باسمه تعالی
سواالت مسابقه گزارش لحظه به لحظه از واقعه غدیر
) 1این روایت از کدام امام معصوم (ع)است؟((هیچ حکمی مثل والیت در غدیر اعالم نشده است))
ب) امام محمد باقر (ع)

الف)امام صادق (ع)

د) امام حسین (ع)

ج)امام سجاد(ع)

)2مسئله امامت در غدیر خم چگونه اعالم شد؟
الف)بصورت همگانی

ج)بصورت یک حکم وفرمان

ب) بصورت یک خبر وپیام

د)بصورت خطابه

)3در واقعه غدیر بیم پیامبر (ص) از چه بود؟
الف)بیعت نکردن مردم

ج) نرسیدن پیام به همگان

ب) عدم تجمع مردم

د) کارشکنی منافقین

)4تبعیت از ائمه به عنوان ریشه اصیل والیت وامامت بیانگر چه چیزی در طول تاریخ می باشد ؟
ب)ارزش عرفانی

الف) تفصیل مباحث غدیر

د)مورد الف و ب

ج)ارزش اعتقادی

)5قبر حضرت آمنه (س) در کجا قرار دارد؟
الف) ابوا

ب)جحفه

د)عرج

ج)متغشی

)6چه کسی لقب امیر المومنین را به حضرت علی (ع)اختصاص داد ؟
ب) جبرئیل

الف)پیامبر (ص)

د)مردم

ج) خدا

)7کدام یک از اصحاب خاص پیامبر(ص) در آماده سازی جایگاه ومنبر پیامبر (ص)در غدیر خم نبودند ؟
الف)ابوذر

ب)سلمان

د)جعفر طیار

ج)مقداد

)8با توجه به کثرت جمعیت ،پیامبر(ص) چه کسی را برای تکرار مطالب تا به گوش همگان برسد انتخاب کردند؟
الف)عمار

ب) ربیعه

د)مقداد

ج) اسامه

)9سخنرانی غدیر چه زمان طول کشید ودر چند بخش صورت گرفت ؟
الف)حدودیک ساعت و 11بخش

ب)بیش از یکساعت و 12بخش

ج) دوساعت و 12بخش

د) یک ساعت و نیم و  12بخش

 )10پیامبر (ص) مبحث امامت دوازده امام بعد از خود تا آخرین روز دنیا را در کدام بخش از سخنرانی خود اعالم نمودند ؟
الف) بخش اول

ج) بخش سوم

ب) بخش دوم

د) بخش ششم

 )11از نکات مهم خطابه به چه چیز می توان اشاره نمود ؟
الف)نیابت ائمه از خداورسول در حالل و حرام ب)ائمه در جمیع امور دنیا وآخرت نیز از خدا ورسولش نیابت دارند ج) ائمه نیاب
فقط از طرف رسول خدا (ص) دارند

د) مورد الف و ب صحیح می باشد .

)12با توجه به سفارش پیامبر (ص) توبه چه کسی پذیرفته نمی شود ؟
الف)منافیقن و دشمنان

ج) غاصبین خالفت

ب) منکران والیت

د)کسانی که بیعت نکردند

)13ثقل اکبر و ثقل اصغر در کالم پیام به ترتیب کدامند ؟
الف)علی (ع) -والیت حضرت علی (ع)
پیامبر(ص)

ب) قرآن  -والیت حضرت علی (ع)

ج) قرآن  -علی (ع) وپاکان از فرزندان

د) گزینه ب و ج

)14کالم تاریخی (من کنت مواله فهذا علی مواله ) در کدام بخش مهم خطبه غدیر آمده است ؟
الف) چهارم

ب) پنجم

ج) دوم

ج) سوم

)15پیامبر (ص) در کالم خودشان در غدیر دشمن ودوست حضرت علی (ع) را چه نامیدند ؟
الف) عدو و صدیق

ب) شقی و با تقوی

ج) غاصب و محب

د) حاسد و معشوق

)16پیامبر (ص) در بخش ششم سخنان خودشان به چه واقعه مهمی اشاره نمودند؟
ب) شهادت حضرت زهرا (س)

الف) لیله المبیت

ج ) ماجرای سقیفه

د) عدم بیعت

 )17در خطبه غدیرپیامبر (ص) کدام سوره را فرمودند که درباره ایشان وامامان نازل شده است ؟
ب) نصر

الف ) اخالص

د) حمد

ج) فلق

)18بدانید که آخرین امامان ،مهدی قائم است .....این کالم در کدام بخش از سخنان پیامبر (ص) آمده است ؟
الف ) سوم

ج) هشتم

ب) نهم

د) دهم

)19مراسم غدیر چند روز طول کشید ؟
الف) یک روز

ج) چهار روز

ب) دو روز

د) سه روز

)20کسانی که لقب امیر المومنینی حضرت علی (ع) را همان ابتدا به شک وشبهه انداختند چه کسانی بودند ؟
الف ) عمر و عثمان

ج ) ابوبکر و عثمان

ب ) ابوبکر وعمر

د ) گزینه الف و ب

(پاسخنامه مسابقه )
عالقمندان به شرکت در مسابقه ،خواهشمند است اقدام به دانلود ومطالعه نسخه الکترونیکی کتاب مسابقه در کانال
تلگرامی "منظریه شهر علم وادب " نموده و پاسخنامه را تا اخر وقت اداری روزیکشنبه  98/6/3به دبیرخانه شهرداری
منظریه تحویل نمایند.زمان قرعه کشی واهداء جایزه دوشنبه  98/6/4همزمان با جشن بزرگ غدیر واقع در باغ بانوان
شهرداری منظریه.
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حلول عید والیت وامامت را که به شکرانه ی تکمیل دین و تتمیم نعمت همگان با عرشیان وفرشیان است تبریک
وتهنیت عرض می نماییم.
" شهـــرداری منظـــریه  /مرکز نیکوکاری حضرت ابوالفضل العباس(ع)"

