَمهَ أنَعَمها عَلی َقْوٍم... »

ستمگري انسان ها و زیاده روي شان در گناه-  «ذلَِک بَِأّن اهللا  لَْم َیُک ُمَغیَّراً نِْعَمهَ أنَعَمها عَلی َقْوٍم...»

آیه شریفه « َوَعَد اُهللا الّذین آمنوا ِمنُکم َو َعملوا الصالحاِت لَیَستخِلَفنَّهم فی االرض » به ترتیب به کدام یک از اهداف جامعۀ مهدوي اشاره دارد؟  . 25

آبادانی - عدالت گستري عدالت گستري - آبادانی

امنیت کامل - فراهم شدن زمینۀ رشد و کمال آبادانی - امنیت کامل
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با توجه به مفهوم آیه: «خداوند وضع هیچ گروهی را تغییر نمی دهد مگر آن که آن ها خودشان را تغییر دهند.» مستفاد می گردد که:  گزینه 2  . 1

 ( خداوند نعمت خود را بر مردم ارزانی دارد و آن را تغییر نمی دهد تا وقتی که آن ها وضع خود را تغییر دهند، یعنی (نعمت دهی خداوند مقدم بر رفتار انسان هاست) (گزینۀ 

( و تا زمانی که شکر نعمت گزارده شود نعمت تغییر نمی کند. (گزینۀ 

 ( و آن گاه که کفران و ناسپاسی نعمت تحقق پیدا کند، نعمت تغییر می کند. (حتی یَُغیّروا ما بأنفسهم) (گزینۀ 

توجه کنیم  عبارت «حتی یَُغیّروا ما بأنفسهم» به تغییر اوضاع و شرایط مردم یک جامعه اشاره می کند نه تغییر نفسانیات؛ به عبارت دیگر معناي «ما بانفسهم» نفسانیات نیست بلکه به معناي اوضاع و
شرایط خود انسان ها است. 

ْکِر»، وعدة خدا نسبت به بندگان صالح است  «عبادي الصالحون»،  و جانشینی مستضعفان و ناتوان شدگان از دقت در عبارت  «نجعلهم ائمه و بُوِر ِمْن َبْعِد الذِّ با توجه به آیه  «َلَقْد َکَتْبَنا ِفی الزَّ گزینه 3  . 2
نجعلهم الوارثین»  مفهوم می گردد.

گزینه 2 خداوند به کسانی که ایمان آورده و عمل صالح انجام دهند، وعده داده است که آنان را بر روي زمین جانشین قرار دهد و دینشان که براي آنان پسندیده، مستقر سازد و بیم و ترسشان  . 3
را به امنیت مبدل سازد. 

در عصر غیبت کبري، پیروي از امام عصر مشروط به مراجعه به عالمان دین است.  گزینه 1  . 4
یکی از عالئم پیروي، برکنار کردن حاکمان ستمگر می باشد.

َ َلْم َیُک ُمَغیًِّرا ِنْعَمًۀ...» اشاره به آن دارد؛ در ادامه خداوند صفت «سمیع علیم» را بیان می کند. زمینه ساز هالکت یا عزت و سربلندي، مردم یک جامعه هستند و عبارت «َذِلَک ِبَأنَّ اهللاَّ گزینه 3  . 5

اِلُحوَن» اشاره به آیندة پیش بینی شده براي بندگان صالح دارد.  ْرَض َیِرُثَها ِعَباِدَي الصَّ آیۀ «لقد کتبنا فی الزبور ... َأنَّ اْألَ گزینه 1  . 6

ًۀ َوَنْجَعَلُهُم اْلَواِرِثیَن» می باشد: آنان را پیشوایان [مردم] قرار دهیم و آنان را وارثان [زمین] با توجه به آیۀ «َونُِریُد َأْن َنُمنَّ َعَلى الَِّذیَن اْسُتْضِعُفوافی االرض»، وعدة خدا به مؤمنان صالح « َنْجَعَلُهْم َأِئمَّ گزینه 2  . 7
کنیم. 

با توجه به حدیث پیامبر (ص) «هر کس دوست دارد خدا را در حال ایمان کامل مالقات کند، والیت و محبت امام را بپذیرد»، این سخن اشاره به تقویت معرفت و محبت نسبت به امام گزینه 4  . 8
عصر دارد. 

اِلَحاِت»، وعده خدا به مؤمنان صالح در مورد جانشینی، عبارت «لیستخلفنهم فی االرض» می باشد و وظیفۀ صالحان عبادت خداوند و دوري ُ الَِّذیَن آَمُنوا ِمنُکْم َوَعِمُلوا الصَّ با توجه به آیۀ «َوَعَد اهللاَّ گزینه 2  . 9
از هر نوع شرك است که عبارت « یعبدوننی الیشرکون بی شیئًا » بیانگر آن است. 

