
 
 
را در سفر حج  در سال دهم هجرت چند نفر پیامبر اسالم-1   

سوی غدیر حرکت همراهی کردند و چند روز پس از پایان مراسم به

 نمودند؟
 صد هزار نفر و سه روز پس از پایان مراسم حجبیش از یک الف(

 صد و بیست هزار نفر و سه روز پس از پایان مراسم حجبیش از یک ب(

 صد هزار نفر و یک روز پس از پایان مراسم حجبیش از یک ج(

 صد و بیست هزار نفر و یک روز پس از پایان مراسم حجبیش از یک د(
را  ، علیجماعت، پیامبر اسالم در روز غدیر پس از نماز-2

 ی او چه فرمودند؟فراخواندند تا در کجا بایستد و درباره
را فراخواندند تا بر فراز منبر در سمت چپ ایشان بایستد و  علی الف(

 فرمود: تر ایستاد، پیامبراو نیز اجابت کرده و یک پله پایین

 

را فراخواندند تا بر فراز منبر در سمت راست ایشان بایستد و  علی ب(

 فرمود: تر ایستاد، پیامبراو نیز اجابت کرده و یک پله پایین

 

را فراخواندند تا بر فراز منبر در سمت راست ایشان بایستد و  علی ج(

فرمود:  تر ایستاد، پیامبراو نیز اجابت کرده و یک پله پایین

را فراخواندند تا بر فراز منبر در سمت چپ ایشان بایستد و او  علی د(

فرمود:  تر ایستاد، پیامبرنیز اجابت کرده و یک پله پایین

 ی علیابن عباس در مورد نزول آیاتی از قرآن کریم درباره-3

 چه گفته است؟
 نازل شده است. ی علیگفت: بیشتر آیات قرآن درباره ف(ال

نازل شده، در حق  گفت: از کتاب خدا آن مقدار که در حق علی ب(

 نازل نشده است. کسچیه

نازل شده، در حق  گفت: از کتاب خدا آن مقدار که در حق پیامبر ج(

 هم نازل شده است. علی

 

 

 نازل نشده است. ای در مورد علیگفت: در قرآن هیچ آیه د(

 کندعالمه امینی نام چند نفر از دانشمندان اهل سنت را ذکر می-4

ی که آیه

 ت؟نازل شده اس ی علیدر روز غدیر و درباره 
        است. هاآننفر که فخر رازی یکی از  30نام  الف(

 .هاستآننفر که فخر رازی یکی از  15نام بیش از  ب(

        .هاستآننفر که زمخشری یکی از  30نام  ج(

 .هاستآننفر که ابن ابی الحدید یکی از  20نام  د(
ی ی شریفهدر آیه با توجه به کلمه -5

  ۚ

 ارهکدام احتمال درب 

 ؟درست است ،شدند دیکه کافران از غلبه بر مسلمانان ناام یروز

 روز فتح مکه  ب(             روز مبعث حضرت رسول  الف(

 ریروز غد د(      .سوره برائت است اتیمراد از آن روز بعد از نزول آ ج(

محمد بن جریر طبری اسناد روایت غدیر خم را در چهار جلد »-6

گستردگی  را دیدم و ازکرده است که من قسمتی از آن یآورجمع

« .زده شدم و یقین کردم که این اتفاق افتاده استشگفتروایات آن 

 این سخن از کدام شخصیت از علمای اهل سنت است؟
  الدین آلوسیشهاب ب(       ابن کثیر دمشقی الف(

 ذهبی نیالدشمس د(    حاکم نیشابوری ج(
 ؟بود هاسالم چ نیمحو د یکافران برا دیام نیآخر-7

 .قلمداد کنند یطلبرا سست و همراه با جاه رسول خدا ماتیتصم الف(

 یحضرت عل تیقبول نکردن وال ج(    امبریکشتن پ یتوطئه برا ب(

 امبریادامه دادن اهداف پ یرحلت رسول خدا و نداشتن فرزند ذکور برا د(

رد ک یمعرف یاسالم دیعنوان عرا به ریکه روز غدکسی نینخست-8

 ؟بود یچه کس

اکرم امبریپ ب(امام صادق الف(

 حضرت فاطمه د(یامیرمؤمنان عل ج(

 

 



 
 
