
روابـط عمومی کشـتیرانی جمهوری اسـامی ایران به مناسـبت عید سـعید غدیر خم  مسـابقه بـزرگ غدیر را برگـزار می کند.

شرایط مسابقه
کلیه کارکنان دریایی و خشکی شاغل در گروه کشتیرانی

جوایز مسابقه
به 25 نفر ازیرندگان مسابقه 25 هدیه  اهدا خواهد شد.

نحوه پاسخ به سواالت
شـرکت کننـدگان در مسـابقه الکترونیکـی مـی باید در ابتدا نسـخه الکترونیکـی کتاب » سـروش آفتاب«  را از بخش مسـابقه 
پورتـال دریافـت و سـپس بـه دقـت مطالعه کننـد و در نهایت بـا انتخاب یـک گزینه از چهـار گزینه به سـواالت پاسـخ دهند.

رمز مسابقه 
نکتـه: رمـز مسـابقه از یـک  جمله )23حرفی( تشـکیل شـده اسـت کـه برای سـهولت دسـتیابی شـرکت کنندگان بـه جمله 

مـورد نظـر سـه حـرف از حروف رمز جدول مشـخص شـده اسـت.
شـرکت کننـدگان گرامـی توجه داشـته باشـند کـه گزینه هـا با حروف مشـخص شـده انـد و در واقع  رمـز اصلی مسـابقه از 

حـروف گزینـه هـای صحیح به دسـت مـی آید بـه عنـوان مثال:  
* سؤال: گزینه صحیح را انتخاب کنید:

ش- 11 ذی الحجه  مصادف است با عید سعید غدیر خم
ت- 11 ذی القعده مصادف است با عید سعید غدیر خم
م- 18 ذی الحجه  مصادف است با عید سعید غدیر خم

س-  18ذی القعده مصادف است با عید سعید غدیر خم
شـایان ذکـر اسـت در این مثال گزینه سـوم  که با حرف “م” مشـخص شـده اسـت پاسـخ سـؤال مـی باشـد و همچنین حرف 

)م( یکـی از حروف رمز مسـابقه اسـت.
الزم بـه ذکـر اسـت  شـرکت کنندگان مـی بایـد کادر مربوط بـه رمزمسـابقه و مشـخصات را تکمیل کـرده و به آدرس پسـت 

الکترونیکـی ) Ardestani@irisl.net( ارسـال کنند.
توجه: ارسال رمز مسابقه فقط از طریق پست الکترونیکی قابل قبول بوده و به هیچ عنوان به  پاسخ نامه های فیزیکی ترتیب اثر 

داده نمی شود.
مهلت ارسال پاسخنامه 

آخرین مهلت ارسال پاسخ مسابقه 30 شهریور ماه جاری می باشد.
شرکت کنندگان در صورت هرگونه سؤال می توانند با دبیرخانه مسابقه تماس بگیرند

شماره تماس: 23842475 

نام :                                                        نام خانوادگی:                                                     شرکت/ معاونت:

بخش دریا:

تلفن همراه / ثابت:
توجه : به مشخصات ناخوانا و ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد .

جدول رمز

جمله رمز مسابقه:        .....................................................................  
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سؤاالت مسابقه ی زبرگ غدری

َو  نِْعَمتـی  َعَلیُکـْم  أَتَْمْمـُت  دیَنکـْم َو  لَکـْم  أَکَمْلـُت  لْیـْوَم  »ا   -1
َرضیُت لَُکُم اْلِْسـاَم دینـًا « کـدام  گزینـه مربـوط بـه ایـن آیـه می 

باشـد؟ 
الف- آیه اکمال دین می باشد

ب- ایـن آیـه مربـوط بـه والیـت و امامـت امیرالمؤمنیـن)ع( 
شـد می با

ج- امـروز دیـن شـما را کامـل و نعمت را بر شـما تمـام کردم و 
خشـنودم که اسـام دین شـما باشد

د-  همه موارد

2- پیامبـر گرامی اسـام )ص( از سـوی چه کسـی می باید جانشـین 
خـود را معرفی کند؟ 

ت- جبرئیل امین
ر- خداوند متعال

چ- ایشـان مـی توانند بـا اختیار خود جانشـین شـان را معرفی 
. کنند

غ- هیچکدام

3- شـئون مهـم امـام علـی )ع(  از نظـر پیامبـر گرامی اسـام )ص( 
؟  چیست

ش- سرپرسـتی و والیـت در تکوین و تشـریع، ابـاغ متن دین،  
تبیین و تفسـیر قـرآن و احکام

گ- زمامداری و حکومت جامعه، علم غیب
ف- عصمت، شجاعت و پهلوانی

ی- همه موارد

4- آیه  شریفه 55 سوره مبارکه مائده بر چه چیزی داللت دارد؟ 
الـف-  سرپرسـت و رهبـر شـما تنها خداونـد اسـت و پیامبر او 
و آنـان کـه ایمـان آورده،نماز برپـا مي دارنـد و در حـال رکوع 

پردازند. زکات مـي 
ب-   تمامـی تفاسـیر شـیعه واکثـر تفاسـیر اهل تسـنن، اتفاق  
دارنـد بـر این کـه آیـه کریمـه دربـاره امیرالمؤمنیـن علی )ع( 

اسـت آن هنگام کـه در نمـاز و در حـال رکـوع زکات دادند.
ج- تمامـی تفاسـیر شـیعه واکثـر تفاسـیر اهـل تسـنن ،اتفاق  

