
 
 

فرهنگی)غدیر تا بهشت (ویژه خانواده های معظم شهدائ وایثارگرانمسابقه   

1400تیرماه سال ، استان چهارمحال وبختیاری   

 علیه هللا صلی پیامبر جانشینی به السالم علیه المؤمنین امیر انتصاب با که فهمیممی زیر آیات از یک کدام مفاهیم به توجه با.  -1

است؟ خداوند رضایت مورد دین اسالم و شودمی تمام مسلمین بر خداوند نعمت و کامل مسلمانان دین خم، غدیر روز در آله و  

55سوره نور:آیه -1   

55سوره مائده:آیه -2   

3سوره مائده:آیه -3   

67سوره مائده:آیه -4   

امر به معروف چیست؟ی غدیر، باالترین طبق فرمایش پیامبر اکرم صلی هللا علیه و آله در خطبه -2  

اجرای امر به معروف و نهی از منکر.-1   

نماز را به پا دارید و زکات را بپردازید.-2   

ی غدیر و دستور به پذیرش والیت امیرالمؤمنین علیه السالم.تبلیغ واقعه-3   

تدبر در قرآن و فهم آیات آن، چون قرآن ثقل اکبر است.-4   

السالم توسط مردم بیان فرمودند؟علیهیك از دالیل زیر را براي فضیلت دادن عليهللا علیه و آله كدامصلي  پیامبر اكرم -3  

كند و خلق باقي هستند.زیرا او افضل مردم بعد از پیامبر از زن و مرد است تا زماني كه خداوند روزي را نازل مي-1   

را در پیامبر صلي هللا علیه و آله جمع كرده و هیچ علمي نیست مگر گونه علمي نیست مگر آن كه خداوند آن زیرا هیچ-2 

السالم آموخته باشد.علیهآن كه پیامبر صلي هللا علیه و آله آن را به علي  

زیرا خداوند او را فضیلت داده است.-3   

همه موارد.-4   



 
 

باشد كه توسط پیامبر صلي هللا علیه و آله در روز غدیر ميالسالم علیهكدامیك از فرازهاي زیر از فضایل امیرالمؤمنین علي -4

 بیان شده است؟

او كسي است كه جانش را فداي پیامبرصلي هللا علیه و آله نمود و در خوابگاه وي خوابید.-1   

او سبقت كس در ایمان به پیامبرصلي هللا علیه و آله بر او اولین كسي است كه به خدا و رسولش ایمان آورد، هیچ-2 

 نگرفت.

او اّولین مردم در نماز گزاردن و عبادت خداوند با پیامبرصلي هللا علیه و آله بود.-3   

همه موارد.-4   

در سوره یس }آیه: و كلُّ شيٍء احصیناه في اماٍم مبین{ چه كسي است؟« اماٍم مبین»منظور خداوند از  -5  

قرآن كریم.-1   

صلي هللا علیه و آله.اكرموجود مقّدس پیامبر -2   

السالم.علیهوجود مقّدس امیرالمؤمنین-3   

فرشتگان مقّرب الهي.-4   

در آیه }ان تقول نفٌس یا حسرتا علي ما « جنب هللا»طبق فرمایش پیامبرصلي هللا علیه و آله در روز غدیر، منظور خداوند از  -6

 فّرطُت في جنب هللا{ كیست؟

السالم.علیه امام زمان-1   

پیامبر اكرم صلي هللا علیه و آله.-2   

السالم.علیهامیرالمؤمنین علي -3   

فرشتگان الهي.-4   

شناساند که امامان فرمودند: ""ای مردم! قرآن به شما میی غدیر، پس از این که "پیامبر اکرم صلی هللا علیه و آله در خطبه -7

کنند؟"او هستند"" کدام آیه از قرآن را به عنوان شاهد فرمایش خویش ذکر می بعد از علی علیه السالم فرزندان  

(2-ُخْسٍر )عصر َو اْلَعْصِر * إِنَّ اْْلِْنساَن لَفي-1   



 
 

(28-َعقِبِِه )زخرف َو َجَعلَها َكلَِمًة باقَِیًة في-2   

ُل اْلَقْوُل لََديَّ )ق-3  (29-ما ُیَبدَّ  

(12-إِماٍم ُمبیٍن )یس أَْحَصْیناهُ فيٍء َو ُكلَّ َشيْ -4   

طبق فرموده رسول خدا صلي هللا علیه و آله در روز غدیر سوره مبارکه حمد در شأن چه کسی یا کسانی نازل شده است؟ -8  

پیامبر خدا و اهل بیت گرامی وی علیهم السالم.-1   

پیامبر اکرم صلي هللا علیه و آله.-2   

صلي هللا علیه و آله.اهل بیت پیامبر -3   

امیر المومنین علیه السالم.-4   

فرماید؟اي به مردم ميرسول خدا صلي هللا علیه و آله درباره تدبر در آیات قرآن چه توصیه -9  

