
  به نام خدا

  ،غدير

  . هستي است ي گلبانگ عاشقانه و جاودانه

   ،غدير

  .يك اتفاق ساده نيست، يك گزينش رحماني است

آبشاري كه از غدير جريان يافت، نور را در همه گيتي 

را طراوتي نو داد حيات . عشق را جاني تازه بخشيد. پراكند

  .و محبت و دوستي را پديد آورد

. خورشيدي كه در غدير درخشيد، آفتاب را شرمنده ساخت

  . شب را تاراند و سياهي را به هزيمت واداشت

ماهتابي كه شب غدير را به روز اكمال دين پيوند زد، 

                    ترين انگشت اشاره پروردگار بود كه از زبان  روشن

   .زيده اش تالوت شدبر گ

. تنها با ترازوي غدير است كه مي توان ايمان را ميزان كرد

. غدير، يك كلمه نيست، يك بركه نيست، يك درياستو 

  .كلمه رمزي است بين انسان و خدا. يك اشاره است، غدير

                               فرا رسيدن ايام شادي آفرين و مسرت بخش 

 محترمهمكاران به حضور را »  خمعيد سعيد غدير« 

  .تبريك و شادباش مي گوئيم

  فزونبا آرزوي توفيق روزا 

  )س(هيات امنا مسجد حضرت فاطمه زهرا

  دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

.   

******************** 

 :سواالت مسابقه»» 

را ) ع(غدير، حضرت علي ي در شروع خطبه) ص(پيامبر اكرم -1

 چگونه معرفي مي فرمايند؟

  .او برادر، وصي، جانشين و امام بعد از من است -1

  .ارون است نسبت به موسياو نسبت به من، همانند ه-2

  .علي، پس از خدا و رسول، صاحب اختيارتان است - 3

  .هر سه مورد -4
  

  

  

 :در خصوص آيه شريفه ) ص(پيامبر   -2

 چه فرمودند؟ »...انما وليكم اهللا و رسوله «   

  .معرفي كرده است جانشين مرا اين آيه درباره واليت است و -1

داشته و  ادرباره علي ابن ابيطالب است كه نماز را به پاين آيه  -2

  .در ركوع زكات پرداخته است

ويژگي هاي علي ابن ابيطالب در اين آيه معرفي شده و او  - 3

  .نشين من استاج

  .معناي اولي االمر، علي ابن ابيطالب است -4
  

  

  

  :ندددر خطبه غدير فرمو )ص(پيامبر حضرت چرا  - 3

من از جبرئيل خواستم از خدا بخواهد كه مرا از ماموريت ابالغ  «

 » واليت علي معاف كند؟

به خاطر كمي پرهيزكاران و فزوني منافقان، دسيسه مالمت  -1

  .گران و مكر مسخره كنندگان

  .خاطر ترس از كشته شدن حضرت علي، قبل از رسيدن به خالفت به-2

نمي رسيد و بهتر  به علت اينكه زمان و مكان آن مناسب به نظر - 3

  .بود اين كار در مدينه انجام گيرد

  .به علت اطالع داشتن از حوادثي كه بعد از ايشان اتفاق خواهد افتاد -4
  

  

 

در خصوص امامان بعد از  ،در خطبه ي غدير) ص(پيامبر  -4

 چه فرمودند؟) ع(حضرت علي

  .را بيان فرمودند )ع(نام امامان بعد از حضرت علي -1

  .از نسل علي خواهد بود تا قيامت ،امامت در فرزندان من: فرمودند - 2

  .امامان بعد از علي، از اهل بيت من مي باشند  : فرمودند - 3

حقشان را غصب  امامان از نسل من هستند ولي: فرمودند -4

  .خواهند كرد
  

  

 

يس « در سوره ي مباركه ي » امام مبين « منظور خداوند از   -5

 چه كسي است؟» و كل شيء احصيناه في امام مبين « آيه ي » 

  قرآن كريم -2  )ص(وجود مقدس پيامبر اكرم -1

  )ع(اهل بيت  -4  )ع(وجود مقدس اميرالمومنين - 3
  

  

 

 :فرمودنددر خطبه غدير ) ص(پيامبر اعظم  -6

 ».تكميل كرد.. ...........................خداوند دين شما را با «   

  امام علي -2                            رسالت من -1

  .قرآن و امامت علي - 4              رسالت من و امامت علي - 3
  

  

 

 در خطبه غدير) ص(منظور از ثقلين در فرمايش رسول خدا  -7

 .مي باشد...... ............................و ............ ..................... 

