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السؤال )1(: يرى اإلمام اخلامنئي أّن فائدة البحث العلمي تتبلور يف أّنه:
أ يعاجل املشكالت العلمية ويزيل اجملهوالت.	.
أ الطريق السليم ملعرفة النجاة األخروية.	.
أ يعطي انطباع الفخر لصاحبه.	.
أ التمكني احلقيقي للمؤمن العصري.	.

الس��ؤال )2(: املس��ألة ال��ي حظي��ت باجل��زء األك��ر م��ن حب��وث الش��يعة يف عقي��دة اإلمام��ة 
عل��ى م��ر التاريخ هي:

أ .	.البحث عّما خيص اإلمام أو خليفة الرسول
أ .	.بعد النيب احلروب الي خاضها أمري املؤمنني
أ سلب حق الزهراء يف فدك وغريه. 	.
أ العقيدة املنحرفة يف عصر الغيبة الكرى.	.

الس��ؤال )3(:يس��تفاد من حادثة امتناع زرارة عن ذكر اس��م اإلمام الكاظم بعد س��ؤاله 
.عن اإلمام املعني بعد وفاة اإلمام الصادق

أ العمل بالتقية ملراعاة املصلحة.	.
أ مل يكن زرارة من أصحاب اإلمام ومل يطلع على أسراره.	.
أ جهل منه يف مراعاة املصلحة يف األمور كلها. 	.
أ اجتهاد شخصي من ِقَبله.	.

السؤال )4(: أعداء اإلسالم يعملون على:
أ تأجيج اخلالفات بألوانها، وإن كانت غري جمدية حلد ما.	.
أ تفكيك منظومة الوعي لدى املسلمني وجعلهم ينشغلون مبسائل جانبية غري نافعة. 	.
أ تركيز اجلهد حول العمليات العسكرية إلشغال املسلمني عن وضعهم الديين.	.
أ حترير العقول بأساليب اخلداع اإلعالمي والتنموي.	.

الس��ؤال )5(: مس��ألة حبث إمامة أمري املؤمنني يف األوس��اط الش��يعية على رأي اإلمام 
:اخلامنئي

أ ض��رورة حب��ث واثب��ات امام��ة أم��ري املؤمن��ني وخالفته للرس��ول يف االوس��اط 	.
الشيعية.

أ ال يلزم يف االوساط الشيعية مثل هذا البحث كونه بديهية شيعية.	.
أ ميثل مثل هذا البحث ضرورة يف االوساط الشيعية وغري الشيعية.	.
أ ميكن عده من أهم األحباث.	.

الس��ؤال )6(:املس��ألة الرائج��ة يف جمتمعاتن��ا اإلس��المية ال��ي يت��ذرع به��ا بع��ض الناس عند 
التقصري.

أ التأسي واالقتداءباألئمة يف كل األحوال.	.
أ .	.خلصوصية اإلمامة عند األئمة عدم امكان التأسي واالقتداء باألئمة
أ ثقاف��ة ري��ادة األئم��ة أم��ر معم��ول ب��ه يف حي��اة الش��يعة بص��ورة واس��عة وال يتعلل 	.

الش��يعة ب��أن األئم��ة ال ميك��ن االقتداء بهم ملق��ام اإلمامة.
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أ هناك قصور يف فهم املطلوب.	.
ٍة يِف  الس��ؤال )7(: اس��تدل اإلم��ام اخلامنئ��ي بقول��ه تع��اىل: اَل َيْع��ُزُب َعْن��ُه ِمْثَق��اُل َذرَّ
َماَواِت َواَل يِف اأْلَْرِض َواَل َأْصَغُر ِمْن َذِلَك َواَل َأْكَرُ ِإالَّ يِف ِكَتاٍب ُمِبنٍي ]سبأ: 3[ على: السَّ

أ أّن األعمال الصغرية تؤثر على مسار حياة اإلنسان، وهلا تأثريها يف يوم القيامة.	.
أ أّن حي��اة اإلنس��ان ال تك��ون مس��تقرة م��ع صغ��ار الذنوب، وهذا ما يش��كل خطرا حمدقا 	.

دائما.
أ ك��ون املعاص��ي هل��ا أث��را عل��ى الن��اس، وحتى صغائر الذن��وب هلا خط��ر يف الدنيا وأثر 	.

كب��ري يوم القيامة.
أ املس��ار التخطيط��ي لإلنس��ان يبت��دئ م��ن األعم��ال الصغ��رية م��رورا بكبائ��ر الذن��وب، 	.

