
 «خطبه غدری»سؤاالت مسابقه 
 در غدیر خن هسلواًاى را بِ چِ چیسی فرا خَاًدًد؟ )صلی ا... علیِ ٍ الِ(اکرم پیاهبر -1

 .تیعت تا حضرت علی تِ عٌَاى جاًشیي ایشاى -الف

 .اعتقاد تِ ٍالیت حضرت علی ٍ دیگر اهاهاى تا حضرت هْدی -ب

 .هراجعِ تِ ایشاى در ّوِ زهاى ّاجدا ًشدى از اهاهاى علیْن السالم ٍ  -ج

 .ّوِ هَارد درست است -د

 است؟هَضَع  کداماشارُ بِ کِ در رٍز غدیر ًازل شد  «اکوال دیي»آیِ  -2

 .کاهل کرد (السالم ْنیعل)ٍ دیگر ائوِ )علیِ السالم(خداًٍد در رٍز غدیر، دیي اسالم را تا ٍالیت حضرت علی -الف

 .شَدواز ٍ زکات ٍ رٍزُ ٍ حج کاهل ًویدیي خدا تٌْا تا ً -ب

 .هل دیٌی است کِ در آى جاًشیي راستیي پیاهثر تِ درستی شٌاختِ شَددیي کا -ج

 .ّوِ هَارد صحیح است -د

 اًد؟در خطابِ غدیر بِ اهاهت کدام یک از ائوِ اشارُ کردُ )صلی ا... علیِ ٍ الِ(پیاهبر اکرم -3

 )عج ا... تعالی فرجِ(اهام هْدی -ج     السالم()علیِحضرت علی -الف

 ّوِ اهاهاى -د   السالم()علیٍِ اهام حسیي السالم()علیِاهام حسي -ب

 خدا شرط ًجات از گوراّی را توسک بِ آًْا ٍ جدا ًشدى از آًْا داًستٌد، چیست؟ )صلی ا... علیِ ٍ الِ(اکرمدٍ ریسواى الْی کِ پیاهبر  -4

  )علیْن السالم(قرآى ٍ اّل تیت -ج      قرآى ٍ ًواز -الف

 اّل تیت ٍ ًواز -د      زکات ٍ حج -ب

 جبرائیل خَاست کِ اٍ را از رساًدى هأهَریتش هعاف دارد؟حضرت  از )صلی ا... علیِ ٍ الِ(اکرم پیاهبرچرا بر اساس خطبِ غدیر  -5

 ّر سِ هَردد(   گراىدسیسِ هالهت ج(   ىفسًٍی هٌافقا ب(  کوی پرّیسکاراى (الف

 ّایی هعرفی فرهَدًد؟ را با چِ عبارت «ج ا... تعالی فرجِ(ع)حضرت هْدی» در خطابِ غدیر،  )صلی ا... علیِ ٍ الِ(کرمپیاهبر ا -6

 .است (السالمعلیْن)است کِ از ها اّل تیت ج ا... تعالی فرجِ(ع)ّواى هْدی قائن تداًید کِ آخریي اهام،  -الف

 .ظَْر( اٍ هژدُ دادًد آگاُ تاشید اٍ ّواى کسی است کِ پیشیٌیاى تِ ) -ب

 .تِ عٌَاى حجت تاقی هی هاًد ٍ تعد از اٍ حجتی ًیست اٍست کِ -ج

 .ّوِ هَارد صحیح است -د

 با چِ القابی یاد شدُ است؟ «ج ا... تعالی فرجِ(ع)حضرت هْدی»در خطبِ غدیر از  -7

 سیدالشْدا؛ قائن -ج     اهیرالوَهٌیي؛ حجت -الف

 صاحة السهاى؛ اهیرالوَهٌیي -د     هْدی؛ حجت؛ قائن -ب

ُ یَ»آیِ  -8  «عِِِوُکَ هِيَ الٌَّاسِ إِىَّ اللََِّ  ا یَِْدِی الْقََِمَ الْاافِرِیيَیا أَیَُّْا الرَّسَُلُ بَلِّغْ ها أًُْسِلَ إِلَیِکَ هِيْ رَبِّکَ ٍَ إِىْ لَنِ تَفْعَلْ فَوا بَلَّغْتَ رِسالَتَُِ ٍَ اللَِّ

 هعرٍف است؟ ایبِ چِ آیِ
 د( آیِ هثاّلِ   ج( آیِ اتالغ   ب( آیِ ٍالیت   اکوالالف( آیِ 
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