  )قرآن كريم(ثقل اصغر     - )  اهل بيت(ثقل اكبر  -1

  قرآن كريم    –سنت نبوي   -2

    اهل بيت، ثقل اصغر   –قرآن، ثقل اكبر  - 3

  پيامبر و اهل بيت، ثقل اصغر    –قرآن، ثقل اكبر  -4
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

نتيجه خلقت و چكيده تمام عصاره و » غدير»

 .اديان الهي و خالصه مكتب وحي است

1 2 3 



با چه  ،، امامان دعوت كننده به سوي آتش را)ص(پيامبر  -8

 عنواني معرفي فرمودند؟

      اصحاب الصحيفه -1

  اهل النفاق -2

    اصحاب النار - 3

  اصحاب المشمئه -4
  

. 

در روز غدير، معيار شقاوت و ) ص(طبق فرمايش پيامبر اكرم -9

 چيست؟تقوي، به ترتيب، 

  پذيرفتن دين اسالم  –  نپذيرفتن دين اسالم -1

  دوستي با حضرت علي  –  )ع(دشمني و عداوت با حضرت علي -2

  قبول واليت رسول اهللا  –  )ص(رد كردن واليت رسول خدا - 3

  راستگوئي  -  دروغگوئي -4
  

  

 

در خطبه ) ص(طبق فرمايش پيامبر عظيم الشان اسالم -10

 :عبارتست از » صراط مستقيم« غدير، 

  )ص(رسول خدا -1

  و امامان بعد  از ايشان) ع(حضرت علي -2

    قرآن كريم - 3

  الف و ب -4
  

  

  

در روز غدير كدام يك از ويژگي هاي ) ص(پيامبر خدا -11

 ؟ذكر فرمودند) جع(براي حضرت مهدي ،زير را

      منتقم خون اولياي خدا  -1

  انتخاب شده ي خداوند، وارث علوم -2

  .ياري كننده دين خدا، كسي كه پيشينيان به او بشارت داده اند - 3

  همه موارد -4
  

  

  

كداميك از اعمال زير  ،در روز غدير) ص(حضرت محمد -12

 داب و رسوم خدائي بيان فرمودند؟آرا از شعائر و 

  پرداخت زكات -2    حج و عمره -1

  صبر در برابر مشكالت -4    اقامه نماز - 3
  

  

  

هر كه بر عهدي « : در روز غدير فرمودند) ص(پيامبر اكرم -13

 »................................... ماند كه با خدا بسته پا بر جا 

  .خداوند او را بي نياز مي كند -1

  .در دنيا و آخرت به او ظلم نمي شود -2

  .در سايه ي عرش الهي قرار مي گيرد - 3

  .به زودي خداوند او را پاداش بزرگي خواهد داد -4
  

  

  

با توجه به خطبه ي غدير، خداوند چه گروهي را تباه مي  -14

 كند و با چه گروهي مهر ورزي مي نمايد؟ 

 .................................. -.................................... به ترتيب 

    صدقه دهندگان –ربا گيرندگان  -1

      رانصا  -كفار   -2

      با وفايان  - مكاران   - 3

  صالحان  -منافقان   -4

  

  

  

  

  

  

  

 «« ��������: 
  

  

 

شركت كننده در مسابقه، شماره گزينه صحيح مربوط به عزيزان *.. 

هر سوال را در زير شماره مربوط به آن سوال، در جدول 

  .بنويسند
  

   ................................................................................. :نام و نام خانوادگي 
  

  

  

  

  ....................................................................................:          ر  محل كا
  

  

  

  

  

  

  

  

  شماره سوال  1  2  3  4  5  6  7

              
شماره گزينه 

  صحيح

  شماره سوال  8  9  10  11  12  13  14

              
شماره گزينه 

  صحيح

  

  ............................................:  امتياز

  :پاسخنامه هامحل تحويل 

 آقاي قناعت زاده:امور مالي -1

 خانم غالمي:معاونت بهداشتي -2

 آقاي احمدي:دفتر بازرسي -3

  93مهر ماه 30مهلت تحويل پاسخنامه 

 »���� ا���م« ا��م ��دق 

 :������د

، روز � �دت و ��ز و عيد غدير«

�(�س و �'�&% $�ا�#، و روز 

 .��ور و +�د* ا�#
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