وه��ذا ينعك��س ي��وم القيام��ة.
الس��ؤال )8(: ميك��ن إرج��اع الرواي��ات ال��ي يظه��ر منه��ا متاه��ي االئم��ة م��ع الس��الطني 

وح��كام اجل��ور إىل:
أ .	.التحريف والوضع من قبل أعداء األئمة
أ تدني ثقافة بعض الشيعة يف خصوص األخبار الواردة.	.
أ تعالي القوم عن التفحص اجلاد يف الروايات وحتقيقها.	.
أ تفشي اجلهل الفقهي وتناول املسائل بأساليب غري علمية.	.

:السؤال )9(:حبسب رأي اإلمام اخلامنئي
أ .	.العاطفة وحدها تشكل علقة مهمة لإلرتباط مع أهل البيت
أ .	.العاطفة جيدة، ولكن ال مثرة منها دون معرفة أهل البيت
أ ال حاجة للعاطفة مطلقا بغياب املعراج احلقيقي.	.
أ االبتعاد عن العاطفة نهائيا عند فقد طريق اهلداية.	.

:يف مسألة معرفة الشيعة بأمساء االئمة السؤال )10(: يرى اإلمام اخلامنئي
أ أّنهم معلومون لدى الشيعة؛ فهم معيدو جمد التوحيد لكل البشرية. 	.
أ اشتبه األمر على الشيعة يف عصر الغيبة يف أن أمساء االئمة غري معلومة.	.
أ معرفة أمساء األئمة لدى الشيعة مرت مبجهولية األئمة مطلقا.	.
أ ناجتة عن اخللط املعريف ليس إال.	.

الس��ؤال )11(: م��ن االحنراف��ات الك��رى ال��ي ُأصي��ب به��ا االس��الم حبس��ب رأي اإلم��ام 
: اخلامنئ��ي

أ إّن فعل األئمة يف موارد احلكم الشرعي هو ما يرتبط بالشؤون الفردية فقط. 	.
أ إّن فعل األئمة يف موارد احلكم الش��رعي يف مجيع املقامات يصح أن يكون أس��وة 	.

ومنهجا.
أ إّن فعل األئمة يف موارد احلكم الشرعي ما كان يف الشؤون العامة ويف الشؤون 	.

الفردية.
أ إّن فعل األئمة منطلق من نظرتهم حبسب معطيات خاصة.	.
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السؤال )12(: من الفوائد الي تتضمنها معرفة القادة والزعماء:
أ تعلم منهج الصراع املقدس الذي ينبثق حنو احلقيقة.	.
أ نيل فوائد روحية شعورية تقوم على اإلنبعاث وحتقيق الثقة بالذات الدينية.	.
أ حتقيق السعي املوضوعي يف طريق الرؤية الصادقة من تلك التجارب النرية.	.
أ الفوائد تتجلى بقدر االهتمام الكبري يف نفس املطلب.	.

 ،الس��ؤال )13(: إقدام املتوكل العباس��ي بتنفيذ جريان املياه على مرقد س��يد الش��هداء
يعد:
أ أسلوبا لعملية إنساء الشيعة لرموزهم، وجتريدهم عن رمزيتها.	.
أ .	.إظهارا لوحشية بين العباس ومدى إرعابهم لشيعة آل البيت
أ حدثا تارخييا يرسم عدم التخطيط اجليد لإلجراءات ضد املعارضني للسلطة.	.
أ .	.إنتهاكا حلرمة القبور وتأكيدا على معاداة آل البيت

السؤال )14(: ُترّوج بعض الروايات أن األئمة كانوا حمبني خللفاء اجلور ومساندين 
هلم فلو كان االئمة كذلك ملا تعرضوا للسجن والقتل على أيدي هؤالء الطغاة فال 
يعق��ل أن يس��جن ه��ؤالء احل��كام م��ن ي��روج هل��م ويغط��ي عل��ى جرائمهم ألن الطغ��اة عقالء 

من هذه الناحية واملراد بالعقل هنا:
أ هو ما ُعِبد به الرمحن واكتسب به اجلنان.	.
أ هو احلكيم يف تدبري األمور.	.
أ هو الرهاني إلثبات ما يريدون. 	.
أ هو املادي الشيطاني.	.

الس��ؤال )15(: ينق��ل اإلم��ام اخلامنئ��ي ع��ن الش��يخ راض��ي آل ياس��ني يف مس��الة تأث��ري 
التعس��ف والظل��م والقم��ع الفك��ري عل��ى بق��اء الفك��رة أو اجتثاثه��ا:

أ إّن ممارس��ات القم��ع واإلعدام��ات والضغ��ط يف زم��ن معاوي��ة ق��د جنح��ت يف إبع��اد 	.
الش��يعة ع��ن التش��يع. 

