
 

 به نام خدا

                                                                                                                          

ی متن خطبه»با عرض سالم و تبریک به مناسبت فرارسیدن عید غدیر خم، عالقمندان به شرکت در مسابقه غدیر با توجه به 

ی دقیق این مطالعه ، بای محمدباقر انصارینوشته« گزارش لحظه به لحظه از واقعه غدیرکتاب »و  «ر روز غدیرپیامبر)ص( د

 به دفتر معاونت پرورشی تحویل نمایید. 92/7/29شنبهسهبه سؤاالت زیر پاسخ داده و حداکثر تا تاریخ  منابع

ءالشهدهب سایت دبیرستان سید منابع متن  ربای ردیافت افیل    مراجعه نمادیی. )ع(ا
 

 ریالی اهدا خواهد شد.000/000نفر برتر هرکدام یک کارت هدیه  4به

 «ی پیامبر)ص( در روز غدیرسؤاالت خطبه»
 ماجراي غدير خم در چه تاريخی  واقع شد ؟ .1

 هجري 11ال ذي الحجه  س 11ب(               هجري 11ذي الحجه  سال  11الف(     

 هجري 11ذي القعده  سال  11د(               هجري  11ذي القعده  سال  11ج(     

 كدام آيه درخصوص ابالغ واليت علی )ع( برپيامبرنازل شد ؟  .2

 11/دهئد( ما   1/ج( انعام              11/ب( آل عمران                 111/الف( بقره    

 )ع( را در اين دنيا به چه چيز تشبيه كردند؟بن ابيطالب علی باخود  نسبتپيامبر)ص( در واقعه غدير،  .3

 ب(مثال ابراهيم و اسماعيل                        الف(مثال برادر و برادر       

 د(مثال موسی و يوشع                       ج(مثال موسی و هارون       

 خواندند؟می یبه چه نام را  (ص)پيامبر ،خطبه غدير منافقانطبق  .4

  اُذُن د(                    یامّ(ج                          ساحر (ب                       ابتر(الف     

 علت معرفی نکردن منافقان به همه مردم را چه چيز بيان كردند؟ )ص(پيامبر .5

 صالح امور مردم.ب(                                                          دستور خداوند متعال.الف(     

 مند بودن اين گروه در بين مردم.قدرتد(                                          نسبت به آنان. )ص(بزرگواري پيامبر ج(     

 است؟چه كسی  «مُبِينٍ إِمَامٍ فِی أَحْصَينَاهُ شَیءٍ كُلَّوَ» سوره يس12در آيه« امامٍ مبين»منظور خداوند از  .1

 )ع(وجود مقدّس اميرالمؤمنينب(                             )ص(وجود مقدّس پيامبر اكرمالف(   

 فرشتگان مقرّب الهید(                                                      امامان معصوم)ع( ج(  

 

 

 

 مسابقه بزرگ غدیر
 



 

 توسط مردم بيان فرمودند؟ )ع(علیيك از داليل زير را براي فضيلت دادن كدام )ص(پيامبر اكرم .1

 زيرا خداوند او را فضيلت داده است.الف(     

گونه علمی نيست مگر آن كه خداوند آن را در پيامبر صلی اهلل عليه و آله جمع كرده و هيچ علمی نيست مگر آن زيرا هيچب(     

 آموخته باشد. (ع)آن را به علی )ص(كه پيامبر

 كند و خلق باقی هستند.از پيامبر از زن و مرد است تا زمانی كه خداوند روزي را نازل می زيرا او افضل مردم بعدج(      

 همه موارد.د(     

 ه كسی همانند كفار جاهليت است؟چ .1

 راستی و درستی سخنان پيغمبر را باور نکندب( كسی                         خاتم بودن پيامبر اكرم ترديد كند  الف( كسی كه در    

 كسی كه دروغ بگويدد(                 نداشته باشد.را قبول )ع( ج( كسی كه واليت حضرت علی    

 را به چه عنوانی ياد كرده است؟)ع( خداوند در قرآن كريم حضرت علی .9

 د( جنب اهلل                    امين اهلل ج(                         ب( اخ الرسول اهلل                     منينؤالف( اميرالم    

 در رابطه با قرآن چگونه است؟ )ع(نقش حضرت علی )ص(بنا به فرموده پيامبر .11

 ب(تعليم قرائت و الفاظ قرآن                                           تفسير قرآنباطن و كننده روشنالف(      

