
 به نام خدا

 

 سواالت خطبه غدیر

 

 دهد چیست؟به اولین چیزی که گواهی میبخش دوم خطبه غدیر، پیامبر  آغاز در.۱

 الف( عبودیت خود

 پروردگاری خداوندب( 

  ج( عبودیت خویش و پروردگاری خدا

 حمد و ثنای الهی د(

 رسانده است؟ر با عمل به چه چیزی رسالت خود را به پایان پیامب. ۲

 الف( ابالغ خطبه غدیر

 بیعت گرفتن از حجاج خانه خدا برای والیت امام علیب( 

   او نازل شده استبر  که حق علی درج( ابالغ آنچه 

 د( گزینه ب و ج

 کرده است؟انجام ماموریت پیامبر چه ضمانتی بر حضرت خداوند برای  .۳

 الف( پاداش رسالت

  حفظ از شر مردم ب( 

 کفایت خودش )خدا(ج( 

  د( گزینه ب و ج 

 بَلََّغ تَ فَما تَف عَل   لَم  وَإ ن   رَب َّکَ م ن  إ لَی کَ  أُن ز لَ ما بَل َّغ   أَیُهَاالرََّسُولُ یا"ص سبب نزول آیه حضرت محمد  .۴

  وَاهلل ر سالَتَهُ

 را چه فرمود؟ "النَّاس م نَ  یَع ص مُکَ

  من بر امت، علی ع است. جانشین خداوند پیامبر را مامور کرد تا به مردم بگوید، وصی،الف( 



 است. ، همچون نسبت هارون به موسیمننسبت علی به  خداوند او را مامور اعالم این سخن نمود: ب(

 خداوند به پیامبرش دستور داد تا علی را به عنوان امام امت معرفی کند.ج( 

  د( همه موارد 

 کند؟مردم معرفی میولی و سرپرست خداوند چه کسانی را به عنوان . ۵

 اهلل، پیامبران و امامانالف( 

 ب( اهلل، رسول و مومنان

 دهند.و مومنانی که همواره نماز به پا داشته و زکات می اهلل و پیامبرشج( 

  دهند زکات میاهلل و پیامبرش و مومنانی که در حال رکوع د( 

 معاف کند؟ابالغ او را از این  بخواهد خداوند ازنمود رخواست جبرئیل داز . چرا پیامبر اسالم ۶

 مطلع بوداز کمی متقین و زیادی منافقین الف( 

 سابقه بدعهدی مردم در امور مهم و حساس را به یاد داشت.ب( 

  قین اسالم مطلع بود کنندگان و زیادی منافمسخرههای حیله ، کمی متقین،کنندگانمالمت( از فساد ج

 دانستافقین را مینقشه مشرکان، کافران و مند( 

 دانستافقین را مینقشه مشرکان، کافران و من .۷

 ؛ جادوگربدعهدیالف( 

  دهنده به هر حرفی گوش ؛ب( نفاق

 اُمی؛ مالمتج( 

 ؛ اُذُند( حیله

 چگونه خواهد بود؟ امر امامتعاقبت مخالفان و موافقان  .۸

 برخورداری از رحمت الهی الف( ملعون؛

 ؛ آمرزیدهب( مغضوب

 آمرزیدهج( ملعون؛ 

   د( گزینه الف و ج



 چه کسی است؟امام مبین که در سوره یس آمده،  منظور از .۹

 هامام زمانالف( 

   ع ب( امام علی

 ج( پیامبر، امام علی ع و فرزندان او

 ص معصومیند( 

 پذیرد؟اش را نمیتوبه بنده هرگز در چه شرایطی خداوند .۱۰

 سرزنش و مالمت امام معصومالف( 

 پیامبر و اهل بیتنادیده گرفتن جایگاه والیت  ب(

  والیت امام علی ع  ج( ا نکار

 حالل امام را حرام، و حرام او را حالل بپندارد د(

 به چه چیزی تشبیه کرد؟ خاتم انبیاء است، اواینکه شک در پیامبر   .۱۱

   کافر شده است.مانند کفر اول جاهلیت، الف( 

 است ب( فاسق

 زمانه امام علی ع ج( خوارج

 قبل از ظهور اسالم د( کافر و مشرک

 کدام گزینه است؟ خلق باقی استترین مردم روی زمین تا زمانی که . افضل۱۲

 الف( امام علی ع

 دوازدهم امامب( 

   و امام علی عپیامبر اکرم ص ج( 

 پیامبر اکرم و دوازده امام بعد از اود( 

 ؟بر چه کسی حالل استبودن مومنین امیرال.۱۳

 الف( حاکمان خدا روی زمین

 ب( امام علی ع



   ج( حضرت محمد ص و حضرت علی ع

 د( اهل بیت پیامبر

 نازل نکرده است؟ کدام سوره را جزء برای امام علی عخداوند . ۱۴

 والعصرالف( سوره 

 ب( سوره یس

 سوره هل اتی علی االنسانج( 

  گزینه الف و ج د( 

 کدام گزینه صحیح نیست؟ .۱۵

  خویش است از صلب الف( نسل پیامبر 

 آوردفقط مومن مخلص است که به امام علی ع ایمان میب( 

 است حضرت علی ع توصیف شده به صبر و شکرج( 

 .ترسنداز خدا میپنهانی دوستان اهل بیت کسانی هستند که در د( 

 در بین مردم چیست؟نقش پیامبر و حضرت امیر  .۱۶

 پیامبر مُنذر و امام علی هدایت کنندهالف( 

 انذار کننده و امام علی بشارت دهنده  ب( پیامیر

 انددهنده به مردمانذار کننده و بشارتوار ج( هر دو بزرگ

  گزینه الف و ب  د(

 تمام اولیای خدا بر روی زمین چه کسی است؟ خونخواه .۱۷

 امام علی عالف( 

  ب( حضرت مهدی عجج 

 ج( پیامبر

 د( دوازده امام



یا فراموشی  کوتاهی کردنداگر زمان طوالنی گذشت و مردم در به پاداشتن نماز و پرداخت زکات . ۱۸

 نمودند، تکلیف چیست؟

   علی صاحب اختیار آنان است و او بیان کندالف( 

 ب( طبق حکم الهی عمل کند

 و حاکم جامعه بجویید. تفسیر حکم قرآن را از امامان معصوم ج(

 د( همه موارد

 باالترین مصداق امر به معروف چیست؟ .۱۹

 پذیرش والیت امام علیالف( 

  ب( مسئله امامت 

 دوستی با دوستان اهل بیتج( 

 د( هیچ کدام

 سوره حمد درباره چه کسی نازل شده است؟ .۲۰

 الف( پیامبر اکرم

 لیب( امام ع

 ج( یازده امام بعد از حضرت امیر

  د( همه موارد 


