
چرا جامعه به رهبر نیاز دارد ؟ ( 1 

امری ضروری استرهبری در هر جامعه  الف:  

جامعه بدون رهبر فاقد نظم و امنیت است ب:  

  نیازمند حاکمیت استج:جامعه 

همه ی موارد د:  

ترويج وتبلیغ  که بیش از نیم قرن، از سوی استعمارگران رژيم های دست نشانده آنان.....................قیام پانزده خرداد، به افسانه  (2

پايان داد. بودشده    

  نابودی اسالم الف:

جدايی دين از سیاست ب:  

 ج: تغییر نظام 

  نابودی روحانیت د:

مبارزه پی گیر و مقاومت خستگی ناپذير ملٌت ايران، از سال....  تا ... که به انقالبی اسالمی کشیده شد. (3  

75تا 33الف:  

75تا  32ب:  

75تا  32ج:  

75تا 34د:  

مردم را کامل دانست که .... و .... را به ان ها ابالغ نمود.خداوند متعال زمانی دين  (3  

 الف:رسالت پیامبر و حقیقت دين

 ب:دين و نعالیم اخالقی 

 ج:سخنان پیامبر وفرمان او

د:امامت و واليت   

ان دينی که توحید نبوت و معاد  در ان باشد اما ..... در ان نباشد دين نیست،گمراهی و ضاللت است. (7  

 الف :امامت 

 ب:واليت 

 ج:رسالت 

(د:   )الف و ب  

 

 

 



 6) سه روز غدير به چه نامی در ذهن ها و تاريخ باقی ماند؟

 الف: ايام الواليه

 ب: روز امامت

ج: يوم الخالفه   

 د: عید غدير

( بر طبق فرمايش پیامبر چه کسانی وظیفه ابالغ پیام غدير)واليت حضرت امیر)ع(( را به عهده داشتند؟5  

 الف:علما و دانشمندان علوم دينی

 ب: مورخین و محدثین اخبار و روايات نبوی

 ج: همه حاضران واقعه غدير و همه پدران تا روز قیامت 

 د : کسانی که جهت تبلیغ درست دين تربیت می شوند و مهارت کافی دارند

در مورد رابطه امیرالمومنین)ع( با حضرت رسول)ص( کدام گزينه غلط است؟ (8  

 الف:نزديک ترين نسبت به پیامبر

 ب: ياری رساننده ترين به پیامبر 

 ج: مسن ترين صحابه پیامبر

د: عزيزترين نزد پیامبر   

 9) پیامبر اکرم)ص( در سفر حجه الوداع کدام دو حکم مهم اسالمی را تبین فرمودند؟

 الف : نماز وزکات

 ب: حج و امامت 

 ج: نبوت و امامت

د: عید غدير   

کدام يک از جمالت زير در باره حجه الوداع صحیح است؟  (10 

در سال هشتم هجری پس از فتح مکه انجام پذيرفت-الف:   

 ب: پیامبر به همراه حضرت علی)ع( در مسجد شجره احرام بستند 

 ج: حضرت زهرا و همسران پیامبر در حج شرکت نداشتند 

مکه خارج شده و در غدير خم حضور يابند د: پس از اتمام حج پیامبر دستور دادند که همه از  

 

 

 

 



 نام ونام خانوادگی:

 شهرستان:

 پاسخنامه

 

د      ج        ب        رديف  الف    
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 بادبیست وچهارمین سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی )ره(تسلیت 

 