 د( هر سه مورد                                                         بيان كننده احکام قرآنج(      

 در ابتدا چه سؤالی از مردم پرسيد؟ )ع(براي ابالغ و تأكيد بر واليت حضرت علی )ص( پيامبر .11

 خداوند از شما خواسته تا چه كسانی را دوست بداريد؟الف(       

 چه كسی بر شما از خودتان صاحب اختيارتر است؟ب(       

 اهل بيت مرا بيش از خود و خانواده خود دوست داريد؟ آيا من وج(       

 داريد؟را دوست می )ع( آيا پس از من حضرت علید(       

 چه دعايی فرمودند؟)ع( پس از اعالن واليت حضرت علی )ص(پيامبر اكرم  .12

                         كس او را ياري كند و خوار كهن ههر كهه او را خهوار كنهد.      خدايا ياري كن هر ؛«اللَّهُمَّ انْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ وَ اخْذُلْ مَنْ خَذَلَههُ » الف(      

             خدايا دوست بدار هر كس او را دوست دارد و دشمن بدار هر كس او را دشمن بدارد.؛ «اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ وَ عَادِ مَنْ عَادَاه» ب(

خدايا لعنت نما هر كس علی را انکار كند و غضب كن بر كسی كهه حهق او    ؛«وَ اغْضَبْ عَلَى مَنْ جَحَدَ حَقَّهُوَ الْعَنْ مَنْ أَنْکَرَهُ » ج(     

                را انکار كند.

 همه مواردد(     

 گويی كردند؟پيش )ع(يامبر اكرم)ص( در خطبه غدير كدام مسئله را در مورد حکومت حضرت علی پ .13

 و ج د( موارد ب      ج( قتل ناكثين، مارقين، قاسطين            غصب امامت ب(       الف( قتل خليفه سوم      

 حمد چيست؟ يدر سوره «مستقيم راه»منظور از  .14

 همه موارد.د( علی )ع(     حضرت ج(امامان از نسل علی )ع(        حضرت  ب(      حضرت محمد )ص( الف(      

 كند؟اشاره می (ع)به دوستان اهل بيت ي زير در قرآنيهآكدام  .15

 211/د( بقره                      31/اعراف (ج                   13/انعام ( ب               22/مجادله( الف



 

 بر شمردند؟ )عج(هاي زير را براي حضرت مهدييك از ويژگیدر روز غدير كدام )ص(پيامبر خدا .11

 اند.استفاده كننده از دريايی عميق، كسی كه پيشينيان به او بشارت داده ،ياري كننده دين خداوندالف(      

 گيرنده خون اولياي خدا.ها، انتقامها و منهدم كننده آنقلعه فاتحگيرنده از ظالمين، انتقامب(      

 .هر فهمیانتخاب شده خداوند، وارث هر علمی و احاطه دارنده به ج(      

 همه موارد.د(      

 ي غدير، باالترين امر به معروف چيست؟در خطبه)ص( فرمايش پيامبر اكرم طبق .11

 .)ع(ي غدير و دستور به پذيرش واليت اميرالمؤمنينتبليغ واقعهالف(      

 زكات. پرداخت ،نمازب( به پاداشتن      

 .ج( گذاردن حج عمره و حج واجب بر اساس سنت پيامبر)ص(     

 آيات آن، چون قرآن ثقل اكبر است.تدبر در قرآن و فهم د(     

 های مردم گرفتند؟ها و زباندر غدیر خم چگونه بیعت از قلب )ص(پیامبر .81

 ند.اي را نوشته و همه امضا كردتهنوش (ب                                     ها نگرفتند.ها و زبانبيعت از قلب (الف      

 داين كار را به امامان بعدي واگذار كردن د(                  قصد بيعت بيان كنند.كلماتی را فرمودند و گفتند به  (ج      

و  ..............، سبقت بگيرند آنان ..«اميرالمؤمنين»اي مردم، كسانی كه براي بيعت با او و قبول واليتش و سالم به او به عنوان  .19

 .هاي نعمت خواهند بوددر باغ

 د( پاكدامن                       صالحند ( ج                  رستگارند( ب                  خالصند( الف  