مفهوم هر یک از آیات :  گزینه 2  . 10

«َلَقْد َأْرَسْلَنا ُرُسَلَنا ِباْلَبیَِّناِت»  عدالت گستري 

َلنَُّهْم َخْوِفِهْم َأْمًنا»  امنیت کامل  «َلُیَبدِّ

ًۀ َوَنْجَعَلُهُم اْلَواِرِثیَن» مستفاد می گردد.  ْرِض َوَنْجَعَلُهْم َأِئمَّ پیشوا و وارث زمین شدن مربوط به منت گذاري خداوند بر مستضعفان می باشد و از آیۀ «َونُِریُد َأْن َنُمنَّ َعَلى الَِّذیَن اْسُتْضِعُفوا ِفی اْألَ گزینه 3  . 11
بررسی سایر گزینه ها: 

َلنَُّهْم ِمْن َبْعِد َخْوِفِهْم َأْمنًا َیْعُبُدوَننی  ال ُیْشِرُکوَن بی  َشْیئًا»   َننَّ َلُهْم دیَنُهُم الَِّذي اْرَتضى  َلُهْم َو َلُیَبدِّ ْرِض َکَما اْسَتْخَلَف الَّذیَن ِمْن َقْبِلِهْم َو َلُیَمکِّ اِلحاِت َلَیْسَتْخِلَفنَُّهْم ِفی اْألَ ُ الَّذیَن آَمُنوا ِمْنُکْم َو َعِمُلوا الصَّ  «َوَعَد اهللاَّ

ْرِض) - استخالف بندگان صالح (َلَیْسَتْخِلَفنَُّهْم ِفی اْألَ

َلنَُّهْم ِمْن َبْعِد َخْوِفِهْم َأْمنًا)   - تبدیل ترس به ایمنی (َلُیَبدِّ

َننَّ َلُهْم دیَنُهُم)  - استقرار اندیشه (َلُیَمکِّ

پویایی جامعۀ شیعه در طول تاریخ به دو عامل بستگی دارد:  گزینه 1  . 12

- گذشتۀ سرخ: یعنی اعتقاد به عاشورا، آمادگی براي شهادت و ایثار. 

- آیندة سبز: یعنی انتظار براي سرنگونی ظالمان و گسترش عدالت در جهان، زیر پرچم امام عصر (ع)  عدالت خواهی

: در کتاب هاي حدیث اهل سنت تاکید شده است که «امام مهدي (عج)» از نسل پیامبر اکرم (ص) و حضرت فاطمه (س) است، البته آنان معتقدند که امام مهدي علت غلط بودن مورد  گزینه 2  . 13
(ع) هنوز به دنیا نیامده است، نه اینکه نامش مشخص نشده باشد. بقیۀ موارد صحیح و مؤید «موعود در اسالم و ادیان الهی» است. 

«عدم احتکار مال و ثروت» و «پاك دامنی» طبق سخن امام علی (ع) از ویژگی هاي منسوب به یاران راستین امام زمان (عج) است که با او پیمان می بندند و بیعت می کنند و تداوم غیبت گزینه 3  . 14
امام عصر(عج)، معلول عدم شایستگی جامعۀ انسانی در درك ظهور می باشد.

قرآن کریم می فرماید :«وعداهللا الذین آمنوا منکم و عملوالصالحات لیستخلفنهم فی  االرض کما استخلف الذین من قبلهم ...: خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهاي شایسته انجام گزینه 4  . 15
داده اند، وعده داده است که حتمًا آنان را جانشین در زمین قرار دهد، همان طور که قبل از آنان کسانی را جانشین قرار داد.» 

بر اساس آیۀ شریفۀ : «و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان االرض یرثها عبادي الصالحون: به راستی در زبور، پس از ذکر (تورات) نوشته ایم که زمین را بندگان شایسته من به ارث می برند» موضوع موعود
و منجی در ادیان مطرح می گردد که پیامبران الهی، براي تحقق این وعدة الهی یعنی پیروزي حق بر باطل در آیندة تاریخ از یک طرح الهی سخن گفته اند. 

در آیۀ مذکور، آیندة دین حق در عبارت:  «لیمکنن لهم دینهم الذي ارتضی لهم»: «و آن دینی را که براي آنان پسندیده است، به سودشان مستقر سازد.» آمده است و با توجه به کلید گزینه 3  . 16
واژه هاي «الزبور» و «الذکر» موعود و منجی در ادیان را می توان نتیجه گرفت.

