«سئواالت خطبه غدیر»
 -1کدامیک از موارد زیر از صفات و شئون خداوند متعال نیست؟
الف) تعجیل در انتقام ب) قائم بر قسط و عدل ج) درهم شکننده ظالمان د) مسخر کننده آفتاب و ماه
 -2مفهوم عبارت( :قاصم کلّ جبارٍ عنید و مهلک کلّ شیطان مرید) کدامیک از گزینه هاست؟
الف) دور کننده هر ستمگر سرکش و نابود کننده هر شیطان رانده شده
ب) شکننده هر ستمگر سرکش و نابود کننده هر شیطان رانده شده
ج) دفع کننده هر ستمگر لجوج و هالک کننده هر شیطان رانده شده
د) میراننده هر ظالم ستمگر و شیطان رانده شده
 -3عبارت (:صُراخ المستصرخین) به چه معنایی است؟
ج) گناه گناهکاران

الف) صاحبان فریاد رسا ب) اصرار اصرار کنندگان

د) فریاد فریاد کنندگان

 -4آیه( :انّما ولیکم الّله و رسولُهُ ).....والیت چه کسانی را بیان می کند؟
ب) والیت رسول خدا(ص)

الف) والیت خداوند

ج) والیت حضرت علی(ع)

د) همه موارد

 -5فرمان ابالغ والیت حضرت علی(ع) از سوی حضرت جرئیل ،چند بار بر پیامبر (ص) آورده شد؟
الف) یکبار

ب) دو بار

د) چهار بار

ج) سه بار

 -6علت در خواست پیامبر(ص) از جبرئیل مبنی بر معاف کردنش از ابالغ والیت حضرت علی(ع) چه بود؟
الف) کم بودن متقین و زیاد بودن منافقان

ب) دسیسه مالمت گران و مکر مسخره کنندگان

ج) دشوار بودن ابالغ امامت حضرت علی(ع)

د) گزینه های الف و ب

 -7طبق آیه( :یا ایّها الرسول بلّغ ما انزل الیک ).....عدم ابالغ والیت حضرت علی(ع) توسط پیامبر(ص) مساوی بود
با...؟
ب) انجام گناه کبیره

الف) عدم ابالغ رسالت

ج) عدم تکمیل نبوت

د) سرپیچی از دستور خداوند

 -8بر اساس خطبه غدیر ،هر کس با والیت حضرت علی(ع) مخالفت کند.......؟
الف) ملعون است

ب) کفر ورزیده

د) گزینه های الف و ج

ج) مورد غضب است

 -9منظور از ثقل اصغر وثقل اکبر را به ترتیب مشخص کنید؟
الف) قرآن و اهل بیت(ع)

ب) اهل بیت(ع) وقرآن

ج) قرآن و امامت

د) قرآن و نبوت

 -11شیطان اغواگر حضرت آدم(ع) را با کدام صفت از بهشت راند؟
الف) کبر و غرور

ب) رشک

ج) دروغ

د) حسادت

 -11طبق فرمایش پیامبر(ص) مسئله امامت بعد از رحلت پیامبر(ص) با چه چیزی جابجا خواهد شد؟
الف) پادشاهی

ب) خالفت

ج) حاکمیت

 -12کدامیک از مسائل زیر در خطبه غدیر مطرح نشده است؟

د) اصحاب صحیفه

الف) حج

ب) نماز

د) امربه معروف

ج) نیکی به والدین

 -13براساس خطبه غدیر صراط مستقیم به چه چیزی اطالق می شود؟
الف) پیامبر(ص)

ج) قرآن و اهل بیت(ع)

ب)پیامبر(ص) و اهل بیت(ع)

د) قرآن

 -14عبارت (:الرشید السّدید) در وصف چه کسی است؟
الف) حضرت رسول اکرم(ص) ب) حضرت علی(ع) ج) شیعیان حضرت علی(ع) د) حضرت مهدی(عج)
 -15پیامبر(ص) در خطبه غدیر رأس و ریشه امر به معروف را چه چیزی معرفی می کند؟
الف) عمل به قول پیامبر(ص) در امر امامت و رساندن این امر به دیگران
ب) پیروی از حضرت علی(ع) و دوری از فتنه علیه مسئله والیت
ج) رساندن امر امامت توسط حاضران به غایبان
د) بر پایی واجبات الهی از جمله حج ،نماز ،زکات و.....
 -16منظور از کلمه باقیه در آیه شریفه(:و جعلها کلمة باقیة فی عقبه) چیست؟
الف) والیت

ب) نبوت

ج) امامت

د) ایمان به خدا

 -17در روز غدیر رسول اکرم(ص) از مردم خواست حضرت علی(ع) را با چه عنوانی مورد خطاب قرار دهند؟
الف) ولی المومنین

ج) حجة الّله

ب) امیرالمومنین

د) ولی الّله

 -18غدیر به چه معنایی است؟
الف) رودی کوچک در صحرای نزدیک جحفه

ب) تپه ای کوچک در صحرای نزدیک جحفه

ج) بیابانی وسیع در جحفه

د) سه راهی مکه ،مدینه و شام

 -19حادثه غدیر در چه سالی اتفاق افتاد؟
الف) سال دهم هجری

ب) سال یازدهم هجری

ج) سال نهم هجری

د) سال هشتم هجری

 -21اشاره حضرت رسول اکرم(ص) بر اینکه خداوند شما را به حالتان رها نخواهد کرد تا ناپاک را از پاک جدا
کند ،به کدامیک از آیات قرآن است؟
الف) احزاب33/

ب)توبه28/

ج) آل عمران179/

د) حج26/
موفق باشید.
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