أ إّن الش��يعة وإن كان��وا يف زم��ن معاوي��ة ق��د قاوم��وا النظ��ام األم��وي إال أنه��م يف زم��ن 	.
.يزي��د لعن��ه اهلل استس��لموا وختل��وا ع��ن والئهم أله��ل البيت

أ التأكي��د عل��ى ح��ق االنتفاض��ة ضد الظامل بأس��اليب التعس��ف، والس��عي احلثيث من 	.
مكارم االقتدار. 

أ مت��ى م��ا م��ورس التعس��ف واالس��تبداد والعن��ف ض��د تياٍر أو فك��رٍة فان ه��ذا يبعث على 	.
من��و الفك��رة وجتذره��ا يف النفوس أكثر. 

:السؤال )16(: يرى اإلمام اخلامنئي
أ ال يصح نسبة حديث أحد األئمة إىل إمام آخر. 	.
أ إّن حقب األئمة متعددة وخمتلفة ومتدافعة.	.
أ إّن حقب األئمة حقبة واحدة، وهم يف حكم اإلنس��ان الواحد وال مانع من نس��بة 	.

أحاديثهم اىل أي منهم. 
أ هناك فهم خاص لكل منهم وحنتاج إىل التعامل وفق ذلك.	.
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الس��ؤال )17(:اس��تمرار النبوة على ش��كل اإلمامة ووالدة خط باس��م اإلمامة من خط آخر 
امسه النبوة يستبطن:

أ ع��دم إمكاني��ة احلي��اة ب��ال قائ��د، والب��د م��ن تش��كيل خ��ط والئ��ي يقي��م األوام��ر وحي��ل 	.
املسائل.

أ ض��رورة إبق��اء الزعام��ة اإلس��المية يف اجملتم��ع، وبذل��ك تتول��د ال��روح اجلهادي��ة 	.
املناضل��ة.

أ أم��ر اهلل تع��اىل يف ذل��ك، وتأكي��دا عل��ى التب��ين اإلهل��ي لقضي��ة العصم��ة م��ن خ��الل 	.
توف��ري متطلباته��ا وش��ؤونها.

أ تبي��ني املذه��ب والعقي��دة وتدوينهم��ا م��ع تأم��ني أه��داف الن��يب مبواصل��ة طري��ق 	.
النبوة. 

السؤال )18(: أي االجابات صحيحة مما يأتي:
أ كان��ت هج��رة الرس��ول إىل املدين��ة مدروس��ة ومت��ت بن��اًء عل��ى حاج��ة مش��ركة 	.

ب��ني النيب وبني أه��ل املدينة. 
أ كان��ت اهلج��رة ف��رارا م��ن األذى والظل��م ال��ذي ط��ال الن��يب واتباع��ه ومل تتضم��ن 	.

أي ختطي��ط أو برجم��ة.
أ كان��ت اهلج��رة لالنس��جام ب��ني قبائ��ل املدينة وتأثر بعضه��م بالق��رآن الكريم فهاجر 	.

النيب دون ختطيط مس��بق.
أ أدت اهلج��رة إىل انبع��اث املكام��ن الداخلي��ة ل��دى املش��ركني، واالس��تمرار يف نهجه��م 	.

العدائي.
السؤال )19(: اهلدف الذي جاء اإلمام احلسني من أجله إىل كربالء هو:

أ تغيري احلكومة، وملا وجد خذالن الناصر فكر بالعودة.	.
أ جاء ألجل الشهادة الي متثل ُأمنيته الكرى.	.
أ إراقة الدماء الزكّية من أجل بلوغ املراتب العليا.	.
أ أداء الواجب، لتجديد الثورة اإلسالمية بعد ظهور احلالة الرجعية. 	.

السؤال )20(: ترتبط وظيفة األنبياء بتأسيس جمتمع جديد مبين على:
أ مبادئ وأسس ثورية والقيام بثورة. 	.
أ النظرة الشمولية من حيث الثورة.	.
أ القيام اإلهلي وفق الرؤية الثورية.	.
أ فكر سلطوي عصري وفق الراهني.	.

السؤال )21(: أي العبارات التالية صحيحة؟
أ .	 وج��ود اإلم��ام ض��رورة تقتضيه��ا املصلح��ة ملواصل��ة اجله��ود ال��ي بذهل��ا الرس��ول

ودميومته��ا، وه��و ال يتناف��ى م��ع حري��ة اجملتم��ع أو يتقاط��ع معه��ا.
أ ض��رورة وج��ود قائ��د وأم��ري بع��د الن��يب لقي��ادة اجملتم��ع اإلس��المي، وه��ذا القائ��د 	.

