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وز پیامبر صلی اهللا علیه و آله در ر السالم به جانشینی فهمیم که با انتصاب امیر المؤمنین علیهبه مفاهیم کدام یک از آیات زیر می با توجه .1 
 خداوند است؟ شود و اسالم دین مورد رضایتمسلمانان کامل و نعمت خداوند بر مسلمین تمام می غدیر خم، دین

 67سوره مائده:آیه د)           4سوره نور:آیه ج)           3سوره مائده:آیه ب)          55  سوره مائده:آیه الف) 
 
  ي غدیر، باالترین امر به معروف چیست؟طبق فرمایش پیامبر اکرم صلی اهللا علیه و آله در خطبه .2

 .نماز را به پا دارید و زکات را بپردازیدالف) 
  .یت امیرالمؤمنین علیه السالمي غدیر و دستور به پذیرش والتبلیغ واقعهب)  

  .اجراي امر به معروف و نهی از منکرج) 
 تدبر در قرآن و فهم آیات آن، چون قرآن ثقل اکبر استد) 

 
  السالم توسط مردم بیان فرمودند؟علیهیک از دالیل زیر را براي فضیلت دادن علیصلی اهللا علیه و آله کدام پیامبر اکرم .3 

جمع کرده و هیچ علمی نیست مگر آن که پیامبر صلی اهللا  لمی نیست مگر آن که خداوند آن را در پیامبر صلی اهللا علیه و آلهگونه عهیچ زیراالف) 
  .السالم آموخته باشدعلیهعلی علیه و آله آن را به

  .زیرا خداوند او را فضیلت داده استب) 
  .کند و خلق باقی هستندنی که خداوند روزي را نازل میزیرا او افضل مردم بعد از پیامبر از زن و مرد است تا زماج) 
 .همه مواردد) 

 
  توسط پیامبر صلی اهللا علیه و آله در روز غدیر بیان شده است؟ باشد کهالسالم میعلیهکدامیک از فرازهاي زیر از فضایل امیرالمؤمنین علی .4

 .در ایمان به پیامبرصلی اهللا علیه و آله بر او سبقت نگرفتکس او اولین کسی است که به خدا و رسولش ایمان آورد، هیچالف) 
  .او اولین مردم در نماز گزاردن و عبادت خداوند با پیامبرصلی اهللا علیه و آله بودب) 
  .او کسی است که جانش را فداي پیامبرصلی اهللا علیه و آله نمود و در خوابگاه وي خوابیدج) 
 همه مواردد) 

 
  در سوره یس {آیه: و کلُّ شیء احصیناه فی امامٍ مبین} چه کسی است؟» امامٍ مبین«ز منظور خداوند ا .5

  .صلی اهللا علیه و آلهوجود مقدس پیامبر اکرمالف) 
  .السالمعلیهوجود مقدس امیرالمؤمنینب) 
 .قرآن کریمج) 

 .فرشتگان مقرّب الهید)  
 

در آیه {ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرّطت فی جنب » اهللا جنب«طبق فرمایش پیامبرصلی اهللا علیه و آله در روز غدیر، منظور خداوند از  .6
  اهللا} کیست؟

  .پیامبر اکرم صلی اهللا علیه و آلهالف) 
 .السالمعلیهامیرالمؤمنین علی ب)  

 .السالمعلیه امام زمانج)  
 .فرشتگان الهید)  
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شناساند که امامان بعد از علی علیه اي مردم! قرآن به شما می"" :فرمودندي غدیر، پس از این که پیامبر اکرم صلی اهللا علیه و آله در خطبه. 7

 "کنند؟می کدام آیه از قرآن را به عنوان شاهد فرمایش خویش ذکر ""فرزندان او هستند السالم
 )28-عقبِه (زخرف و جعلَها کَلمۀً باقیۀً فیالف)  

 )29-ما یبدلُ الْقَولُ لَدي (قب) 
 )2-خُسرٍ (عصر و الْعصرِ * إِنَّ الْإِنْسانَ لَفیج) 

