سواالت مسابقه غدیر
همراه با جوایز ارزنده سکه بهار آزادی ،قلم هوشمند قرآنی ،کمک هزینه مشهد مقدس و جوایز دیگر...
 -1بخش آغازين سخنان پيامبر اكرم صلي اهلل عليه و آله در روز غدير به بيان چه مطلبي اختصاص داشت؟
الف -اقرار گرفتن مردم به وحدانیت خدا

ب -بر شمردن برخي از فضايل امیرالمؤمنین علي (ع).

ج -حمدو ثناي الهي و برشمردن صفات خداوند.

د -لزوم ابالغ فرمان الهي به مردم جهت تكمیل رسالت.

 -2پيامبر اكرم(ص)نتيجه و عاقبت ابالغ نكردن فرمان الهي درباره واليت حضرت علي(ع) را چگونه بيان ميكند؟
الف -در صورت عدم انجام آن ،وظیفه رسالتش را انجام نداده ام.
ب -در صورت عدم انجام آن ،باليي (عذابي) از جانب خداوند فرود ميآيد.
ج -در صورت عدم انجام آن ،مردم بي سرپرست مي مانند.
د -موارد الف و ب .
 -3طبق فرموده پيامبر جبرئيل چند بار بر آن حضرت فرود آمد و سالم خداوند را ابالغ كرد؟
الف -صد بار

ج -سه بار.

ب -ده بار.

د -فقط يک بار.

 -4طبق بيان پيامبر اسالم شيطان به چه وسيله ای باعث هبوط آدم از بهشت به زمين شد؟
الف -به خاطر رشک(حسد).

ب -خوردن از میوه ممنوعه.

ج -مغرور شدن از سجده فرشتگان به او.

د -همه موارد

 -5آگاه باشيد! كه با علي نمي ستيزد مگر  ...........و سرپرستي او را نمي پذيرد مگر ............
الف -بي سعادت – با سعادت

ب -کافر  -مومن.

ج -بي سعادت  -رستگار.

د -سعادتمند  -شقاوتمند.

 -6منظور خداوند از «امامٍ مبين» در سوره يس آيه «و كلُّ شيءٍ احصيناه في امامٍ مبين» چه كسي است؟
الف -وجود مقدّس امیرالمؤمنینعلیهالسالم.

ب -وجود مقدّس پیامبر اکرمصلي اهلل علیه و آله.

ج -قرآن کريم.

د -فرشتگان مقرّب الهي.

 -7طبق فرمايش پيامبرصلي اهلل عليه و آله در روز غدير ،منظور خداوند از «جنب اهلل» (همسايه خدا) در آيه «ان تقول نفسٌ
يا حسرتا علي ما فرّطتُ في جنب اهلل» كيست؟
الف -امیرالمؤمنین علي علیهالسالم.

ب -هر کسي علي را دوست بدارد

ج -امام زمان علیهالسالم.

د -فرشتگان الهي.

 -8همانا علي و پاكان از فرزندانم از نسل او ................... ،و قرآن  .............................است
الف -يادگار گران سنگ کوچک ترند(ثقل اصغر)  -يادگار گران سنگ بزرگ تر (ثقل اکبر)
ب -امام و ولي خدا يكي بعد از ديگري -راهگشا و راهنما.
ج -واجب التعظیم – واجب االطاعت.
د -هیچكدام
 -9معني اين سخن رسول خدا صلي اهلل عليه و آله چيست؟ « أُمَناءُ اهلل في خَلْقِهِ وَ حُكّامُهُ في أَرْضِهِ».
الف -امین ترين بندگان خدا و حیكم ترين آنها در زمین.
ب -امانتداران خداوند در میان آفريدگان و حاکمان او در زمین
ج -خلق خدا را در ايمان به خدا ياري مي کنند و حاکمان روي زمین هستند.
د -هیچکدام

 -10مردم در پاسخ سوال پيامبر كه فرمود« :مردمان! كيست سزاوارتر از شما به شما» چه گفتند؟
الف -خداوند و پیامبر او

ب -قرآن کريم

ج -اولواالمر و حاکمان روي زمین

د -موارد الف و ب

 -11پيامبرصلي اهلل عليه و آله امامان دعوتكننده بهسوی آتش ،پس از خود را با چه عنواني معرفي فرمودند؟
ب -اصحاب الصحیفه

الف -اصحاب النّار

د -اصحاب المشئمه

ج -اهلالنفاق

 -12پيامبر خدا صلي اهلل عليه و آله در روز غدير كداميک از ويژگيهای زير را برای حضرت مهدی(عج) بر شمردند؟
الف -انتقام گیرنده از ستمكاران.

ب -فاتح دژها و منهدم کننده ي آنها

ج -ياور دين خدا.

د -همه موارد.

 -13پيامبر خداصلي اهلل عليه و آله در نهمين بخش از خطبه غدير چه چيزی را مطرح مي نمايند ؟
ب -حالل و حرام.

الف -بیعت.

د -هیچكدام.

ج -پیروان اهل بیت و دشمنان ايشان.

 -14رسول خدا صلي اهلل عليه و آله درباره تدبر در آيات قرآن چه توصيهای به مردم ميفرمايد؟
الف -به محكمات قرآن بنگريد و متشابهات آن را تفسیر کنید.
ب -در قرآن انديشه و از متشابهاتش پیروي ننمايید.
ج -باطن ها و تفسیر آن را آشكار نمي کند مگر همین که دست و بازوي او را گرفته و باال آورده ام -يعني علي(ع)
د -موارد ب و ج.
 -15طبق فرموده پيامبر آخرين قسمت خطبه غدير رستگاران در بهشت چه كساني هستند؟
الف -کساني که به امام علي با لقب امیرالمومنین سالم دهند.
ب -کساني که واليت امیرالمومنین را پذيرفته و آنرا تبلیغ کنند
ج -کساني که همواره به واليت امیرالمومنین اقرار کنند و در اذان به واليت او شهادتین بگويند
د -همه موارد.
لطفاً پس از مطالعه جزوه ،پاسخ صحیح گزینه های مربوطه را عالمت زده و تحویل امام جماعت مسجد محل دهید.
همچنین می توانید از طریق عضویت در کانال تلگرامی آدینه کوهسار ( (@Adineh_kohsarبه صورت غیر
حضوری در این مسابقه شرکت نمایید ( .زمان قرعه کشی متعاقباً اعالم خواهد شد)
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بنیاد بین المللی غدیر
وابسته به دفتر امام جمعه بخش چندار و شهر کوهسار

