
1-«حمد» به معناي «ستایش» و «تسبیح» به معنی «پاك دانستن» و «منزه دانستن» است.

) تفکر در کتاب آسمانی: توصیفی که خداوند از خود می کند، توصیفی دقیق و بی نقص است که می تواند ما را در شناخت -2
صحیح از او یاري دهد. با مطالعه در کالم الهی با آیات زیادي مواجه می شویم که هر کدام به بیان بخشی از ویژگی ها و صفات

خداوند می پردازد. 

) تفکر در کتاب خلقت: یعنی از طریق آثار و نشانه هاي او که در سرتاسر جهان آفرینش متجلی است، پی به وجود خالقی
بی همتا و ویژگی هاي او ببریم.

3-تسلیم بودن در برابر امر خداوند، استقامت و پایداري در راه خدا، مبارزه با عقاید باطل و خرافات از ویژگی هاي مهم پیامبر
است. 

4-زیرا آنان اطمینان داشتند که ایمان و استقامت کلید دست یافتن به وعدههاي بزرگ الهی است.

- حاکمان زورگو و ظالم آن زمان که به شدت امامان را تحت فشار و ظلم خویش قرار می دادند و فرصت هر اقدامی را از -5

- و از سوي دیگر، مردم به دلیل ترس از حاکمان ظالم و نیز دل بستن به دنیاي زودگذر، وظایف خود را در آنان می گرفتند. 
حمایت از امامان و پیروي از آنان انجام نمی دادند.

6-اوضاع روز به روز بر امامان سخت  تر می شد و آنان یکی پس از دیگري توسط حاکمان به شهادت می رسیدند؛ تا آنجا که سه
امام قبل از حضرت مهدي (ع)، در سن جوانی به شهادت رسیدند. در چنین موقعیتی بود که امام زمان (ع) که آخرین امام
مسلمانان بود، به دستور خداوند از نظرها پنهان شد تا در زمان و شرایط مناسب که جامعه شایستگی درك حضور ایشان را داشته

باشد، ظهور نماید.

7-اینان کسانی هستند که با نیت دشمنی با مکتب اسالم و تخریب مذهب تشیع، در صدد ایجاد تصویري خشن و جنگ طلب از
امام زمان(عج) هستند تا مردم با ترس از ایشان، هیچگاه انتظار قیام را نکشند و براي فراهم کردن زمان ظهور تالش نکنند.

) آمادگی مردم جهان براي همراهی با قیام امام زمان(عج)  -8

) وجود یاران باوفایی که تا پاي جان در راه اهداف و آرمان هاي امام زمان(عج) بایستند.

9-حضرت ابراهیم (ع) نه تنها مردم عادي، بلکه نمرود – طاغوت زمانه که ادعاي خدایی می کرد – را در کاخش با شجاعت و
استدالل هاي محکم به چالش کشید و به یکتاپرستی دعوت کرد؛ از تهدیدهایش نهراسید و در برابر آزار آن ها از قبیل انداختن
در آتش و تبعید از وطن به ذره اي دچار تردید نشد، و دست از راهی که در پیش گرفته بود برنداشت تا اینکه عده اي از مردم به

یکتاپرستی روي آوردند.

10-زیرا چیزي که به زندگی انسان معنا می دهد و آن را از بیهودگی خارج می سازد، داشتن هدف متعالی و ارزشمند است.

11-مهم ترین دلیل این است که خداوند دل و جان آدمی را به گونه اي آفریده که جزء با یاد و نام او آرام نمی گیرد.

) رهایی از سردرگمی و بی هدفی ) آرامش            -12

  -13

گزینۀ «د»: آرایۀ مذکور دربارة آرامش یافتن دلها با یاد خداوند است. 
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