مختص  ریغد دیچرا ع ی،مقام معظم رهبر یفرمودهبنا به -9    

 ؟ستین انیعیش

 .اسالم است یقیبرخاسته از روح و مضمون حق ریچون حادثه غد الف(

 .ی افراد جامعه استامام همه یچون امام عل ب(

 هخود ب یعنوان ولبه در این روز را یعل ، حضرتامبریپ چون ج(

 کرد. یجامعه معرف

 نیخاطر عظمت اسالم و مسلمبه د(

 ؟ستیچ ادیاع ریبر سا ریغد دیع ازیامت-10

 روز نیدر ا یاله اءیو سرور انب یشاد ب(          یامام عل تیوال الف(

 طانیش یدیروز ناام د(                  .بود یاله ایروز مبعوث شدن انب ج(

و زحمات  یاست که خداوند در آن روز سع یروز ریروز غد»-11

و عمل  ،ها را مورد بخشش و مغفرتو گناهان آن کوررا مش انیعیش

 ؟ستیسخن از ک نیا ؛«ها را مورد قبول قرار داده استآن

اکرم امبریپ ب(امام رضا الف(

 امام باقر د(یامام عل ج(

 از قتاًیحق میهبخواما هم اگر »ی مقام معظم رهبر شیطبق فرما-12

 طیو مح مانخود دیبا ،میباش نیرالمؤمنیام تیبه وال نیمتمسک

 .«میکن کینزد . . . . . . . . .را به  مانیزندگ

 عدل ب(     تیانسان الف(

 خداوند د(    مسلمان بودن  ج(

 ؟باشدیم ریروز غد یهااز نام لیذ یهایک از نامکدام-13

 انیعیاعمال ش یروز قبول ب(              شیروز فرج و گشا الف(

 همه موارد د(   هایبندگان با سخت شیروز آزما ج(
طور مضاعف را به ریمتعال اعمال بندگان در روز غد وندخدا چرا-14

 ؟ددهیو چند برابر پاداش م

 یجامعه کی جادیو ا اختس یگذارهیروز پا قتیدر حق ریروز غدچون  الف(

 .است ینیسالم د

 .جامعه است یامام و رهبر اله یروز معرف قتیدر حق ریروز غدچون  ب(

 

 

 .اسالم است بر کفر یطرهیس انیپا قتیحق در ریروز غدچون  ج(

 .است حیالف و ب صح نهیگز د(

همانا انجام عمل ]خیر[ در روز غدیر که هجدهم » :شیفرما نیا-15

از  «است، معادل انجام عمل ]خیر[ در هشتاد ماه است. 

 ت؟سیک

امام باقر ب(         امام صادق الف(

 رسول خدا د(        یامام عل ج( 

 ادیاع هیحرمتش از بق یدیچه ع ی امام صادقبه فرموده-16

 ؟باالتر است نیمسلم

  قربان دیع ب(                        ریغد دیع الف(

 مبعث دیع د(          فطر  دیع ج(

 دیع نیترفیو شر نیترمیعظ امام صادقبه فرموده -17

 ؟است یمسلمانان چه روز

مردم نصب  یرا برا یامیرمؤمنان عل ،رسول خدا کهیروز الف(

 .او دعوت کرد تیها را به والنمود و آن

 .مبعوث شد یامبریبه پ رسول خدا کهیروز ب(

ا ر شانیتا جان ا دیخواب امبریدر بستر پ رمؤمنانیام کهیروز ج(

 .نجات دهد

 یعل رمؤمنانیام روز تولد د(

 ؟ستندین ریروز غد یهانام جزء ریز ییک از اسامکدام-18

  الف(

  ب(

 ج(

  د(

 ؟ستیچعنوان عید به ریغد روزقرار دادن  مقصود از-19
  میشاد باش ب(          روزها متفاوت باشد  ریبا سا مانرفتار الف(

 جو  ب نهیگز د(          میصدقه بده ج(

 

 

 ؟کردیرا ناقص م امبریرسالت پ آن بود که انجام ندادن یچه کار-20

 رمؤمنانیبا ام یابالغ دوست ب(      به مردم  علی تیابالغ وال الف(

   کدامهیچ د(          مسلمانان  یدشمنان واقع یمعرف ج(

 پاسخ نامه

 د ج ب الف سؤال ش

1     

2     

3     

4     

5     

6     
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9     

10     

11     
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20     

 

  :نام و نام خانوادگی

  :کد ملی

  :همراهشماره 

 سال تولد:

 استان:

 

 