 )12-إِمامٍ مبینٍ (یس ء أَحصیناه فیو کُلَّ شَید)  
 

  ن چه کسی یا کسانی نازل شده است؟طبق فرموده رسول خدا صلی اهللا علیه و آله در روز غدیر سوره مبارکه حمد در شأ .8
  .پیامبر اکرم صلی اهللا علیه و آلهالف) 
  .اهل بیت پیامبر صلی اهللا علیه و آلهب) 
 .پیامبر خدا و اهل بیت گرامی وي علیهم السالمج) 

 امیر المومنین علیه السالمد)  
 

 فرماید؟ه مردم میاي برسول خدا صلی اهللا علیه و آله درباره تدبر در آیات قرآن چه توصیه. 9
 .به محکمات قرآن بنگرید و متشابهات آن را تفسیر کنیدالف)  
  .به محکمات قرآن بنگرید و به دنبال متشابهات آن نرویدب)  

  .کندالسالم)، تفسیر قرآن را برایتان روشن نمیعلیهکنم (یعنی حضرت علیگیرم و آن را بلند میهیچ کس جز این شخصی که دست او را میج) 
 موارد ب و جد) 

 
  کند؟رسول خدا صلی اهللا علیه و آله در روز غدیر، ثقلین را چگونه معرّفی می .10

  .السالم، ثقل اکبر ـ قرآن ثقل اصغرعلیهماهل بیت الف) 
  .السالم ثقل اصغرعلیهم قرآن، ثقل اکبر ـ اهل بیتب) 
 .السالم ثقل اکبر ـ فرشتگان مقرّب الهی ثقل اصغرعلیهمقرآن و اهل بیت ج) 

 کدامهیچد)  
 

  سوي آتش، پس از خود را با چه عنوانی معرفی فرمودند؟کننده بهپیامبرصلی اهللا علیه و آله امامان دعوت. 11
 اصحاب الصحیفهالف) 

 اصحاب النّارب)  
 النفاقاهلج)  
 اصحاب المشئمهد)  
 

 طبق فرمایش پیامبرصلی اهللا علیه و آله در روز غدیر، معیار شقاوت و تقوي چیست؟ .12
  .نپذیرفتن یا پذیرفتن دین اسالمالف)  

 .رد کردن یا قبول والیت رسول خدا صلی اهللا علیه و آلهب) 
  .السالمعلیه دشمنی و یا دوستی با حضرت علیج)  

 .دروغگویی یا صداقت و راستگویید) 
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  صلی اهللا علیه و آله علت معرفی نکردن منافقان به همه مردم را چه چیز بیان کردند؟پیامبر  .13

 .دستور خداوند متعالالف) 
 .صالح امور مردمب)  
  .بزرگواري پیامبر صلی اهللا علیه و آله نسبت به آنانج)  

 .قدرتمند بودن این گروه در بین مردمد) 
 

 السالم در ابتدا چه سؤالی از مردم پرسید؟علیهتأکید بر والیت حضرت علی پیامبر صلی اهللا علیه و آله براي ابالغ و .14
 چه کسی بر شما از خودتان صاحب اختیارتر است؟الف)  
 خداوند از شما خواسته تا چه کسانی را دوست بدارید؟ب)  
  آیا من و اهل بیت مرا بیش از خود و خانواده خود دوست دارید؟ج)  

 دارید؟السالم را دوست مییهعلآیا پس از من حضرت علید) 
 