يتجس��د باإلم��ام وإن كان ه��ذا األم��ر يتناف��ى م��ع حري��ة اجملتم��ع.
أ الن��يب أرس��ى دعائ��م الدول��ة اإلس��المية واكتمل��ت يف زمان��ه ف��ال ض��رورة تقتض��ي 	.
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 .وج��ود القائ��د بع��ده
أ ميك��ن ع��د القائ��د ض��رورة عن��د اقتض��اء احلاج��ة لوج��وده، وه��ذا يتناس��ب م��ع كل 	.

مرحل��ة، م��ع مالحظ��ة البيئ��ة احلاضن��ة وحيثياته��ا.
السؤال )22(: أي العبارات صحيحة مما يأتي:

أ أحادي��ث األئم��ة تع��د مس��ارا منضبط��ا يف إنش��اء الدي��ن احلني��ف وف��ق الرؤي��ة 	.
الصحيح��ة.

أ للمعصومني النصيب األوفر يف تطوير الثقافة القرآنية اإلسالمية. 	.
أ احلياة االجتماعية ال ميكن سريانها بال تدقيق وفق املنظومة القيمية املعصومية.	.
أ السنن اإلهلية أمر أثبتته الروايات الصحيحة، وعلى املسلم تفعيل دوره.	.

السؤال )23(: الّسمة الي ينبغي للشيعي احلقيقي أن يكون عليها ويتصف بها هي:
أ معرفة واجبات اإلمام وفهمها بدقة والسري على هداه.	.
أ إمكان معرفة واجب اإلمام، ولكن استحالة االقتداء به خلصوصية اإلمامة. 	.
أ ال ضرورة ملعرفة واجب اإلمام، وال ضرورة لالقتداء به.	.
أ التقيد باألحكام الفقهية واالبتعاد عن باقي الشؤون الدينية.	.

السؤال )24(: التفسري الصحيح للجهاد على وفق رأي اإلمام اخلامنئي هو:
أ كل جهٍد وسعي وجٍد واجتهاٍد.	.
أ ما ُأخذ وفقًا للمصطلح القرآني والروائي باحنصاره بالسيف ومالزماته.	.
أ الكفاح ضد العدو ومواجهته بأي وسيلة من الوسائل وبأي نوع من أنواع املواجهة. 	.
أ األخذ بزمام املبادرة قبل فوات األوان، والتصدي عند احلاجة وامتالك اإلرادة.	.

السؤال )25(: من األساليب الي جلأ إليها الطواغيت لتوطيد حكمهم وإسكات الناس:
أ التأكي��د عل��ى تعلي��م القرآن واالهتمام بآيات الطاعة ألولي األمر، والزهد يف الدنيا 	.

بال رغبة يف احلكم.
أ اللجوء إىل نش��ر الرف والفجور وتس��ويق احملرمات عر بعض الش��خصيات الدينية 	.

املنحرفة.
أ ابت��داع نظري��ة اجل��ر كمذه��ب فك��ري عقدي إلقن��اع الناس أّن اخللف��اء قدر إهلي ال 	.

جيوز االعراض عليه.
أ إش��اعة الش��بهات واح��دة تل��و األخ��رى، والعم��ل عل��ى وض��ع إجاب��ات ال مت��ت للمقياس 	.

العقل��ي بصلة.
الس��ؤال )26(: وص��ف اإلم��ام اخلامنئ��ي ............ بأّن��ه كان منصف��ا يف قوله: )إّن اإلمام 

الصادق كان الينبوع األول ألفكار كل علماء العلوم اإلس��المية(:
أ حممد أبو زهرة.	.
أ حممد الغزالي.	.
أ أنور اجلندي. 	.
أ حممود العقاد.	.
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السؤال )27(: كان موقف أمري املؤمنني من مسألة التعدي على القيادة وسلبها هو:
أ السعي الستعادة احلق كونه مل ُيعَط لإلمام على سبيل اجملاملة.	.
أ التسليم باألمر الواقع وعدم السعي الستعادة احلق الشرعي.	.
أ عدم سعيه ألنه باألصل ليس حقا شرعيا وإمنا هو مسألة سياسية.	.
أ ت��رك األم��ر برمت��ه؛ ألن��ه ُمَنّص��ٌب م��ن قب��ل اهلل تع��اىل وال معن��ى للس��عي خلفه��ا، 	.

وحتصيله��ا واق��ع ال حمال��ة.
.من األعمال البحثية املنجزة حول األئمة السؤال )28(: موقف اإلمام اخلامنئي

أ مل تنج��ز أعم��ال حبثي��ة، وأم��ا م��ا ُكِت��َب فعدم��ه أفض��ل من وج��وده، فثم��ة الكثري من 	.
الظن��ون والتصورات الباطل��ة واخلاطئة. 

