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 خ ی. مهلت زمان شرکت در مسابقه تا تار ندیمسابقه شرکت نما  ن یدانلود نموده و در ا    www.ihu.ac.irبه آدرس  

  یی ا یقرعه هدا  دیبه ق  زیمسابقه ن  نی ا  دگانیباشد. به برگز  ی خم( م  ریغد   دیسع  دی)مصادف با ع  1400مرداد    7پنجشنبه  

 )ع( اعطاء خواهد شد. نی از طرف دانشگاه جامع امام حس  ادبودیبه رسم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 غدیرمسابقه کتابخوانی اسرارسواالت 

 ؟ «این خبر را پدران به فرزندان تا روز قیامت اطالع دهند» :یر فرمودنددچرا پیامبردر خطبه غ .1

 امام معصوم را تا روز قیامت معرفی کردند  12پیامبر در این خطبه   (1

 تا مظلومیت امیرالمومنین تا روز قیامت بماند.  (2

 تا بتواند در روز قیامت با مسلمانان به محاجه بپردازد .  (3

 در این خطبه مطالبی هست که مسلمانان در آخر الزمان به آن احتیاج پیدا میکنند. (4

 در حجه الوداع، چند خطابه قبل از غدیر و در کجا ایراد نمودند؟برای زمینه سازی غدیر پیامبر)ص(  .2

 منا و مسجد خیف -دو خطابه (1

 منا، مسجد خیف، عرج –سه خطابه  (2

 منا و جحفه  -دو خطابه (3

 منا، جحفه، عسفان  –سه خطابه  (4

 عالم نشده است« » هیچ حکمی مثل والیت در غدیر ا ؟این روایت از کدام امام معصوم)ع( می باشد .3

 امام باقر)ع(  (1

 امام سجاد)ع(  (2

 امام صادق)ع(  (3

 امام رضا)ع(  (4

 علی ع در غدیر خم چگونه بود ؟ امام بیعت مردم با  .4

 بیعت با دست انجام شد   (1

 بیعت با اقرار قلبی و زبانی انجام شد   (2

 هر که با دستش توانست بیعت کرد وگر نه با زبانش به آن اقرار کرد (3

 بیعتی گرفته نشد و صرفا اطالع رسانی عمومی بود   (4

 در مورد چه کسی نازل شده است ؟ «ئل بعذاب واقع ل سا»سأیه آ .5

 ابو سفیان   (1

 حارث فهری  (2

 معاویه  (3

 ابوقحافه (4

 شیطان درروز غدیر چه چیزی به پیامبر گفت ؟ .6

 به زودی مردم را منحرف میکنم (1

 چقدرکم اند کسانی که واقعا با توبیعت میکنند (2

 ی به بیعت مردم با علی نبندامید (3

 من از انحراف مردم مایوس شدم   (4

 توطئه ترور پیامبر بعد از واقعه غدیر در کجا انجام گرفت ؟  .7

 در مدینه (1

 در مکه  (2

 در کوه هرشی   (3

 در مسجد شجره (4



 صحیفه ملعونه دوم توسط چه کسی و در کجا نوشته شد ؟  .8

 مدینه – عاص بن وائل  (1

 مدینه   –ابو عبیده جراح   (2

 مکه   – عاص بن وائل  (3

 مکه   –ابو عبیده جراح   (4

 . « درروز غدیر آن را میشناسند و در سقیفه انکار میکنندرا در تفسیر کدام ایه فرموده اند؟ »امام صادق ع این جمله  .9

 انما ولیکم اهلل و رسوله و الذین ...  (1

 لقد صدق علیهم ابلیس ظنه  (2

 الیوم یئس الذین کفروا من دینکم  (3

  ثم ینکرونهایعرفون نعمت اهلل (4

 را درخطبه غدیر در فضائل علی ع معرفی کرد ؟ها  پیامبر کدام سوره  .10

 و الملک  سوره توحید (1

 و هل اتی   عادیاتسوره  (2

 و الفجر  والعصرسوره  (3

 انسان و العصرسوره  (4

 پیامبرحدیث غدیررا نقل کرده اند ؟  چند نفر ازاصحاب .11

 نفر 50 (1

 نفر 100 (2

 نفر 200 (3

 نفر  200بیش از  (4

 ؟استدرحدیث غدیر مورد بحث های زیاد قرار گرفته  مولیچرا  کلمه  .12

 به خاطرابهام کلمه مولی  (1

 به خاطر این که مخالفین از تمام حدیث فقط همین یک فقره را آورده اند  (2

 به خاطر اهمیت کلمه مولی   (3

 همه موارد (4

   "من عادی علیا... فعلیه لعنتی و غضبی "؟ با توجه به خطبه غدیراین جمله از کیست  .13

 خداوند متعال  (1

 پیامبر اعظم ص (2

 امام باقر ع  (3

 جبرئیل  (4

 درخطبه غدیرچند جمله درمورد والیت امیر المومنین حضرت علی ع آمده ؟ .14

 جمله  20 (1

 جمله  30 (2

 جمله  40 (3

 جمله  50 (4

 



 معنی دقیق کلمه مولی در حدیث غدیر چیست ؟ .15

 صاحب اختیار  (1

 امام  (2

 خلیفه و جانشین (3

 محبت و دوستی   (4

 فضیلت امیر المومنین را در خطبه غدیر ذکر کرد ؟پیامبر ص کدام  .16

 کندن درب قلعه خیبر  (1

 جنگ با عمربن عبدود (2

 خوابیدن جای پیامبر (3

 ضربت در روزخندق   (4

 در خطبه غدیر با اشاره به کدام آیه از قرآن کریم، امام علی)ع( را »امام مبین« معرفی می کند؟ .17

 12آیه –یس  (1

 95آیه  -بقره  (2

 25آیه  –کهف  (3

 65آیه  -اسرا  (4

 جزای دشمنان اهل بیت در روز قیامت چیست ؟ .18

 هبط اعمال  (1

 خلود در دوزخ  (2

 عدم تخفیف عذاب   (3

 همه موارد  (4

 باالترین امر به معروف را چه چیزی معرفی کردند ؟ (ص)پیامبر  .19

 قبول والیت و امامت  (1

 رساندن والیت و امامت به دیگران  (2

 شناختن حقیقیت والیت و امات   (3

 مبارزه با دشمنان والیت و امامت (4

 ؟  در خطبه غدیر چند آیه از قرآن کریم درباره اهل بیت)ع( تفسیر شده است .20

 آیه 25 (1

 آیه 15 (2

 آیه 20 (3

 آیه 30 (4

 

   الحمد هلل الذی جعلنا من المتمسکین بوالیه امیرالمومنین علی بن ابی طالب)ع(