قرآن کریم در آیۀ  سورة نور می فرماید: «وعد اهللا الذین امنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی االرض کما استخلف الذین من قبلهم و لیمکنن لهم دینهم الذي ارتضی لهم و لیبدلنهم من بعد گزینه 4  . 17
خوفهم امنا یعبدوننی ال یشرکون بی شیئا»: «خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده و عمل صالح انجام داده اند، وعده داده است که آنان را جانشین در زمین قرار دهد، همان طور که قبل از آنان کسانی را
جانشین قرار داد، و دینشان را براي آنان پسندیده مستقر سازد و بیم و ترسشان را به امنیت مبدل سازد (به گونه اي که دیگر)، مرا بپرستند و به چیزي شرك نورزند» یعنی علّت وعدة خداوند در

جملۀ آخر: «مرا بپرستند و به چیزي شرکت نورزند»، مذکور است.

یاران امام پیشتازان تحول جهانی و سازندگان تمدن اسالمی هستند. همچنین منتظر آن حضرت، عصر غیبت را عصر آماده باش براي یاري امام تلقی می کند. گزینه 4  . 18

موارد (ب) و (ج) به درستی بیان شده؛ ولی عبارت (الف) به سرنوشت مستضعفان اشاره دارد که خداوند آنان را پیشوایان زمین قرار می دهد. گزینه 2  . 19
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پیامبر اکرم دربارة امام عصر می فرماید: «هر کس دوست دارد خدا را در حال ایمان کامل و مسلمانی مورد رضایت او مالقات کند، والیت و محبت امام عصر را بپذیرد». این مطلب به گزینه 2  . 20
تقویت معرفت و محبت به (امام از مسئولیت هاي منتظران) اشاره دارد. 

نکته: عوامل مؤثر در معرفت و محبت به امام زمان و از بین رفتن تردیدها عبارتند از:  شناخت جایگاه امام در پیشگاه الهی  آشنایی با شیوة حکومت داري ایشان به هنگام ظهور  آشنایی
با صفات و ویژگی هاي ایشان در سخنان معصومین (ع)

گزینه 3  . 21
به جز عبارت (ب) بقیۀ عبارت ها صحیح و مؤید «موعود در ادیان و اسالم» است.

علت غلط بودن عبارت (ب): در کتاب هاي حدیث اهل سنت تأکید شده است که امام مهدي (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) از نسل پیامبر اکرم (صلی اهللا علیه و آله) و حضرت فاطمه است. البته آنان
معتقدند که امام مهدي (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) هنوز به دنیا نیامده است، نه اینکه نامش مشخص نشده باشد.

گزینه 1  . 22
- نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی االرض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین  

- وعد اهللا الذین امنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی االرض 
- ان االرض یرثها عبادي الصالحون 

* پاسخ مناسب به این سوال مستلزم آگاهی از کل آیات مربوطه نمی باشد.

خداوند به مومنان صالح وعده هایی داده است: «َوعد اهللا الّذین آمنوا ِمنُکم َو َعِملوا الّصالِحات»  گزینه 4  . 23

. آنان را جانشین در زمین قرار دهد: «لُیستخِلَفنَُّهم فی األرِض َکما استخلف الّذین ِمن قبلِهم» 

. دینشان که براي آنان پسندیده، مستقر سازد: «َو َلُیَمکَِّننَّ َلُهم دیَنُهم الّذي ارتضی لُهم» 

. بیم و ترسشان را به امنیت مبدل سازد: «لیبدلنّهم ِمن َبعِد خونهم امنّا» 
در مقابل این وعده ها، وظیفۀ مومنین این است که خدا را بپرستند و به او شرك نورزند: «َیعبدوَننی ال یُشِرکوَن بی َشیئا» 

امام علی (ع) می فرماید: «زمین از  یک حجت خدا (امام) خالی نمی ماند. اما خداوند، به علت ستمگري انسان ها و زیاده روي شان در گناه، آنان را از وجود حجت در میانشان بی بهره گزینه 4  . 24
می سازد.» همچنین خداوند متعال مطابق آیۀ  «ذلک بان اهللا لم یک مغیرا نعمۀ أنعمها .................. » وعده داده است که نعمتی را  که به قومی ارزانی کرده   است، تغییر نمی دهد مگر آن که آن ها خود وضع

خود را تغییر دهند. 

در ادامۀ آیه شریفه «وعداهللا الذین آمنوا...» آمده است :«لیبّد لّنهم من بعد خوِفهم امنًا : و بیم و ترسشان را به امنیت مبدل سازد.» که بیانگر امنیت کامل است و «یعبدونی ال یشرکون بی گزینه 4  . 25
شیئًا که (به گونه اي که دیگر) مرا بپرستند و به من شرك نورزند» که این موضوع نیز از نتایج فراهم شدن زمینۀ رشد و کمال در جامعۀ مهدوي است که سبب می شود انسان ها بهتر بتوانند خدا را

بندگی کنند.
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