أ أس��هم الباحث��ون يف معاجل��ة الكث��ري م��ن املس��ائل املرتبط��ة بهم يف سلس��لة أحباث 	.
َصوَّرت لن��ا حجم االهتمام.

أ ميك��ن اعتب��ار األحب��اث املنج��زة غ��ري كافية، لكنها حققت أثرا طيب��ا يف قراءة املاضي 	.
.وفتح األذهان حول مجلة من حياتهم الش��ريفة

أ ميك��ن اعتب��ار أن الباحث��ني س��عوا جهده��م يف كش��ف حي��اة األئمة، م��ع مالحظة 	.
املعاجلات الي مل ينَب عليها. 	

الس��ؤال )29(: تعتق��د الش��يعة -وفق��ا لإلم��ام اخلامنئ��ي-أّن امَلْنِص��ب الذي ت��واله اإلمام 
علي هو:

أ تسديد اخللفاء، فال ينحرفوا حبيث يفقد اإلسالم وجوده وعّزه.	.
أ إبراز اجلانب القيادي اإلسالمي، مع حماربة الفساد واملفسدين.	.
أ .	.بيان املسائل الدينية مع القيادة والزعامة على نهج رسول
أ حتقيق العدالة االجتماعية يف بث روح التسامح واالستقرار.	.

السؤال )30(: مرت حياة اإلنسان ذي املئتني ومخسني عاما بعد وفاة الرسول مبراحل 
عدة:
أ مرحلة الصر أوال، ثم مرحلة تش��كيل احلكومة اإلس��المية، تلتها مرحلة تأس��يس 	.

التنظيمات الس��رية املمهدة للثورة، وأخريا مرحلة الكفاح التنظيمي ضد الس��لطات 
احلاكمة ونش��ر اإلسالم احلقيقي.

أ مرحل��ة تش��كيل احلكوم��ة اإلس��المية، تلته��ا مرحل��ة الص��ر وتأس��يس التنظيم��ات 	.
الس��رية، بعده��ا الش��روع بالكف��اح املس��لح.

أ مرحل��ة التنظيم��ات الس��رية، ثم تش��كيل احلكومة اإلس��المية، تلته��ا مرحلة الصر، 	.
ومن ثم الكفاح املس��لح.

أ مرحل��ة التنظي��م اإلس��المي، ث��م تلته��ا الكف��اح والص��ر، ث��م تلته��ا اع��الن البيئ��ة 	.
الرائ��دة. اإلس��المية 

الس��ؤال )31(: عل��ق اإلم��ام اخلامنئ��ي على رواية )ارتد الناس بعد احلس��ني( أنهم 
مل يفقدوا عقيدتهم،لكنهم ابتلوا بآفة هي:

أ اخلوف من النظام الذي مل يرحم حتى ابن رسول اهلل، مع الركون إىل املكاسب 	.



8 8

8   
 

م    
ألم

دة ا
 قا

قة
ساب

م

الدنيوية الي بذهلا األمويون.
أ س��يل الش��بهات ال��ي وقع��وا فيه��ا ومل يتمكن��وا م��ن متيي��ز احلقيق��ة ومعرف��ة الصواب، 	.

فض��ال ع��ن الرهيب ال��ذي تعرضوا له.
أ ع��دم إعط��اء املس��ألة أولوي��ة يف حياته��م، وذل��ك لتش��اغلهم مبس��ائل كث��رية سياس��ية 	.

واقتصادية.
أ التعري��ة الفكري��ة ال��ي تعرض��وا هل��ا، مّم��ا أدت إىل فق��د مع��امل الثوابت ال��ي يرتكزون 	.

عليه��ا ويهتدون بها.
 الس��ؤال )32(: الس��بب الرئيس الذي جعل هش��ام بن عبد امللك يس��تدعي اإلمام الباقر

إىل الشام هو:
أ احلس��د؛ ألن اإلم��ام تص��دى لإلفت��اء والتعلي��م، وه��م ال يس��تطيعون ذل��ك فأخ��ذوا 	.

يعارض��ون ه��ذا املنح��ى.
أ  التقارير الي ترفع إليهم عن سعي اإلمام لتأسيس دولة.	.
أ  رغبت��ه بإك��رام اإلم��ام وتعويض��ه عم��ا حل��ق ب��ه م��ن أذى ج��راء قت��ل آبائ��ه يف 	.

كرب��الء.
أ نش��ر فضائ��ل آل البي��تD وتأس��يس اجملال��س التعليمي��ة ال��ي ترف��د اجملتم��ع 	.

