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واليت چه كساني را ... آيه انما وليكم اهلل و رسول   -1

 كند؟ بيان مي

 

 (ص)واليت رسول خدا (  ب    واليت خدا( الف 

 همه موارد( د    (ع)واليت حضرت علي( ج

 

( ع)هر كس با حضرت علي )) بر اساس خطبه غدير  -2

 ....... مخالفت كند

 

 مسلمان نيست( ب                 ملعون است ( الف

 كفر وزيده است(د    مرتكب گناه شده است( ج

 

درروز غدير رسول اكرم از مردم خواست به چه  -3

خطاب قرار داده و به او ( ع)عنواني حضرت علي 

 سالم كنند؟

 

 ولي المومنين( ب     (ع)امير المومنين ( الف

 ....خليفه ا( د                         ...ولي ا( ج

 

 منظور از ثقل اصغر و ثقل اكبر به ترتيب چيست؟ -4

 قرآن -اهل بيت ( ب    اهل بيت  -قرآن ( الف

   امامت -نبوت ( د             نبوت -امامت( ج

 

در روز غدير سوره حمد در  (ص)طبق فرموده پيامبر -5

 شأن چه كساني نازل شده است؟

 پيامبر اكرم صلي اهلل عليه و آله(  الف           

 اهل بيت پيامبر صلي اهلل عليه و آله( ب           

 پيامبر خدا و اهل بيت گرامي وی عليهم السالم( ج          

 امير المومنين عليه السالم( د           
 

رسول خدا صلي اهلل عليه و آله در روز غدير، ثقلين  -6

    كند؟ معرّفي ميرا چگونه 

 قرآن ثقل اصغر -ثقل اكبر  (ع) اهل بيت  (الف

 ثقل اصغر (ع)  اهل بيت -قرآن، ثقل اكبر  (ب

فرشتگان مقرّب الهي  -ثقل اكبر (ع)قرآن و اهل بيت( ج 

 كدام هيچ( د               رثقل اصغ

 

در روز غدير، سزای كسي را كه با علي  (ص)پيامبر  -7

عليه السالم مخالفت كند و واليت او را نپذيرد چه 

       داند؟ مي

 از دست دادن آسايش و راحتي در دنيا( الف

 شود گرفتار آتش جهنم مي( ب

 اش را نمي پذيرد و او را نمي بخشد خداوند توبه( ج

 موارد ب و ج( د

 
عليه و آله در روز طبق فرموده رسول خدا صلي اهلل  -8

ای آدم را از بهشت  غدير، شيطان با چه وسيله

 بيرون كرد؟

 با دادن وعده دروغ(  ب                            حسد(  الف  

 توطئه(  د                      خيرخواهي ( ج                      

 

را « عاقبت حسد»پيامبر خدا صلي اهلل عليه و آله  -9

 فرمايند؟ غدير چگونه بيان ميدر خطبه 

     .شود عمرتان كوتاه مي( الف   

 شويد در زندگي به تنگدستي دچار مي  (ب   

 لغزد هايتان مي اعمالتان نابود شده و قدم (ج                     

 شود هايتان دچار نفاق مي قلب( د                      

 

 نشده كداميک از آيات زير در واقعه غدير نازل -11

  است؟

 سَأَلَ سائِلٌ بِعَذابٍ واقِعٍ( الف  

   وَ   لْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتيا (ب                      

مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ   رَضيتُ لَكُمُ الْإِسْالمَ ديناً فَمَنِ اضْطُرَّ في

   اللَّهَ غَفُورٌ رَحيم

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْری نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ وَ (   ج                      

 اللَّهُ رَؤُفٌ بِالْعِباد

 يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْکَ مِنْ رَبِّکَ وَ إِنْ لَمْ  (د                       

لْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَ اللَّهُ يَعْصِمُکَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ ال يَهْدِی الْقَوْمَ فْعَتَ

 الْكافِرينَ

 

( ع)طبق آيه قرآن عدم اطالق امامت حضرت علي    -11

 مساوی با چه بود؟( ص)توسط پيامبر 

 

 سرپيچي از فرمان خدا( ب   انجام گناه كبيره( الف 

 عدم تمكيل نبوت ( د    رسالتعدم ابالغ ( ج  

 

نشده كداميک از مسائل زير در خطبه غدير مطرح  -12

 است؟

    حج( ب  نيكي به والدين (  الف   

 امر به معروف و نهي از منكر(  د                        نماز( ج     

  

پيامبر خدا صلي اهلل عليه و آله در روز غدير  -13

حضرت  های زير را برای يک از ويژگي كدام

 السالم بر شمردند؟ عليه مهدی
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انتخاب شده خداوند، وارث هر علمي و احاطه دارنده  (الف 

