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امام علی علیه السالم سرنوشت آینده نابسامان جامعه اسالمی پس از خود را چگونه پیش بینی کردند؟
امام علی علیه السالم برای تشخیص راه رستگاری پس از خود چه فرمودند؟
امام علی علیه السالم راه حل نهایی برای تشخیص راه رستگاری را چگونه بیان فرمودند؟
نتیجه عدم توجه مسلمانان به هشدارهایی که امیر مومنان علی علیه السالم پیشبینی کرده بود را بیان کنید؟
ائمه اطهار برای این که دنیای اسالم به دوران جاهلیت بازنگردد چه اقداماتی انجام دادند؟
تالش و مجاهدت امامان را در قالب چه مسئولیت هایی می توان بررسی کرد؟
اقدامات مربوط به مرجعیت دینی امامان را بنویسید؟
از اقدامات و مسئولیت امامان تعلیم و تفسیر قرآن کریم را توضیح دهید؟
از مسئولیت ها و اقدامات امامان حفظ سخنان و سیره پیامبر صلی هللا علیه و آله را توضیح دهید؟
مقصود مقصود امام رضا علیه السالم در حدیث زنجیره طالیی ازبشروطها و انا من شروط ها چیست
از مسئولیت ها و اقدامات امامان در تبیین معارف اسالمی متناسب با نیاز های نو را توضیح دهید؟
ثمره حضور سازنده امامان در تبیین معارف اسالمی را توضیح دهید
تالش ائمه در تبیین معارف اسالمی سبب چه حقایقی برای اسالم شد؟
امامان بزرگوار به چند علت مجاهده و مبارزه در راستای والیت ظاهری داشتند؟
اصول کلی امامان در مبارزه با حاکمان را بیان کنید؟
از اصول کلی مبارزه امامان عدم تایید حاکمان را توضیح دهید؟
چگونه امامان د ر مبارزه با حاکمان خویش را به عنوان امام بر حق معرفی میکردند با ذکر مثال بیان کنید؟
انتخاب شیوه های درست مبارزه امامان با کمان را توضیح دهید؟
ویژگی های رفتار ائمه در طول  ۲۵۰سال تا امامت امام عصر را بیان کنید؟
تقیه به چه معناست و چرا ائمه اطهار این شیوه را بر می گزیدند؟
وظیفه شیعه در حالی که امامان ناظر بر ما هستند چیست؟