به محكمات قرآن بنگرید و متشابهات آن را تفسیر كنید.-1   

به محكمات قرآن بنگرید و به دنبال متشابهات آن نروید.-2   

السالم(، تفسیر قرآن را علیهكنم )یعني حضرت عليگیرم و آن را بلند ميهیچ كس جز این شخصي كه دست او را مي-3 

كند.برایتان روشن نمي  

موارد ب و ج.-4   

كند؟رسول خدا صلي هللا علیه و آله در روز غدیر، ثقلین را چگونه معّرفي مي -10  

السالم ثقل اكبر ـ فرشتگان مقّرب الهي ثقل اصغر.علیهمقرآن و اهل بیت -1   

السالم، ثقل اكبر ـ قرآن ثقل اصغر.علیهماهل بیت -2   

السالم ثقل اصغر.علیهم قرآن، ثقل اكبر ـ اهل بیت-3   

كدامهیچ-4   



 
 

عنواني معرفي فرمودند؟سوي آتش، پس از خود را با چه كننده بهپیامبرصلي هللا علیه و آله امامان دعوت -11  

النفاقاهل-1   

اصحاب الصحیفه-2   

اصحاب الّنار-3   

اصحاب المشئمه-4   

طبق فرمایش پیامبرصلي هللا علیه و آله در روز غدیر، معیار شقاوت و تقوي چیست؟ -12  

السالم.علیه دشمني و یا دوستي با حضرت علي-1   

اسالم.نپذیرفتن یا پذیرفتن دین -2   

رد كردن یا قبول والیت رسول خدا صلي هللا علیه و آله.-3   

دروغگویي یا صداقت و راستگویي.-4   

پیامبر صلي هللا علیه و آله علت معرفی نکردن منافقان به همه مردم را چه چیز بیان کردند؟ -13  

بزرگواری پیامبر صلي هللا علیه و آله نسبت به آنان.-1   

خداوند متعال.دستور -2   

صالح امور مردم.-3   

قدرتمند بودن این گروه در بین مردم.-4   

السالم در ابتدا چه سؤالي از مردم پرسید؟علیهپیامبر صلي هللا علیه و آله براي ابالغ و تأكید بر والیت حضرت علي -14  

آیا من و اهل بیت مرا بیش از خود و خانواده خود دوست دارید؟-1   

چه كسي بر شما از خودتان صاحب اختیارتر است؟-2   



 
 

خداوند از شما خواسته تا چه كساني را دوست بدارید؟-3   

دارید؟السالم را دوست ميعلیهآیا پس از من حضرت علي-4   

السالم به حاضرین بیان ای از قرآن که پیامبر صلي هللا علیه و آله در داللت بر وصایت و والیت امیرالمومنین علی علیه آیه -15

 فرمود کدام است؟

ُسوَل َو أُولِي اْْلَْمِر ِمْنُكمْ » -1  َ َو أَطیُعوا الرَّ َها الَّذیَن آَمُنوا أَطیُعوا هللاَّ «یا أَیُّ  

الَة َو ُیْؤُتوَن »-2  ُ َو َرُسولُُه َو الَّذیَن آَمُنوا الَّذیَن ُیقیُموَن الصَّ ُكُم هللاَّ كاَة َو ُهْم راِكُعونإِنَّما َولِیُّ «الزَّ  

ْجَس أَْهَل اْلَبْیِت َو ُیَطهَِّرُكْم َتْطهیراً »-3  ُ لُِیْذِهَب َعْنُكُم الرِّ «إِنَّما ُیریُد هللاَّ  

اِس إِماماً قاَل َو ِمْن  َو إِِذ اْبَتلى» -4  ُهنَّ قاَل إِنِّي جاِعلَُك لِلنَّ ُه بَِكلِماٍت َفأََتمَّ یَّتيإِْبراهیَم َربُّ الِمین ُذرِّ «قاَل ال َیناُل َعْهِدي الظَّ  

السالم بر شمردند؟علیههاي زیر را براي حضرت مهديیک از ویژگيپیامبر خدا صلي هللا علیه و آله در روز غدیر كدام -16  

ها.انتخاب شده خداوند، وارث هر علمي و احاطه دارنده به همه فهم-1   

گیرنده خون اولیاي خدا.ها، انتقامها و منهدم كننده آنكننده قلعهظالمین، فتحگیرنده از انتقام-2   

اند.یاري كننده دین خداوند: استفاده كننده از دریایي عمیق، كسي كه پیشینیان به او بشارت داده-3   

همه موارد.-4   

علیه السالم چه دعایی فرمودند؟پیامبر اکرم صلي هللا علیه و آله پس از اعالن والیت حضرت علی  -17  

؛ خدایا لعنت نما هر کس علی را انکار کند و غضب کن بر کسی که «َو اْلَعْن َمْن أَْنَكَرهُ َو اْغَضْب َعلَى َمْن َجَحَد َحقَّهُ " »-1 

 حق او را انکار کند."

