الحمدهلل الذی جعلنا من المتمسکین بوالیه امیرالمومنین و االیمه المعصومین (علیهم السالم)
.1عبارت (مجیدا الیزول )به چه معنی است ؟
الف)همواره ستوده است .

ب)همواره ستوده بوده است .

ج)مجد و بزرگی او را پایانی نیست.

.2ترجمه عربی (اوست گستراننده زمین )در کدام گزینه آمده است؟
الف)جباراالرضین

ج)یلحظ کل عین

ب)داحی المدحوات

.3با توجه به متن خطبه غدیر،کدام عبارت در جای خالی قرار می گیرد؟
رحمتش ....................عطایش.................................و در انتقام ................................است.
ب)منت گذار،جهان شمول ،بی شتاب

الف)جهان شمول ،منت گذار،بی شتاب

ج)جهان شمول،منت گذار،پرشتاب

.4در خطبه غدیر ،پیامبر(ص)پس از حمد الهی و قبل از اعالم فرمان مهم ،چه اقراری کردند؟
الف)شهادت به رسالت خویش

ج)شهادت به والیت علی (ع)

ب)عبودیت خود و ربوبیت پروردگار

.5تفاوت منزلت هارون و موسی(ع)نسبت به پیامبر(ص)چیست؟
الف) بعد از هارون پیامبری مبعوث نشد.

ب)بعد از پیامبر(ص)پیامبری مبعوث نشد .ج)هارون وزیر موسی بود.

.6دلیل درخواست پیامبر (ص)از جبرییل برای معاف داشتن ایشان از اعالم خبر جانشینی علی (ع)چه بود ؟
الف)اطالع از فساد مالمت کنندگان و حیله های مسخره کنندگان اسالم
ج)ترس از نپذیرفتن مردم

ب)ترس از آزار و اذیت مردم

.7آیه (و منهم الذین یوذون النبی و یقولون هو اذن)....اشاره به کدام اتهام منافقین به پیامبر (ص)دارد؟
الف)گوش دهنده آیات الهی

ب)گوش دهنده به صحبت کاقران

ج)گوش دهنده به هر حرفی

.8این قراز خطبه غدیر(و هواالمام المبین)با کدام آیه قرآن مطابقت دارد؟
الف)و کل شیءاحصیناه فی امام مبین

ب)سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء

ج)انما امره اذا اراد شیا

.9ترجمه صحیح عبارت زیر چیست؟
(انه امام من اهلل ،لن یتوب اهلل علی احد انکر والیته)....
الف)هرکس والیت علی (ع)را انکار کند ،توبه اش پذیرفته نیست.
ب)انکار والیت علی (ع)باعث دوزخی شدن است

ج)علی (ع)از طرف خدا امام است و انکار والیت او باعث عدم پذیرش توبه است.

.10در آیه (ان تقول نفس یا حسرتی علی ما فرطت فی جنب اهلل )...منظور از جنب اهلل چیست ؟

ب)پیامبر اکرم (ص)

الف)امام علی (ع)

ج)محکمات آیات قرآن

.11منظور از ثقل اکبر و ثقل اصغر چیست؟
الف)اهل بیت (ع)،قرآن

ب)قرآن،اهل بیت (ع) ج)قرآن،پیامبر(ص)

.12با توجه به متن خطبه غدیر ،در جای خالی چه کلماتی قرار می گیرد؟
انه الیبغض علی اال.........................و ال یوالی علیا اال................................
ب)شقی ،تقی

الف)مخلص،تقی

ج)شقی،مخلص

.13امامانی که به آتش دعوت می کنند چه کسانی هستند؟
ب)اصحاب النار

الف)اصحاب صحیفه

ج)اصحاب االخلود

.14دوستان اهل بیت جه کسانی هستند؟
الف)کسانی که دو ستان اهل بیت را دوست دارند .ب)کسانی که خداوند آنها را توصیف کرده است  .ج)کسانی که در روز غدیر با
پیامبر(ص)و علی (ع)بیعت کردند .
.15پیامبر (ص)پس از اعالن رسمی والیت علی (ع)کدام سوره قرآن را تالوت کردند؟
الف)عصر

ج)حمد

ب)اخالص

.16دشمنان اهل بیت چه کسانی هستند؟
الف)کسانی که خداوند آنها را مذمت و لعنت کرده است .

ب)کسانی که واقعه غدیر را انکار می کنند .

ج)کسانی که با دشمنان اهل بیت دوستی می کنند.
.17این سخن پیامبر(ص) در شان امام زمان (عج)به چه معناست ؟(اال انه الظاهر علی الدین)
الف)او تمامی ادیان را ظاهر میکند.

ب)او اسالم را ظاهر میکند  .ج)او بر تمامی ادیان چیره خواهد شد .

.18با توجه به متن خطبه غدیر چه وا ژه هایی در جای خالی قرار میگیرد؟
معاشر الناس ،اال و انی النذیر و علی .................و انی منذر و علی ...........و انی نبی و علی ...................
الف)هاد،وصی،البشیر

ب)وصی،هاد،البشیر

ج)البشیر،هاد،وصی

.19پیامبر اکرم (ص)در خطبه غدیر در مورد توصیه به حج چه می فرمایند؟
الف)هیچ خاندانی به خانه خدا وارد نمیشود مگر اینکه مستغنی و شاد می گردد .
ب)هیچ مومنی در موقف وقوف نمی کند مگر اینکه مگر آنکه خداوند گناهان گذشته اورا می آمرزد .

ج)گزینه الف و ب صحیح است .
.20آخرین دعای پیامبر (ص)در خطبه غدیر چه بود؟
الف)آمرزش مومنین ،غضب کافرین

ب)دعا در حق بیعت کنندگان با علی (ع)

ج)دعا در حق دوستداران قرآن و اهل بیت

(ع)
*یا علی:از ازل بست دلم با سر زلفت پیوند تا ابد سر نکشد وز سر پیمان نرود*

