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3-پیامبر اکرم (ص) فرمود: «اي مردم، من از میان شما می روم و دو چیز گران بها را در میان شما باقی می گذارم. تا وقتی به آن
دو پناه ببرید گمراه نخواهید شد؛ یکی کتاب خدا و دیگري عترت و اهل بیتم. این دو هرگز از هم جدا نخواهند شد تا آن هنگام

که در کنار چشمه ي کوثر به من ملحق شوند، پس خوب مراقب باشید که بعد از من با این دو چگونه رفتار می کنید.»
4-پیامبر اکرم (ص) فرمود: «اي مردم، من از میان شما می روم و دو چیز گران بها را در میان شما باقی می گذارم. تا وقتی به آن
دو پناه ببرید گمراه نخواهید شد؛ یکی کتاب خدا و دیگري عترت و اهل بیتم. این دو هرگز از هم جدا نخواهند شد تا آن هنگام

که در کنار چشمه ي کوثر به من ملحق شوند، پس خوب مراقب باشید که بعد از من با این دو چگونه رفتار می کنید.»

5-الف) چشم انسان                ب) ناظمی- خداوند دانا و مهربان            ج) خداشناسی
6-الف) چشم انسان                ب) ناظمی- خداوند دانا و مهربان            ج) خداشناسی

7-یعنی بسیار آمرزنده. زیرا خداوند تمامی گناهان هر کسی را که پشیمان شده باشد و بخواهد راه تقوا و پرهیزگاري را بگیرد،
می آمرزد.

8-یعنی بسیار آمرزنده. زیرا خداوند تمامی گناهان هر کسی را که پشیمان شده باشد و بخواهد راه تقوا و پرهیزگاري را بگیرد،
می آمرزد.

9-خداوند تمام آنچه را در زمین است براي شما آفریده است تا دربارة آن ها بیندیشید و با استفاده از آن ها به بهشت الهی راه
یابید و خودتان را از عذاب دوزخ برهانید. 

10-خداوند تمام آنچه را در زمین است براي شما آفریده است تا دربارة آن ها بیندیشید و با استفاده از آن ها به بهشت الهی
راه یابید و خودتان را از عذاب دوزخ برهانید. 

11-الف) والیت اهل بیت (ع)          ب) کتاب خدا و عترت          ج) ثقلین
12-الف) والیت اهل بیت (ع)          ب) کتاب خدا و عترت          ج) ثقلین

13-زیرا ایشان بهتر از هر انسان دیگري می داند که هر آیه از قرآن در چه زمانی و به چه علتی نازل شده است و مفهوم و
تفسیر واقعی آن چیست. 

14-زیرا ایشان بهتر از هر انسان دیگري می داند که هر آیه از قرآن در چه زمانی و به چه علتی نازل شده است و مفهوم و
تفسیر واقعی آن چیست. 

15-الف) معلم قرآن                                      ب) حضرت علی (ع)

16-الف) معلم قرآن                                      ب) حضرت علی (ع)
17-الف) خود خداوند.                  ب) حضرت علی (ع)
18-الف) خود خداوند.                  ب) حضرت علی (ع)

19-بی تردید شایسته ترین فرد براي رهبري و هدایت مردم کسی بود که آگاه ترین مردم به قرآن و احکام الهی باشد و تمام
احکام الهی را از رسول خدا (ص) فراگرفته باشد و این کسی جز امیرالمؤمنین، علی بن ابی طالب (ع) شخص دیگري نبود.

123

123

1



20-بی تردید شایسته ترین فرد براي رهبري و هدایت مردم کسی بود که آگاه ترین مردم به قرآن و احکام الهی باشد و تمام
احکام الهی را از رسول خدا (ص) فراگرفته باشد و این کسی جز امیرالمؤمنین، علی بن ابی طالب (ع) شخص دیگري نبود.
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مقصود از الیوم، روز عید غدیر است که امام علی (ع) به عنوان جانشین رسول خدا (ص)، توسط پیامبر (ص) از جانب
خدا انتخاب شدند. 

مقصود از الیوم، روز عید غدیر است که امام علی (ع) به عنوان جانشین رسول خدا (ص)، توسط پیامبر (ص) از جانب
خدا انتخاب شدند. 

بی گذشت

بخشش خطای دیگران برایش بسیار سخت است. −1
با کم ترین اشتباه دیگران عصبانی شده و عکس العمل نشان می دھد. −2
تصمیمات عجوالنھ می گیرد و معموالً بھ نتیجھ مطلوب نمی رسد. −3

اھدافش در کارھا غالبا مادی و کم ارزش است. −4

بخشنده

با بزرگواری از خطای دیگران می گذرد. −1
در برابر اشتباه دیگران با خونسردی رفتار مناسبی دارد. −2

تصمیمات عاقالنھ می گیرد و معموالً کارھایش نتیجھ بخش است. −3
اھدافی با ارزش و متعالی در کارھایش دارد. −4
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