بدار هر کس او را دوست دارد و دشمن بدار هر کس او را دشمن ؛ خدایا دوست «اللَّهُمَّ َواِل َمْن َوااَلهُ َو َعاِد َمْن َعاَداه"»-2 

 بدارد."

؛ خدایا یاری کن هر کس او را یاری کند و خوار کن هر که او را خوار «اللَّهُمَّ اْنُصْر َمْن َنَصَرهُ َو اْخُذْل َمْن َخَذلَهُ "»-3 

 کند."



 
 

همه موارد.-4   

روز غدیر دوستان اهل بیت علیهم السالم را چگونه معرفی و توصیف می کند؟پیامبر خدا صلي هللا علیه و آله در  -18  

ة بَِسالٍم آِمنین"»-1  ؛ کسانی که با سالمتی و امن وارد بهشت می شوند."«هم الَّذیَن َیْدُخلُوَن اْلَجنَّ  

آوردند و ایمانشان را با ظلم نپوشاندند."؛ کسانی که ایمان «الَّذیَن آَمُنوا َو لَْم َیْلبُِسوا إیماَنُهْم بُِظْلم"»-2   

؛ کسانی که ایمان آورده اند و شک نکرده اند."«الَّذیَن آَمُنوا َو لَْم َیْرتاُبوا "»-3   

همه موارد.-4   

چه پیامبر صلي هللا علیه و آله در روز غدیر، سزای کسی را که با علی علیه السالم مخالفت کند و والیت او را نپذیرد  -19

داند؟می  

از دست دادن آسایش و راحتی در دنیا.-1   

اش را نمی پذیرد و او را نمی بخشد.خداوند توبه-2   

شود.گرفتار آتش جهنم می-3   

موارد ب و ج.-4   

ای آدم را از بهشت بیرون کرد؟طبق فرموده رسول خدا صلي هللا علیه و آله در روز غدیر، شیطان با چه وسیله -20  

با خیرخواهی.-1   

با حسد.-2   

با دادن وعده دروغ.-3   

با توطئه.-4   

فرمایند؟را در خطبه غدیر چگونه بیان مي« عاقبت حسد»پیامبر خدا صلي هللا علیه و آله  -21  

شوید.در زندگي به تنگدستي دچار مي-1   



 
 

شود.هایتان دچار نفاق ميقلب-2   

شود.عمرتان كوتاه مي-3   

لغزد.هایتان مياعمالتان نابود شده و قدم-4   

کدامیک از آیات زیر در واقعه غدیر نازل نشده است؟ -22  

«َسأََل سائٌِل بَِعذاٍب واقِعٍ »-1   

ُسوُل َبلِّْغ ما أُْنِزَل إِلَْیَك ِمْن َربَِّك َو إِْن لَْم َتْفَعْل َفما َبلَّْغَت ِرسالََتُه وَ »-2  َها الرَّ َ ال َیْهِدي اْلَقْوَم  یا أَیُّ اِس إِنَّ هللاَّ ُ َیْعِصُمَك ِمَن النَّ هللاَّ

«اْلكافِرینَ   

َفإِنَّ َمْخَمَصٍة َغْیَر ُمَتجانٍِف ِْلِْثٍم  َو َرضیُت لَُكُم اْْلِْسالَم دیناً َفَمِن اْضُطرَّ في اْلَیْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم دیَنُكْم َو أَْتَمْمُت َعلَْیُكْم نِْعَمتي»-3 

َ َغفُوٌر َرحیم «هللاَّ  

ُ َرُؤٌف بِاْلِعباد»-4  ِ َو هللاَّ اِس َمْن َیْشري َنْفَسُه اْبتِغاَء َمْرضاِت هللاَّ «َو ِمَن النَّ  

دهند که با علی علیه السالم به عنوان در پایان خطابه غدیر هنگامی که پیامبر اکرم صلی هللا علیه و آله به مردم دستور می -23

فرمایند کدام یک از آیات قرآن را بگویید؟المؤمنین سالم کنند، میامیر  

20و  19و سوره الرحمن: آیه  24سوره انفال: آیه -1   

285و سوره بقره: آیه  43سوره اعراف: آیه -2   

5 -1سوره نباء: آیات -3   

7و سوره رعد: آیه  103سوره آل عمران: آیه -4   

 


