
حضرت فاطمه (س) جزء  اهل بیت است  و داراي  علم و عصمت کامل است و پیروي از کالم و رفتار وي بر همه ي مسلمانان واجب است. گزینه 4  1

پیامبر در سال سوم بعثت با توجه به فرمان الهی «َوَاْنِذْر َعشیَرَتَک اَالقَربیَن» خویشان خود را انذار داد و  نفر از بزرگان بنی هاشم را دعوت کرد - این اقدام براي این گزینه 1  2
بود که انتخاب جانشین پیامبر (ص) از چنان اهمیتی برخوردار بود که از همان ابتدا باید براي مردم مشخص می شد.

آیۀ تطهیر  «انما یریداهللا لیذهب عنکم الرجس ...»  ارادة خداوند بر دور کردن پلیدي و ناپاکی از اهل بیت را نشان می دهد و عصمت ایشان را ثابت می کند؛ بنابراین، به گزینه 1  3
این علت که اهل بیت معصوم هستند سخن و عمل آنها بر ما ارجعیت دارد و مالك و معیار می باشد. با توجه به حدیث ثقلین تمسک به اهل بیت و قرآن مانع گمراهی و ضاللت می باشد.

گزینه 1  4

با توجه به آیۀ تبلیغ خداوند پس از اینکه دستور ابالغ والیت علی (ع) را به پیامبر ابالغ می کند، کافران را بی نصیب از هدایت اعالم می کند. گزینه 1  5

با توجه به آیۀ تبلیغ، عبارت  «و ان لم تفعل فما بلغت رسالته»  بیانگر اهمیت موضوع جانشینی است. گزینه 2  6

پیامبر (ص) به طور مکرر در روزهاي آخر عمر حدیث منزلت را بیان می فرمودند. گزینه 1  7
- حدیث منزلت اشاره به ختم نبوت پیامبر (ص) دارد.

با توجه به آیۀ تبلیع عبارت «و ان لم تفعل فما بلغت رسالته» اهمیت پیام رسانی را نشان می دهد. گزینه 2  8

در آیۀ ابالغ «یا ایها الرسول بّلغ ما انزل الیک من ربک و إن لم تفعل فما بلغت رسالته و اهللا یعصمک من الناس إن اهللا ال یهدي القوم الکافرین»، خداوند فرموده است که قوم کافر را گزینه 1  9
هدایت نمی کند.

گزینه 2  10

ْمِر ِمْنُکْم ....» . در ادامه، در آیۀ  ُسوَل َو ُأوِلی اْألَ َ َو َأِطیُعوا الرَّ قرآن کریم در آیۀ   سورة نساء (آیۀ اطاعت)، لزوم تبعیت از خدا، رسول و ولی امر را بیان کرده است: «یا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا َأِطیُعوا اهللاَّ

 سورة نساء ضرورت کفر ورزیدن نسبت به طاغوت مطرح شده است: «َأ َلْم َتَر ِإَلى الَِّذیَن َیْزُعُموَن ....وَقْد ُأِمُروا َأْن َیْکُفُروا ِبِه ....» .
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