مسابقه بزرگ غدیر (روستای ورجان)
 .1اولین آیه ای که درباره غدیر نازل شد؟
الف) پس از حجة الوداع در مکه

ب) آیه اکمال ،شصت و هفتمین آیه سوره مائده بود

ج) آیه یا ایها الرسول الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی بود د) پیامبر (ص) را موظف به کاری سخت می کرد که حضرت از آن هراس داشت

 .2پیامبر اکرم (ص) در روز غدیر فرمودند خداوندا هر آنکس که علی (ع) را دوست می دارد.......
الف) بیامرز

ب) دوست بدار

ج) در بهشت قرار بده

د) هر سه جواب صحیح است

 .3پیامبر اکرم (ص) پس از پایان خطبه از مردم چه درخواستی کرد؟
الف) حاضران به غایبان مطلب غدیر را برسانند

ب) بسوی شهر خود متفرق شوند

ج) الف و د صحیح است

د) بیعت کنند

 .4چهار عید در بیان امامان شیعه کدامند؟
الف) فطر و قربان و جمعه و غدیر

ب) فطر و قربان و عرفه و غدیر

ج) فطر و غدیر و قربان و روزی که در آن معصیت خدا صورت نگیرد

د) فطر و جمعه و غدیر و نیمه شعبان

 .5پیامبر اکرم (ص) پس از پایان خطبه از مردم چه درخواستی کرد؟
الف) حاضران به غایبان مطلب غدیر را برسانند

ب) بسوی شهر خود متفرق شوند

ج) الف و د صحیح است

د) بیعت کنند

 .6چهار عید در بیان امامان شیعه کدامند؟
الف) فطر و قربان و جمعه و غدیر

ب) فطر و قربان و عرفه و غدیر

ج) فطر و غدیر و قربان و روزی که در آن معصیت خدا صورت نگیرد

د) فطر و جمعه و غدیر و نیمه شعبان

 .7غدیر خم در کجا واقع شده بود؟
الف) حطیم

ب) جحفه

ج) ذی طوی

د) مسجد شجره

 .8نام دیگر عید غدیر چیست؟
الف) روز بزرگ خداوندی

ب) بزرگترین عیدی که خداوند قرار داده

ج) ب و د درست است

د) عیدللا اکبر

 .9اولین کساني که به عنوان بیعت با حضرت علي (ع) در روز غدیر خم مصافحه کردند چه کساني بودند ؟
الف) عمر بن خطاب و ابوبکر

ب) سلمان فارسي و مالك اشتر

ج) عمر ابن خطاب و عثمان

د) عثمان و ابوبکر

 .10امیر المومنین (ع) در کدام خطبه ي خود در کتاب نهج البالغه در مورد غصب خالفت سخن گفته است؟
الف) خطبه 2

ب) خطبه 2

ج) خطبه 3

د) خطبه 30

 .11منظور از ثقل اکبر و ثقل اصغر به ترتیب چیست؟
الف) قرآن و اهلبیت

ب) اهلبیت و قرآن

ج) توحید و اهلبیت

د) توحید و قرآن

 .12پیامبر اکرم اسالم تبلیغ چه چیزی را بهعنوان باالترین مصداق امربهمعروف معرفی فرمودند؟
الف) تبلیغ نماز

ب) تبلیغ قرآن

ج)تبلیغ واقعه غدیر

د) تبلیغ عترت

 .13کتاب الغدیر را چه کسی تألیف کرد؟
الف) امامخمینی

ب) عالمه طباطبائی

ج) عالمه امینی

د) عالمه عسکری

 .14جبرئیل چند بار برای فرمان ابالغ امامت امیرالمؤمنین بر پیامبر نازل شد؟
الف)  10بار

ب)  5بار

ج)  3بار

د )  1بار

 .15پیامبر اکرم (ص) در خطبه غدیر به مسلمانان فرمود به علی علیهالسالم بهعنوان  ...............سالم کنید.
الف) وصی رسول اکرم

ب) حجت خدا

ج) امیرالمؤمنین

د) امام مؤمنین
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