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 : یک جهان جشن!9درس 

 کنید**کامل 

 ی کعبهخانه حضرت علی )ع( در ............ به دنیا آمد. -1

تنها مردی که در زمان پیامبر در سن نوجوانی پشت  -2
 نماز خواند، بود. )ص( سر پیامبر

 حضرت علی )ع(

روز ............... روز دیدار با ............... و سالم و  -3
 صلوات است.

 سادات -عید غدیر

 غلط* *صحیح یا

 صحیح ی وحی، جبرئیل نام دارد.فرشته -4

پیامبر )ص( فرمان یافته بود تا خویشاوندان خود را  -5
 به دین اسالم دعوت کند.

 صحیح

 *پاسخ دهید*

 الحجهسال دهم هجری روز هجدهم ماه ذی آخرین حج پیامبر در چه تاریخی بود؟ -6

پیامبر در آخرین سفر حج پیامبر، جبرئیل امین به  -7
 )ص( چه فرمود؟

چه را از سوی پروردگارت بر تو نازل ای رسول خدا آن
شده است برای مردم بیان کن که اگر بیان نکنی، 

 ای.رسالتت را انجام نداده

پیامبر )ص( در آخرین سفر حج خود دست چه کسی  -8
 را باال آوردند و چه فرمودند؟

( را باال بردند و فرمودند: هر کس دست حضرت علی )ع
من رهبر و سرپرست او هستم، این علی، رهبر و 

 سرپرست اوست.

که دست حضرت علی )ع( را پیامبر )ص( بعد از این -9
باال برده و او را جانشین خود معرفی کردند، چه دعایی 

 کردند؟

پروردگارا! با دوستان علی دوست باش و با دشمنان او 
وردگارا! یاران علی را یاری کن و دشمنی کن، پر

 بدخواهان او را خوار گردان.

بعد از معرفی حضرت علی )ع( به عنوان جانشین  -10
ای را هدیه پیامبر )ص(، جبرئیل امین برای پیامبر چه آیه

 اند؟آورده

شما را کامل و نعمت را بر شما تمام کردم و امروز دین 
 شما پسندیدم.اسالم را به عنوان آیین جاویدان 

یا ایّها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربّک »ی جمله -11
ای اشاره به چه واقعه« وَ اِن لَم تَفعَل فَما بَلّغتَ رِساَلتَه

 دارد؟

ی غدیر خم که در آن حضرت جبرئیل امین از واقعه
سوی پروردگار به پیامبر فرمودند: ای رسول خدا آنچه از 

نازل شده است برای مردم بیان سوی پروردگارت بر تو 
 ای.کن که اگر بیان نکنی، رسالتت را انجام نداده

 
 روز فتح مکّه

 
 

در کدام واقعه، حضرت علی )ع( بر دوش پیامبر  -12
 ها را از باالی کعبه پایین انداختند؟رفتند و بت

 *انتخاب کنید*

 ( حضرت علی )ع(2                      ( ابوطالب1حضرت محمد )ص( در غدیر خم چه کسی را به  -13



 

 

 ( امام حسین )ع(4             ( امام حسن )ع(3 خود به مردم معرفی کردند؟ عنوان جانشین

در روز عید غدیر کدام دین به عنوان آیین جاویدان  -14
 از طرف خداوند معرفی شد؟

 ( دین یهود2                ( دین مسیح 1
 ( دین زرتشت4                 ( دین اسالم3

ما مسلمانان در کدام عید جانشینی حضرت علی  -15
 گیریم؟)ع( بعد از پیامبر را جشن می

 ( عید غدیر2                  ( عید قربان1
 ( عید مبعث4                   ( عید فطر3

 (2ی )گزینه -15                          (3ی )گزینه -14                        (2ی )گزینه -13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


