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 عید غدیرخم فرهنگیمسابقه 
 :فرمودند السالم علیه ابیطالب بن علی مورد در ابالغ ي آیه نزول از بعد ) ص ( اعظم پیامبر1-

 .است ........................................ همانند من به او نسبت

 السالم علیهما موسی به هارون .ب السالم علیهما عیسی به موسی . الف

 السالم علیهما موسی به خضر .د السالم علیهما حسین امام به حسن امام .ج

 بخشد؟ نمی را او و پذیرد نمی هرگز را کسی چه ي توبه خداوند ) ص  (پیامبر فرمایش به 2-

 .زند سرباز خداوند عبادت از عمدًا که کسی .ب .نباشد خالص خود هاي نیت در که کسی .الف

 .نداند خود اعمال ناظر را خدا که کسی .د .کند انکار را السالم علیه علی حضرت والیت که کسی .ج

 است؟ آیه این ي ترجمه مضمون غدیر ي خطبه در  ) ص  (پیامبر جمالت از یک کدام 3-

 «...الیوَم اکملُت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و »

 .نمود کامل او امامت با را شما دین خداوند .ب .است من برادر علی این !مردم اي .الف

 .خداوند طرف از کننده هدایت امام اوست .د .است خداوند کتاب تفسیر در من جانشین علی این .ج

 ؟ است شده ذکر السالم علیه امیرالمؤمنین نام بار چند غدیر خطبه در 4-

 بار پانزده.د بار هفت.ج بار ده .ب بار دوازده .الف

 ؟ انجامید طول به روزي چه تا خم غدیر در توقف 5-

 

 

 الحجه ذي 21 .د الحجه ذي 21 .ج الحجه ذي 02 .ب الحجه ذي 02 .الف

 ؟ چیست تقوي و شقاوت معیار غدیر، روز در  ) ص  (اکرم پیامبر فرمایش طبق 6-

   ) ص (خدا رسول پیامبري قبول یا کردن رد .ب اسالم دین پذیرفتن یا نپذیرفتن.الف

 راستگویی و صداقت یا دروغگویی .د السالم علیه علی حضرت با دوستی یا دشمنی.ج
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 .!است اکبر ثقل ......................... و اصغرند ثقل ...................... مردم اي : فرمودند غدیر خطبه در ) ص  (پیامبر 7-

 ) ص  (خدا پیامبر - او نسل از فرزندانم از پاکان و السالم علیه علی .ب السالم علیهم بیت اهل  -قرآن .الف

 قرآن  او نسل از فرزندانم از پاکان و السالم علیه علی .د ) ص  (خدا پیامبر - قرآن .ج

 ؟ شود می محسوب غدیر سعید عید اعمال جزء دعا کدام خواندن 8-

 ندبه دعاي .د کمیل دعاي .ج سمات دعاي .ب مستجیر دعاي .الف

 .«است زمین از تر مشهور آسمان در غدیر روز» است؟ السالم علیه معصوم امام کدام از روایت این-9

 السالم علیه رضا امام .ب السالم علیه باقر امام .الف

 السالم علیه کاظم امام .د السالم علیه صادق امام .ج

 کدامند؟ خم غدیر روز در شده نازل هاي آیه 11-

  بقره ي سوره 61 آیه .ب مائده ي سوره 76 و 3 هاي آیه .الف

 معارج ي سوره 0 و 2 هاي آیه .د ب و الف گزینه .ج

 کیست؟ الغدیر شریف کتاب صاحب11-

 مطهري استاد .د مفید شیخ .ج امینی عالمه .ب جعفري عالمه .الف

 ؟ شد واقع تاریخی چه در خم غدیر ماجراي 12-

 هجري 22 سال الحجه ذي 21 .ب هجري 22 سال الحجه ذي 21 .الف

 هجري 22 سال القعده ذي 21 .د هجري 22 سال القعده ذي 21 .ج

 ؟ بود که نمود آن خواندن و شعر سرودن به اقدام )ص  ( پیامبر اجازه با غدیر روز در که شاعري13-

 

 خزاعی دعبل .د   ثابت بن حسان .ج  فضیل .ب    خزاعی جندب .الف
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 : کنید کامل را باشد می غدیر خطبه در ) ص  (اعظم پیامبر کالم از برگرفته که زیر جمله14-

 ................ ، نمایالد  پیالروي  او از کالس  هالر  و اسالت  ................... ، برخیالزد  مخالفالت  باله  السالالم  علیه علی با هرکس

 .خواهد بود

 حق رحمت و عنایت مشمول _ ملعون .ب         سربلند آخرت و دنیا در _ حق مغضوب .الف

 سربلند آخرت و دنیا در _ ملعون .د     حق رحمت و عنایت مشمول _ حق مغضوب .ج

 کدام یک از وقایع زیر جزو تاریخ عید غدیر نمی باشد؟-51

 روز عرضه والیت براهل آسمان ها. روز نجات حضرت ابراهیم علیه السالم از آتیش     ب. الف

 روز قبول توبه آدم علیه السالم. د       روز میالد مسعود امیر المومنین علیه السالم     . ج

 

          :.......................................خانوادگی نام و نام

    ........................................... :دانشجویی شماره

  :.......................................پرسنلیشماره 

  ................................................: تماس شماره 
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