وأوامره��م. بأفكاره��م 
السؤال )33(: السبب الذي ألجله مل يشكل اإلمام الصادق الدولة بعد األمويني هو:

أ إّن مهمة اإلمام الوحيدة هي التبليغ وإعداد أمة حمصنة فكريا ومعرفيا.	.
أ ع��دم تواف��ر الظ��روف املناس��بة واحلتمي��ة حلك��م تي��ار ث��وري، إذ مل يك��ن الن��اس ق��د 	.

ُأع��دوا بش��كل كام��ل. 
أ كان الناس جاهزين ومس��تعدين، وكانت الظروف مهيأة، إال أن اإلمام ليس 	.

بصدد تأسيس الدولة.
أ التخوف من زلل األصحاب يف مستنقع املصاحل واملفاسد وزينة احلياة الدنيا.	.

السؤال )34(: تشكل قضية اغتصاب اخلالفة:
أ ظلما لإلمام علي وظلما للمجتمع اإلسالمي وظلما للبشرية.	.
أ ظلما لإلمام علي فحسب، الذي يسعى لتبيني احلقائق وإقامة العدل.	.
أ .	.ال ظلم يف األمر، وإمنا هو استحقاق جلميع أفراد املسلمني خبالفة النيب
أ الظلم الشامل جلميع األبعاد، وكان علي ميثل الفئة املستهدفة.	.

:السؤال )35(: أي العبارات صحيحة على رأي اإلمام اخلامنئي
أ إّن اإلمام عليا كان جليس الدار وال دور له يف القضايا السياسية واالجتماعية 	.

والشرعية طيلة 25 سنة.
أ إّن اإلم��ام علي��ا مل يك��ن جلي��س داره حت��ى ليوم واحد فق��د كان له دور ورأي يف 	.

مجيع القضايا احلساسة. 
أ يس��عون 	. كان��وا  أع��داءه  أن  إال  الس��لطة  رأس  عل��ى   عل��ي اإلم��ام  كان  لق��د 

عنه��ا. إلبع��اده  وخيطط��ون 
أ كان أم��ري املؤمن��ني منع��زال بع��ض الوق��ت بع��د غص��ب حق��ه يف اخلالف��ة، ث��م ع��اد 	.
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ملزاول��ة مهام��ه الريادي��ة بش��كل تدرجي��ي.
السؤال )36(: املنهج الذي اختذه اإلمام احلسن جتاه أصحابه وأوصاهم به هو:

أ العودة إىل الذات وبناء النفس فكريا، ثم التجمع والسري إىل ساحة العدو. 	.
أ التجمع والسري فوًرا لقتال العدو وعدم اجللوس يف البيوت.	.
أ مقارعة الباطل كل مبا عنده من أساليب وقدرة، وعدم ترك النزاع.	.
أ ترك مواجهة العدو مطلقا واالنشغال بالعبادة فقط. 	.

 رأي بع��ض األع��الم يف أن االم��ام احلس��ن الس��ؤال )37(: أي��د اإلم��ام اخلامنئ��ي
كان يعم��ل عل��ى صناع��ة القائ��د ل��ذا اورد:

أ إّن اإلم��ام احلس��ني ه��و ال��ذي صن��ع ملحم��ة كرب��الء وه��و بطله��ا، وإّن اإلم��ام 	.
احلس��ن كان دوره ثانوي��ا فيه��ا.

أ إّن اإلمام��ني احلس��نني لعب��ا دورا واح��دا متكافئ��ا ومتجانس��ا حت��ى صنع��ا النص��ر 	.
يف كرب��الء.

أ إّن اإلم��ام احلس��ن ه��و بط��ل كرب��الء األول، وإّن اإلم��ام احلس��ني بطله��ا 	.
الثاني. 

أ إّن كربالء صناعة حسينية خالصة وإّن أدوار األئمة متقاطعة ومتباينة. 	.
الس��ؤال )38(: م��ن العلم��اء الذي��ن اش��تغلوا يف ب��الط األموي��ني وكان��ت مهمته��م تري��ر 

وتكيي��ف أعم��ال الس��الطني:
أ حمم��د ب��ن ش��هاب الزه��ري عل��ى الرغم من حب��ه ألهل البي��ت إال أنه كان خيدم 	.

ح��كام ب��ين أمية ويضع األحاديث لتكريس حكمهم.
أ عب��د اهلل ب��ن الزب��ري، فق��د كان عامل��ا بالدي��ن ومس��ع احلدي��ث ع��ن رس��ول اهلل وه��و 	.

ابن عمته.
أ حمم��د ب��ن مس��لم الثقف��ي، ال��ذي كان م��ن املقرب��ني م��ن الس��لطة آن��ذاك ومل يتخ��ذ 	.

موقف��ا معاديا. 
أ ليس هناك عامل مطلقا.	.

