
 

 به نام خدا

                                                                                                                         

بٍ شرکت در  مىد عالقٍ ومازگسارانبا عرض سالم ي تبریک بٍ مىاسبت فرارسیدن عید غدیر خم، 

ی دقیق آن بٍ سؤاالت  ي مطالعٍ وامٍ شمارٌ يیژٌپىج  غدیر با تًجٍ بٍ مته  َای وامٍ يیژٌ مسابقٍ

برای بٍ دفتر معايوت پريرشی تحًیل ومایید. 4/8/29زیر پاسخ دادٌ ي حداکثر تا تاریخ شىبٍ 

 الشُداء)ع( مراجعٍ ومایید. غدیر بٍ سایت دبیرستان سید وامٍ َر پىج شمارٌ يیژٌدریافت 

 ثَدًذ؟  چِ کسبًی ًخستیي کسبًی کِ هَفق ثِ هصبفحِ ٍ ثیعت ثب علی )ع( شذًذ، .1

  عوشٍ د( اثَثکش          عثوبى عوش ٍ ج(         ة(عثوبى ٍ اثَثکش        هْبخشاى ٍ اًصبس الف(

 ؟خَاًذى آى ًوَد کِ ثَداقذام ثِ سشٍدى شعش ٍ)ص(شبعشی کِ دس سٍص غذیش ثب اخبصُ پیبهجش .2

  فضیل (د         ( دعجل خضاعیج       بى ثي ثبثتحسّ( ة         خٌذة خضاعی( الف

 چِ کسی دس سٍص غذیش ثِ علت هخبلفت عزاة خذا شبهل حبل اٍ شذ؟ .3

  ٍلیذ د(      حبسث ثي ًعوبى ج(                ة(عثوبى                      الف(عوش

 دادُ شذ. آى دٍ اهش چِ ثَد؟ )ص(دس سبل دّن ّدشی دستَس اثالغ دٍ اهش هْن ثِ پیبهجش .4

 )ع(ٍالیت دٍاصدُ اهبم -حح  (ة                  )ع(ٍالیت اهیشالوؤهٌیي –حح ( الف

 قصبص -حح (د                 )ع(ٍالیت اهیشالوؤهٌیي –قصبص  (ج

 ّوشاُ چٌذ ًفش ٍ اص کدب ٍاسد هکِ شذًذ؟)ع( اهیشالوؤهٌیي  .5

  یوي –دٍاصدُ ّضاس ًفش  (ة                             طبئف –دُ ّضاس ًفش  (الف

 یوي –پبًصذ ًفش  ( د                            هذیٌِ –دٍاصدُ ّضاس ًفش  (ج

چٌذ ثبس سخٌشاًی کشدًذ ٍ صهیٌِ سا ثشای چِ  بی حح دس هٌ دس ثشًبهِ)ص(پیبهجش اکشم .6

   ای آهبدُ کشدًذ؟ هسئلِ

        ٍحذت هسلویي –ثبس 2(ة                                      حح اکجش –ثبس 3(الف

 احکبم عجبدی –ثبس 1(د)ع(                        ٍالیت اهیشالوؤهٌیي –ثبس 2(ج

 خن غدیر های ناههویژههسابقه 



 

 عکس العول هشدم پس اص اعالى ثالل هجٌی ثش تشک فَسی هکِ پس اص اعوبل حح، چِ ثَد؟ .7

 سشسختی ًشبى دادًذ. ( ة                     آهبدُ خشٍج شذًذ.، ثب تعدت (الف

 .ثی تفبٍت اص هکِ خبسج شذًذ ( د                                       دس هکِ هبًذًذ. ( ج

 دادًذ؟ثِ چِ کسبًی دستَس آهبدُ سبصی هحل غذیش سا ثشای سخٌشاًی  )ص(پیبهجش  .8

 هقذاد –سلوبى  –صثیش  –طلحِ  ( ة                  طلحِ –عثوبى  –عوش  –اثَثکش  (الف

 حبسث -اثَثکش  –هقذاد  –اثَرس  ( د                     عوبس –هقذاد  –اثَرس  –سلوبى  ( ج

 ثیبى کشدًذ؟ ایي خولِ سا چِ کسبًی ٍ دس کدب .9

 «اگش هحوذ اص دًیب سفت یب کشتِ شذ، ًگزاسین خالفت ٍ خبًشیٌی اٍ دس اّل ثیتش هستقش شَد.»

 هذیٌِ – )ص(اهت پیبهجش ( ة                               الوداع حجة –هٌبفقیي (الف

 هکِ – )ص(اصحبة پیبهجش  (د             الَداع حجة –دٍ ًفش اص سؤسبی هٌبفقیي  (ج

 اًدبم کذام یک اص اعوبل صیش دس سٍص عیذ سعیذ غذیش هستحت است؟ .11

 ج( پَشیذى لجبس ًَ ٍ پبکیضُ     د( ّوِ هَاسد    ة( سٍصُ گشفتي          الف( افطبسی دادى    
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ههلت تحویل 

 پاسخ ناهه 

 4/8/92تا شنبه 

 زنگ نواز


