
  بسمه تعالی

  
  خداوند چه کسی را مقیاس براي بازشناسی مومنان از منافقان معرفی نموده است؟-1

  همه موارد-چهارده معصوم               د -ج             امام علی(ع)      -پیامبر(ص)        ب-الف

  را بعنوان جانشین معرفی نموده اند؟ امام علی(ع)پیامبر در طول بعثت خود با چه الفاظی -2

  همه موارد -حاکم وامام             د -ولی و سرپرست                 ج -خلیفه                ب جانشین و -الف

  مهمترین هدف منافقین چه چیزي بود؟ -3

  مسلمان جلوه دادن خود -حضرت علی(ع)       د قتل -جلوگیري از جانشینی اهل بیت           ج -الف قتل پیامبر     ب

  در جریان جنگ تبوك وظیفه حضرت علی(ع) چه بود؟ -4

  مشاور و همراه پیامبر در طول جنگ     -جانشینی پیامبر در مدینه               ج -الف سردار سپاه پیامبر       ب

  مراقب همسران و زنان پیامبر -د   

  پس از جنگ تبوك و در مسیر برگشت به مدینه منافقین چه کردند؟  -5

  خیانت به پیامبر و همدستی با رومی ها   -ج             توبه گناهان گذشته -یامبر         باقدام به ترور پ -الف

  ارائه اطالعات سپاه اسالم به سردار رومی -د  

  تعداد مسلمانان در حجه الوداع چند نفر بود؟ -6

  هزار نفر 120 بیش از -هزار نفر       د 100بیش از  -هزار نفر           ج 80بیش از  -هزار نفر                ب 40بیش از  -الف

  سوره مائده) در چه موردي نازل شده است؟ 67آیه ابالغ( -7

  همه موارد -حفظ پیامبر از آسیب مردم      د -تکمیل رسالت پیامبر(ص)           ج -ب               امام علی(ع) خالفت -الف

  سوره مائده)مشخصات چه کسی را بازگو می کند؟ 55ایه والیت ( -8

  گزینه الف و ب -حضرت زهرا(س)           د -ج            امام علی(ع) -ب      الف پیامبر(ص)          

  پیامبر اکرم در روز غدیر با شاره به حدیث ثقلین چگونه به برابري و در کنار هم بودن قرآن و اهل بیت اشاره فرمودند؟ -9

  مانند دو برادر دو قلو حقیقت برابري و همراهی قرآن و اهل بیت را توصیف کردند -الف

را با دست دیگر گرفته و حقیقت برابري و همراهی قرآن و اهلبیت را توصیف  امام علی(ع)قرآن را روي دست گرفتند و دست  -ب
  کردند

  با کنار هم قرار دادن دو انگشت اشاره خود حقیقت برابري و همراهی قرآن و اهل بیت را توصیف کردند -ج



  و اهل بیت را اینگونه توصیف کردنددادند و حقیقت برابري و همراهی قرآن  امام علی(ع)قرآن را به دست  -د

  لقب امیرالمومنین به چه کسانی تعلق می گیرد؟ -10

  فقط و حضرت علی(ع) و امام زمان(ع) -د  ه امام    دوازد -ی(ع)    جپیامبر (ص) و حضرت عل -ب   علی(ع) فقط حضرت  -الف

  دعاي مسجاب پیامبر وقتی حضرت علی(ع) را بلند کرده و معرفی نمودند کدامیک از موارد زیر است؟-11

  ستی اش کن)خدایا هر کس سرپرستی و والیت علی(ع) را می پذیرد دوست بدار( سرپر -الف

  خدایا هر کس علی(ع) را یاري کرد تو هم او را یاري کن -ب

  خدایا هر کس با علی(ع) دشمنی کرد تو هم با او دشمن باش و هر کس علی(ع) را رها کرد تو هم او را رها کن    -ج

  همه موارد -د 

  سوره مائده) نشانگر چیست؟ 3آیه کمال( -12

  دین اتمام نعمت و رضایت خداوندل کما -ب                هزار پیامبر    124ثمره رسالت  -الف

  همه موارد -پذیرش والیت حضرت علی(ع) نشانه کمال دین است         د -ج

  پیامبر پس از معرفی جانشین و خلیفه خود چه چیز مهمی را تبیین فرمودند؟ -13

جانشینی امامان از نسل  -جانشینی امامان از نسل حضرت علی(ع) و حومت امام زمان(ع)      ج -الف احکام حج            ب
  حکومت امام عصر (ع) -حضرت علی(ع)       د

  پیامبر براي اولین بار در عمر خویش در چه زمانی از مسلمانان خواست تا از او تشکر کنند؟ -14

  در زمان معرفی حضرت علی (ع) -پس از اتمام مراسم با شکوه حج         ج -یعت با حضرت علی(ع)     بپیش از ب -الف

  وقتی که آخرین امام را به ایشان معرفی کرد -د

  پیامبر در روز غدیر چه چیزي را بعنوان فریضه براي مسلمانان تا روز قیامت واجب دانستند و از تخطی آن نهی فرمودند؟ -15

  همه موارد -د     تبلیغ پیام غدیر به اطرافیان    -انجام فریضه حج              ج -واندن نمازهاي پنج گانه      بخ -الف


