
 به نام خداوند بخشنده مهربان 

 دوست خوبم سالم  

از بلندای    "مهرواره کتابخوانی مسابقه خواهی در حاال می  کتاب »فریاد کوه« را خواندی و چه خوب که عید غدیر خم مبارک.   

  هو ب  1399ادمرد24تا روز   را (گزینه صحیح  شماره سوال به صورت  )سواالت پاسخ  لطفاشرکت کنی.  "توحید تا آفتاب والیت 

 یدکن پیامک  30007367

 

 معنای والیت در کدامیک از گزینه های زیر نیامده است ؟ -1

 رهبری  .دوستی                                       د  .فرمانروایی                                    ج  .سرپرستی                       ب  .الف 

 

 

 کسی است؟  چه لقبمولود کعبه  -2

 امام حسن )ع(.د             امام علی )ع(     .ج            حضرت فاطمه )س(    .ب          الف: حضرت محمد )ص( 

 

 

 این بیت از کیست ؟   -3

 از علی آموز اخالص عمل                              شیر حق را دان منزه از دغل  

 سعدی   .مولوی                                        د  .ج                    رودکی                         .ب  کسایی                           .الف 

 

 

 معرفی و انتخاب امام علی )ع( به عنوان وصی و جانشین پیامبر، از طرف چه کسی بود؟   -4

 اهل بیت )ع( .د       مردم                    .ج         حضرت محمد )ص(        .از طرف خدا                       ب .الف

 

 

 

 چرا حادثه عظیم بیعت مردم با امام على )علیه السالم( با نام غدیر معروف شد؟  -5

 چون در نزدیکی مکه،  مردم با حضرت علی )ع( بیعت کردند. .الف

 زیرا آن سال هوا بسیار گرم و خشک بود.  .ب

 یر جاری بود.نام غد کوچکی به  کردند، رودچون در آن صحرا که مردم با امام علی)ع( بیعت  .ج

 هایشدست  در   را  علی دست و   ایستاد بلندی  بربایستند و خود   هاکاروان تمام که داد فرمان ص محمدچون   .د

 . برد باال  را  آن و گرفت



 پس از کدام رویداد مهم، غدیر شکل گرفت؟  -6

 ازدواج امام علی)ع(  و حضرت فاطمه )س(  پس از  .الف

 پس از جنگ احد  .ب

 پس از هجرت حضرت محمد از مکه به مدینه .ج

 پس از مراسم حج واجب  .د

 

 لی در بستر پیامبر خوابید حضرت محمد به کدام شهر رفتند؟  شبی که حضرت ع -7

    بصره  .د                  کوفه  .ج                      یثرب   .ب مکه                  .الف 

 

 کردند؟  یخود معرف  نی به عنوان جانش رخمی)ع( را در منطقه غد ی حضرت عل یزماناکرم )ص( در چه  امبریپ -8

 ب از طلوع آفتا قبل .الف

 از اقامه نماز ظهر  بعد .ب

 غروب آفتاب  هنگام .ج

 شب مهین .د

 

 کدام پیام  در روز غدیر خم بر پیامبر وحی شد؟  -9

 .کردیم نازل  تو بر که را آنچه بگو  خدا رسول ای   .الف

  .اوست موالی علی اویم موالی من که سهرک  .ب

طرف آن در دست خداست و   کیکتاب خدا که  یکی: گذارمیو گرانبها م سینف  زی شما دو چ انین در مم .ج

 من.  تیعترت و اهل ب یگریآن در دست شما؛ و د گریطرف د

که او را محبوب دارد و   دوست بدار و دشمنان او را دشمن بدار! محبوب بدار آن کسی  خداوندا، دوستان او را .د

 . دشمن بدار آن کس که او را دشمن دارد

 

 قرار گرفته است؟ یخم در کدام روز و ماه قمر ریغد دیع -10

 حجهیذ 10 .الف

 حجه ی ذ  7 .ب

 قعده یذ 29 .ج

 حجهیذ  18 .د



 

 

 