  امیرالمومنین علی علیه السالم به حاضرین بیان فرمود کدام است؟ اي از قرآن که پیامبر صلی اهللا علیه و آله در داللت بر وصایت و والیتآیه .15
 الصالةَ و یؤْتُونَ الزَّکاةَ و هم راکعون ولیکُم اللَّه و رسولُه و الَّذینَ آمنُوا الَّذینَ یقیمونَ إِنَّماالف) 
 إِنَّما یرید اللَّه لیذْهب عنْکُم الرِّجس أَهلَ الْبیت و یطَهرَکُم تَطْهیراًب) 
 یا أَیها الَّذینَ آمنُوا أَطیعوا اللَّه و أَطیعوا الرَّسولَ و أُولی الْأَمرِ منْکُمج) 
 ینالُ عهدي الظَّالمین قالَ ال إِنِّی جاعلُک للنَّاسِ إِماماً قالَ و منْ ذُریتی إِبراهیم ربه بِکَلمات فَأَتَمهنَّ قالَ و إِذ ابتَلىد) 

 
  السالم بر شمردند؟علیههديهاي زیر را براي حضرت میک از ویژگیپیامبر خدا صلی اهللا علیه و آله در روز غدیر کدام .16

 .گیرنده خون اولیاي خداها، انتقامها و منهدم کننده آنکننده قلعهگیرنده از ظالمین، فتحانتقامالف) 
 .اندیاري کننده دین خداوند: استفاده کننده از دریایی عمیق، کسی که پیشینیان به او بشارت دادهب) 
  .هاحاطه دارنده به همه فهمانتخاب شده خداوند، وارث هر علمی و اج) 
 همه مواردد) 

 
  پیامبر اکرم صلی اهللا علیه و آله پس از اعالن والیت حضرت علی علیه السالم چه دعایی فرمودند؟ .17

 ".ا دشمن بدارددوست دارد و دشمن بدار هر کس او ر ؛ خدایا دوست بدار هر کس او را»والِ منْ والَاه و عاد منْ عاداه اللَّهمالف) 
 ".را یاري کند و خوار کن هر که او را خوار کند ؛ خدایا یاري کن هر کس او»انْصرْ منْ نَصرَه و اخْذُلْ منْ خَذَلَه اللَّهمب) 
 ".د و غضب کن بر کسی که حق او را انکار کندلعنت نما هر کس علی را انکار کن ؛ خدایا»و الْعنْ منْ أَنْکَرَه و اغْضَب علَى منْ جحد حقَّهج) 
 همه مواردد) 

 
 غدیر دوستان اهل بیت علیهم السالم را چگونه معرفی و توصیف می کند؟ پیامبر خدا صلی اهللا علیه و آله در روز .18

 .ان را با ظلم نپوشاندند؛ کسانی که ایمان آوردند و ایمانش»الَّذینَ آمنُوا و لَم یلْبِسوا إیمانَهم بِظُلْمالف) 
 .؛ کسانی که ایمان آورده اند و شک نکرده اند»الَّذینَ آمنُوا و لَم یرْتابوا ب) 
 .؛ کسانی که با سالمتی و امن وارد بهشت می شوند»هم الَّذینَ یدخُلُونَ الْجنَّۀ بِسالمٍ آمنینج) 
 همه مواردد) 
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  داند؟آله در روز غدیر، سزاي کسی را که با علی علیه السالم مخالفت کند و والیت او را نپذیرد چه میپیامبر صلی اهللا علیه و  .19

  .از دست دادن آسایش و راحتی در دنیا-الف) 
  .اش را نمی پذیرد و او را نمی بخشدخداوند توبهب) 
  .شودگرفتار آتش جهنم میج) 
 .موارد ب و جد) 

 
  اي آدم را از بهشت بیرون کرد؟طبق فرموده رسول خدا صلی اهللا علیه و آله در روز غدیر، شیطان با چه وسیله .20

  .با حسدالف) 
 .با دادن وعده دروغب) 
  .با خیرخواهیج) 
 .با توطئهد) 

 
 
 

 

 پاسخنامھ""

 د ج ب الف سوال د ج ب الف سوال
1     11     
2     12     
3     13     
4     14     
5     15     
6     16     
7     17     
8     18     
9     19     
10     20     

 

 

 

 و روابط عمومی و امور فرهنگی

 پایگاه مقاومت بسیج حضرت ابوالفضل(ع) پتروشیمی مروارید