 کدام است؟ «اکمال دین» ییهآ .21

 55د(مائده/                 33/بقره(ج                         1/عمرانل(آب               3/مائده (الف      

 «غدیر متن کتاب گزارش لحظه به لحظه از واقعهسؤاالت »

 ؟کردندنمیی غدیر چه هدفی را دنبال در خطبه )ص(پیامبر .18

 ی رسالت با تعیین ادامه دهندگان این راه.ساله 13گیری از زحمت نتیجه (الف     

 حفظ دائمی اسالم با جانشینانی که از عهده این مهم برآیند. (ب     

 ترسیم خط مشی آینده مسلمین تا آخر دنیا. (ج     

 نام بردن اسامی منافقین برای معرفی به مردم. (د     

 مسأله امامت را در غدیر با چه عنوانی اعالم کردند؟ )ص(پیامبر  .11

 پیشنهاد (د   حکم و فرمان (ج   خطابه (ب   پیام (الف      

 ؟نیستی خصوصیات و شرایط روز غدیر کدامیک از موارد زیر نشان دهنده .13

 توقف سه روزه در بیابانی داغ. (ب    ها.هتوقف قبل از تقاطع جاد (الف      

 قبل از مراسم حج. (د    ترین اجتماع مسلمانان.عظیم(ج      

 



 

 در ابالغ دستور الهی، از چه موضوعی بیم داشتند؟ )ص(پیامبر  .12

 هید( اجرا نشدن دستور ال  ن مشرکانمسخره کرد (ج کارشکنی منافقین (ب  آزار یهودیان (الف        

 چه بود؟ حجة الوداعاز انجام یامبر)ص( اهداف پ .15

 تبیین کامل مناسک حج. (ب     سفر به مکه و زیارت خانه خدا. (الف        

 بیان احکام. (د   تبیین مسئله خالفت و والیت و مناسک حج. (ج        

 حجاج حاضر در روز غدیر چند نفر بودند؟ .12

 هزار نفر 03 (د  هزار نفر 833 (ج  هزار نفر 53 (ب      هزار نفر 813 (الف      

 در کجا واقع شده است؟)ص( مرقد مطهر مادر حضرت رسول  .10

 مَرّ الظّهران (د            عِرق الظَبیَه (ج   أبواء (ب                جحفه (الف      

 به دستور چه کسی و به چه علت به یمن رفتند؟)ع( با اعالم سفر حج، امیرالمؤمنین .11

 یل خودشان و برای حل اختالف اهل یمن.به م (الف      

 و برای اعالم سفر حج. )ص(به دستور پیامبر (ب      

 به صالح دید مسلمین و برای جمع آوری خمس و زکات. (ج      

 حل اختالف اهل یمن و جمع آوری خمس و زکات. ،و برای دعوت به اسالم )ص( به دستور پیامبر  (د      

 آن را به چه کسی سپردند؟)ص( مبرمیراث انبیا چیست و پیا .12

 .)ع(به حضرت علی)ع( و انگشتر سلیمان  )ع(ف آدم، نوح، ابراهیم حُصُ (الف      

 .)س(به حضرت زهرا  )ع(و زبور داوود  )ع(ف آدم، نوح، ابراهیمحُصُ (ب      

 .)ع(به حضرت  )ع(تورات، انجیل و عصای موسی  (ج      

 ح است.ی الف و ج صحیگزینه (د      

 بیعت در غدیر تا چند روز ادامه داشت؟ .33

 یک روز (د  سه روز (ج  پنج روز (ب   دو روز (الف      

 :( )صرسول خدا      
روز غدير خم، برترين عيدهاي امت من است، و آن روزي است كه خداوند »

طالب را به عنوان پرچمدار)و فرمانده( ابيبنبزرگ دستورداد برادرم، علي
نصوب كنم، تا بعد از من مردم به دست او هدايت شوند، و آن روزي است امتم م

كه خداوند در آن روز دين را تكميل، و نعمت را بر امت من تمام كرد و اسالم 
  «را دين آنان قرار داد.

 1، ح125شيخ صدوق، امالى، ص 
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 پاسخنامهی مسابقه بزرگ غدیر39

 نام و نام خانوادگی :

 کالس :

معاونت پرورشی نامه به دفترمهلت تحویل پاسخ  

7/39/ 93 شنبهسهتا روز  حداکثر  


