
    

 

 سواالت مسابقه کتابخوانی مجازی همای رحمت

 به مناسبت دهه والیت

 
 چه کسانی در تنظیم و تدوین احادیث نقش به سزایی داشتند؟ .1

 اعراب .1

 شیعیان .2

 ایرانیان .3

 حافظان قرآن .4

 چرا نام دختر پیامبر اسالم فاطمه نامیده شد؟ .2

 فاطمه به معنای نور است. .1

 پیامبر حق مادری داشت.نام مادر حضرت علی )ع( بود که بر گردن  .2

 حضرت خدیجه )ع( اینگونه طلب کرد. .3

 چون از هر شر و بدی دور است. .4

 کیست؟ امام مبینبه فرموده پیامبر خدا صلی اهلل علیه و آله  .3

 امام جعفر صادق)ع( .1

 خود پیامبر به واسطه علوم الهی که بر او وحی می شد .2

 حضرت علی )ع( .3

 سلیمان ابن داوود .4

 امیرالمونین را به حضرت علی )ع( داده است؟.چه کسی لقب 4

 . خداوند1 

 . پیامبر )ص(2

 . اصحاب و یاران3

 . امام صادق )ص(4

 



    

 

 . در غدیر خم چه کسی در مورد حضرت علی نزد پیامبر شعر سرود؟5

 ابواسحاق. 1

 . ابن عباس2

 . حسان ابن ثابت3

 . جعفرابن سلمه4

 ؟ذیحجه ثواب دارد چیست18به گفته ابوهریره اعمالی که در روز  .6

 نماز عید قربان  .1

 .. نیایش روز عرفه2

 . روزه گرفتن3

 . هیچکدام4

 . پس از حضرت آدم چه کسی به دستور خداوند وصی و جانشین او شد؟7

 .شبان1

 . غثمیشا2

 .شیث3

 . محوق4

است،هر کس در این دژ داخل شود،از...................... در امان والیت علی ابن ابی طالب دژمحکم من  . 8

 است.
 . شرک1

 .آتش دوزخ من2

 . آلوده شدن به گناه3

 . عذاب الهی4

 

 

 



    

 

این نقل قول را چه کسی بیان می کند؟)اکنون بهترین اوصیا، آقا و سرور شهیدان و کسی که نزدیک ترین مقام .9

 وارد می شود(را به پیامبران دارد، از این در 

 

 . مالک اشتر1

 .حر بن ریاحی2

 .مخدوج بن زید ذهلی3

 . انس بن مالک4

 . این سخن از کیست؟)محبوب ترین برادرانم علی ابن ابی طالب و بهترین عموهایم حمزه است.(10

 .امام صادق )ع(1

 . امام رضا )ع(2

 . امام سجاد )ع(3

 .پیامبر اکرم )ص(4

 

 

 


