
زیرا بر اساس والیت معنوي، وجود پیامبر اکرم (ص) واسطه ي همه ي خیرات و برکات مادي و معنوي به انسان هاست.(دین و زندگی سال سوم) گزینه 1  1

امام خمینی (ره) می فرمایند: «اي مسلمانان جهان که به حقیقت اسالم ایمان دارید، به پا خیزید و در زیر پرچم توحید و در سایۀ تعلیمات اسالم جمع شوید و دست گزینه 4  2
خیانت ابرقدرت ها را از ممالک خود و خوائن سرشار آن کوتاه کنید و دست از اختالف و هوا نفسانی بردارید که شما داراي همه چیز هستید. بر فرهنگ اسالم تکیه کنید و با غرب و

غرب زدگی مبارزه نمائید.»
و پیامبر (ص) می فرمایند: «هرکس فریاد دادخواهی مظلومی را که از مسلمانان یاري می طلبد شنود اما به یاري آن مظلوم برنخیزد مسلمان نیست.»

سخنان امام خمینی (ره) پیرامون «ضرورت پذیرش والیت الهی و نفی حاکمیت طاغوت» از دالیل تشکیل حکومت اسالمی آمده است. گزینه 1  3

اولین کاتب و حافظ قرآن، حضرت علی (ع) بود. گزینه 2  4

با توجه به آیۀ  نساء، ایمان پنداران  «یزعمون انهم آمنوا» داوري را نزد طاغوت می برند و عاقبت این داوري خواستن گمراهی  «ضالًال بعیداً» است. گزینه 2  5

ایمان پنداران داوري را نزد طاغوت می بردند در حالی که مأمور شده اند تا به آن کفر بورزند. گزینه 1  6

اگر پیامبري در تعلیم و تبیین دین و وحی الهی معصوم نباشد، امکان انحراف در تعالیم الهی پیدا می شود و اعتماد مردم به دین از دست می رود. گزینه 1  7

با توجه به واژه «اُْدُع: دعوت کن» در این آیۀ شریفه، موضوع «ابالغ وحی» از مسئولیت هاي پیامبر (ص) را در می یابیم و این آیه نشانگر «ترسیم چهرة عقالنی و منطقی گزینه 4  8
دین اسالم» و از جمله مسئولیت هاي ما در حوزة «علم» است.

ما انسان ها در برابر بعضی گناهان که نسبت به آن ها تنفّر داریم، معصوم هستیم؛ اما پیامبران در برابر همۀ گناهان معصوم اند (عصمت مطلق). پیامبران چون حقیقت گزینه 3  9
گناه را مشاهده می کنند (بینش نسبت به پلیدي گناه)، پلیدي آن را با محبّت خدا عوض نمی کنند.

پیامبر زمانی می تواند مسئولیت خود را به درستی انجام دهد که تحت تأثیر هوا هاي نفسانی قرار نگیرد و مرتکب گناه و خطا نگردد. مردم نیز زمانی گفته ها و گزینه 2  10
هدایت هاي وي را می پذیرند که مطمئن باشند که او هیچ گاه مرتکب گناه و اشتباه نمی شود.
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