السؤال )39(: يرى اإلمام اخلامنئي إّن تسمية اإلمام الباقر بباقر العلوم:
أ لتوفر الفرصة له بالتدريس والتعليم وإظهار علومه.	.
أ لتوليه قيادة العلوم يف ذلك احلني، وقد استفاد منه الكثري. 	.
أ .	.ألنه يشق العلم شقا ويبقره بقرا، مبا امتاز به عن باقي األئمة
أ مس��ي بذل��ك ألن��ه بق��ر وش��ق احلقائ��ق واملع��ارف اإلس��المية ال��ي كان��ت ق��د غلف��ت 	.

بطبق��ة م��ن األكاذي��ب والتحريف��ات واخل��دع.
السؤال )40(: يقصد اإلمام اخلامنئي أّن )الدمع من دون معرفة ال فائدة منه(:

أ البد من البكاء على اإلمام احلسني بكاء املعرفة والعمل وفق نهجه القويم.	.
أ هو دمع اخلشية من عواقب األمور، والبد أن يكون مع املعرفة .	.
أ املالزمة بني الدمع واملعرفة حتصل مبجرد الشعور الذاتي.	.
أ هذا النص ليس يف كتاب )احلسني مسرية متواصلة(.	.
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السؤال )41(: الشكل املناسب الذي حصل يف زمن األئمة للنشاط اإلعالمي والتبليغي 
على وفق رأي اإلمام اخلامنئي هو:

أ بيان احلقائق وتبيني الفكر وااليديولوجيا، وكذا اهلتافات املدوية.	.
أ األناشيد الثورية، وتسليح األفكار برؤى الثوابت الدينية.	.
أ الشعر احلماسي يف اجملالس، وكذا تدريس املسائل الشرعية.	.
أ احلركات التثقيفية الي تأخذ أشكاال خمتلفة حبسب الظرف.	.

:السؤال )42(: مصطلح )عصر جتليات التشيع( يقصد به اإلمام اخلامنئي
أ إن التش��يع أصبح ركيزة يف احملور العاملي، ويتطابق وفق دعاء األنبياء والصاحلني 	.

يف عموم السنن اإلهلية.
أ حال��ة م��ن االنفت��اح العامل��ي عل��ى التش��يع، وزيادة عدد املس��تبصرين واملهتمني بالش��أن 	.

الش��يعي، مع ما يش��هده العامل من تطور يف ثقافته.
أ انتش��ار ح��االت تط��ور الثقاف��ة يف الع��امل، وخصوص��ا الثوري��ة، وجتل��ي أصالة التش��يع 	.

وحقيق��ة املذه��ب احل��ّق وتطابقه مع الس��نن اإلهلية. 
أ الرغب��ة بانتش��ار الفك��ر الش��يعي يف أرج��اء الع��امل، وحماول��ة الس��عي اجل��اد يف إقام��ة 	.

الدول��ة اإلس��المية اإلهلي��ة ال��ي تنص��ر املظل��وم وت��ذل الظ��امل.
الس��ؤال )43(: موق��ف اإلم��ام الص��ادق م��ن احلراك الثوري ضد احلكوم��ات الطاغوتية 

هو: 
أ جعل الناس أحرارا يف تصرفاتهم بدون إبداء أي موقف.	.
أ مل يكن لإلمام الصادق رأي سياسي ومل يتدخل باملسائل السياسية مطلقا.	.
أ كان يقف بالضد من التيارات املعارضة لألنظمة السلطوية يف زمانه.	.
أ مساندة الثورات ضد الطواغيت.	.

السؤال )44(: يرى اإلمام اخلامنئي إن معنى التقية هو:
أ عدم تأدية املكلف الواجب عند احتمال اخلطر والضرر.	.
أ حالة من حماباة العدو حلفظ النفس مع صحة إظهار العمل السيء.	.
أ اجتناب العدو يف كل األحوال والظروف.	.
أ إذا كان عم��ل م��ا ذا خط��ر وض��رر عل��ى اإلنس��ان يف الع��امل الواقع��ي فعل��ى اإلنس��ان أن 	.

يق��وم بذل��ك العم��ل حبي��ث يت��م اجن��از العمل دون أن يصيب الض��رر ذلك العمل وهذا 
ه��و معن��ى التقي��ة يف الروايات وخالصتها ايصال اإلنس��ان اهل��ادف إىل هدفه. 

السؤال )45(: يعد اإلمام اخلامنئي اجلهاد:
أ إّنه حكم إهلي، يقوم على أس��اس الس��عي للبطش بالظاملني وكس��ر ش��وكتهم، وإن 	.

ُعدت أس��اليب اجلهاد ومس��توياته برتبة واحدة.
أ اخت��الف أوج��ه الص��راع م��ع الق��وى الرجعي��ة الي تعادي اإلس��الم والق��رآن، وخيتلف 	.