 ها به همه فهم

 استفاده كننده از دريايي  :كننده دين خداوندياری( ب                    

 اند عميق، كسي كه پيشينيان به او بشارت داده

ها و منهدم  كننده قلعه ظالمين، فتحگيرنده از  انتقام( ج                  

 گيرنده خون اوليای خدا ها، انتقام كننده آن

 همه موارد(  د                  

 

از جبرئيل خواست تا از خدا ( ص ) چرا رسول اكرم  -14

معاف ( ع)بخواهد او را از ابالغ واليت امام علي 

 ؟كند؟

      ترس از مردم( الف           

 كم بودن متقين و زياد بودن منافقين ( ب            

  (ع)دشمني مردم با حضرت علي ( ج           

 (ع)دشوار بودن ابالغ امامت حضرت علي (  د           

 

طبق فرمايش پيامبرصلي اهلل عليه و آله در روز  -15

ان }در آيه « جنب اهلل»غدير، منظور خداوند از 

{ اهلل تقول نفسٌ يا حسرتا علي ما فرّطتُ في جنب

 كيست؟

 (ع) اميرالمؤمنين علي(  ج   (              ص) پيامبر اكرم ( الف           

 فرشتگان الهي(  د                      (  ع)  امام زمان ( ب           

 

 

 

 

 

طبق فرمايش پيامبر اكرم صلي اهلل عليه و آله در  -16

            ی غدير، باالترين امر به معروف چيست؟ خطبه

 اجرای امر به معروف و نهي از منكر( الف

تدبر در قرآن و فهم آيات آن، چون قرآن ثقل اكبر (  ب

 است

ی غدير و دستور به پذيرش واليت  تبليغ واقعه (ج                  

 (ع)اميرالمؤمنين 

 نماز را به پا داريد و زكات را بپردازيد(  د                

 

صااالي اهلل علياااه و آلاااه در   پياااامبر اكااارم  -17

: فرمودنااد ی غاادير، پااس از اياان كااه    خطبااه

شناساااند كااه  قاارآن بااه شااما مااي! ای مااردم""

امامااان بعااد از علااي عليااه السااالم فرزناادان او  

كاادام آيااه از قاارآن را بااه عنااوان    ""هسااتند

 "كنند؟ شاهد فرمايش خويش ذكر مي

 ( 29-ق)  ما يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَیَّ( الف               

 (28 -زخرف)عَقِبِهِ   وَ جَعَلَها كَلِمَةً باقِيَةً في( ب               
 ( 2-عصر)خُسْرٍ   إِنَّ الْإِنْسانَ لَفي* وَ الْعَصْرِ ( ج               

 (12-يس)إِمامٍ مُبينٍ   ءٍ أَحْصَيْناهُ في وَ كُلَّ شَيْ( د               

 

صفات و شئون خداوند كداميک از موارد زير از  -18

 متعال نيست؟

 تعجيل در انتقام( لفا 

  قائم بر قسط و عدل( ب 

 مسخركننده آفتاب و ماه( د    درهم شكننده ظالمان( ج                    

 

 

جعلها كلمه ))منظور از كلمه با قيه در آيه شريفه و  -19

 چيست؟(( با قيه في عقبه

                    امامت( ب                نبوت( الف   

 ايمان به خدا( د                 واليت( ج    

 
 

 

پيامبرصاااالي اهلل عليااااه و آلااااه امامااااان    -21

سااوی آتااش، پااس از خااود را  كننااده بااه دعااوت

 با چه عنواني معرفي فرمودند؟

 اصحاب الصحيفه ( ب     اصحاب النّار ( الف                    

 اصحاب المشئمه(  د         النفاق اهل(   ج                      
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 معاونااات دانشاااجويي و فرهنگاااي دانشاااگاه گرمساااار باااه   

اقاادام بااه برگاازاری مسااابقه    خمعيااد سااعيد غاادير  مناساابت

دانشاااجويان از . نماااوده اسااات خاااواني خطباااه غاااديركتاااب 

-فرصاات دارنااد پاساا    1411 ماارداد 4تياار لغاياات   29تاااري  

نامااه خااود را بااه ايمياال دانشااجويي و فرهنگااي دانشااگاه بااه    

ارساااااااال  ir.ac.fmgarmsar@sc.bahar: نشااااااااني

 .نمايند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :     نام و نام خانوادگي دانشجو

 :شماره دانشجويي

 

 رديف
 د ج ب الف

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

11     

 

 

 

 
 

 :رشته تحصيلي

 :شماره تماس

 

 رديف

 
 د ج ب الف

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

11     

 

mailto:bahar.sc@fmgarmsar.ac.ir