يف مس��توياته وأنواعه وش��رفيته.
أ منظوم��ة قيمي��ة ميك��ن العم��ل وفقه��ا يف تعزي��ز اإلس��الم األصي��ل، يف خل��ق بيئ��ة 	.

منس��جمة م��ع متطلب��ات الق��وى املتصارع��ة عاملي��ا.
أ م��ن أس��س البن��اء اإلس��المي الش��امل، م��ع مالحظ��ة أّنه خيتل��ف مبعاي��ريه ومقوماته، 	.



مم
 األ

ادة
ة ق

ابق
مس

    
    1

1

والب��د م��ن جعل��ه يف مقدم��ة أولويات تثبي��ت أركان الدي��ن احلنيف وحتصينه.
السؤال )46( قصة بائع )اخليار(:

أ ذكرها اإلمام اخلامنئي يف معرض حديثه عن اإلمام اجلواد مع تفصيل.	.
أ ذكرها اإلمام اخلامنئي بتفصيلها دون ذكر مع أي من األئمة حدثت.	.
أ مل تذكر يف كتاب )احلسني مسرية متواصلة( مطلقا ال امسها وال تفصيلها.	.
أ مل يتعرض للحديث عنها، وذكرها اإلمام اخلامنئي هكذا بدون بيانها. 	.

الس��ؤال )47(: ي��رى اإلم��ام اخلامنئ��ي إن س��بب حتّس��ر أم��ري املؤمن��ني عن��د قبول��ه 
تول��ي احلكومة هو: 

أ ع��دم تهيئ��ة األرضي��ة ومؤات��اة الظ��روف، وإّن س��ابقيه ق��د غ��ريوا اجملتم��ع اإلس��المي 	.
.حت��ى ما ع��اد يتقب��ل منهجه

أ االمتع��اض الش��ديد م��ن األح��وال ال��ي مت��ر به��ا الب��الد اإلس��المية، وتص��دع الثواب��ت 	.
اإلس��المية ل��دى مجل��ة م��ن األف��راد.

أ التوزي��ع غ��ري املنص��ف للث��روات اإلس��المية، وب��دء حال��ة م��ن الطبقي��ة حت��دث يف 	.
اجملتم��ع اإلس��المي.

أ تن��وع الظ��روف احمليط��ة، حبي��ث تع��ددت االجتاه��ات الوالئي��ة واالصطفاف��ات ال��ي 	.
َوّل��دت حال��ة م��ن التبعث��ر اجملتمع��ي.

( يف قول��ه تع��اىل: ُق��ْل َه��ْل َتَربَُّص��وَن ِبَن��ا ِإالَّ ِإْح��َدى  ْس��َنَينْيِ الس��ؤال )48(: معن��ى )احْلُ
:التوب��ة: 52[ هم��ا ل��دى اإلم��ام اخلامنئ��ي[  ْس��َنَينْيِ احْلُ

أ احلسنى األوىل هي معرفة العدو، والثانية هي الشهادة على يد العدو.	.
أ احلسنى األوىل هي النصر على العدو، والثانية هي الشهادة على يد العدو.	.
أ احلس�نى األوىل الف�وز برض�ا اهلل تع�اىل يف الدنيا، واحلس�نى الثاني�ة الفوز باجلنة يف 	.

اآلخرة.
أ احلسنيان أمرهما واحد، وإن اختلفا يف توجيه بعض الظروف واملوازين.	.

الس��ؤال )49(: دع��ا اإلم��ام الباق��ر ش��يعته للب��كاء علي��ه )10( أع��وام يف من��ى بع��د ش��هادته 
لكي:
أ يس��تفيد م��ن اجتماعه��م والب��كاء علي��ه فتنبث��ق األس��ئلة وتط��رح االس��تفهامات ح��ول 	.

.اإلم��ام فتفت��ح األب��واب ملعرف��ة اإلمام
أ مضافا للجواب األول التأكيد على قدرته على حتريك الرعية.	.
أ يكون عمال يعطي التشيع مظهر القوة والتماسك.	.
أ يثري العاطفة وجيعلهم يف تذكر دائم لسريته العطرة.	.

السؤال )50(: اإلخّوة بني اإلمامني احلسن واحلسني هي:
أ أخوة عقيدة واندفاع لرفض الظلم واالستبداد بالسلطة.	.
أ أخوة نسبية فقط، ولذلك يقع التعارض باملواقف بينهما.	.
أ أخوة فكرية واميانية ونسبية، لذلك ال يقع التناقض بينهما.	.
أ أخوة فكرية واميانية ونسبية، ومع ذلك حيصل التناقض بينهما. 	.