دارنـد بـر ایـن که آیـه کریمـه دربـاره امـام رضا  )ع( اسـت 
د- گزینه الف و ب 

5- »آن گاه کـه کـودک بـودم مرا در دامـان خود می نهاد و بر سـینه 
خـود می فشـرد«  این جمله از کیسـت؟ 

ه- امام حسین )ع(
ب- امام حسن مجتبی)ع(

ع- امام علی )ع(
ی- امام سجاد )ع(

6- »از مـن دروغـی در گفتـار ندید و خطایـی  در کـردار نیافت و من 
در پـی او بـودم«. عبـارت  مذکور مربوط بـه کدام یـک از گزینه های 

ذیل اسـت؟ 
الف- از بیانات حضرت علی )ع(  در خطبه قاصعه 

ب- از فرمایشات حضرت فاطمه زهرا)س( 
ج- بخشی از خطبه امام سجاد )ع( در شام
د- قسمتی از خطبه امام سجاد )ع( در شام

7- در هنـگام نـزول آیه »وانذرعشـیرتک االقربین« اول کسـی که با 
رسـول خدا )ص( صحبـت کرد چه کسـی  بود؟

د- حضرت فاطمه زهرا)س(
ن- امام حسن مجتبی)ع(

م- امام علی)ع(

ذ- امام حسین )ع(

امامـت  و  براهیـن حقانیـت  تریـن  متقـــن  و  8- مشهـــورترین 
امیرالمؤمنین علی)ع( چسیت؟ 

ص- خویشـاوندی حضـرت  علـی)ع( بـا  پیامبـر عظیم الشـأن 
)ص( اسام 

ل- واقعه غدیر 
ر- واقعه لیله المبیت 

دعـوت  آغـاز  در  فـرد  اولیـن  عنـوان  بـه  آوردن  اسـام  ز- 
پیامبـر)ص(

9- کـدام یـک از گزینـه هـای ذیل مربـوط بـه واقعه غدیـر خم می 
؟ شد با

ط- اعان حجه الوداع و آخرین سال عمر پیامبر اکرم )ص(
ق- دعـوت بـرای انجـام مناسـک حـج از مسـلمانان مدینـه و 

نشـین مناطق مسـلمان  تمامـی 
ک- احضـار امیرالمومنیـن )ع(  و همراهـان او از یمـن بـرای 

شـرکت در مراسـم حجـه الـوداع 
غ- همه موارد

10- گزینه صحیح را انتخاب کنید : 
س- توقـف پنـج روزه بـرای انجـام مراسـم  اعـان والیـت و 

امیرالمؤمنیـن)ع( سرپرسـتی 
ث- مـاک قـرار دادن مهـر و دوسـتی حضـرت علـی )ع( برای 

ایمـان و کفـر افراد
م- هـم تـراز کـردن قـرآن و علـی )ع( و سـایر امامـان علیهم 

السـام و ایـن کـه آن دو از هـم جدایـی پذیر نیسـتند
ذ- توقـف پنـج روزه بـرای انجـام مراسـم  اعـان والیـت و 
الحجـه ذی  تـا 23  الحجـه  20ذی  از  امیرالمؤمنیـن)ع(  سرپرسـتی 

11- از راه های تبلیغ و فرهنگ سازی  واقعه غدیر خم به شمار می رود: 
الـف- خوانـدن متن خطابـه و ترجمـه آن در محافـل دینی ولو 

آن از  مقداری 
ب- نشر و اهدای کتب مربوط به خطابه غدیر 

ج- سـخنرانی توسـط سـخنرانان  و اسـاتید در محتوا و مطالب 
آن  اعتقادی 
د- همه موارد



12- »مبـادا کسـی در روز قیامـت بگویـد : افسـوس کـه دربـاره هم 
جـوار و همسـایه ی خداونـد کوتاهی کـرده ام «.

 این جمله مربوط به کدام یک از شـخصیت های بزرگ اسـام اسـت؟
ظ- حضرت فاطمه زهرا)س(

د- پیامبر اکرم )ص(
ی- حضرت علی )ع(

ش- حضرت مهدی )عج(

13-  فرمـان ایـن کـه بـه جـز حضرت علـی )ع( شـخص دیگـری را  
نبایـد با عنـوان امیرالمؤمنیـن خطاب کرد از سـوی چه کسـی صادر 

اسـت؟ گردیده 
ژ- پیامبر اکرم )ص(

و- خداوند متعال
ف- جبرئیل امین 

گ- حضرت فاطمه زهرا)س(

14- » هـان مردمـان ! هیچ سـرزمینی نیسـت مگـر این کـه خداوند 
بـه خاطر تکذیب اهـل آن -حـق را -آن را پیش از برپایی رسـتاخیز 
نابـود خواهـد کرد و بـه.................... خواهد سـپرد . گزینـه صحیح را 

انتخـاب کنید 
الف- امام مهدی)عج(
ب- حضرت علی )ع(

ج- امام حسن)ع( 
د-  امام حسین)ع(

15- »مـن نیز به دسـتور او بـه علی...............کرده ام پـس  دانش امر 
و نهـی در نزد ......... اسـت فرمان ............را بشـنوید تا سـامت مانید 
و اطاعتـش کنید تـا هدایت شـوید « گزینه صحیح را انتخـاب کنید :

 خ- مهربانی- من- مرا
ر- امر و نهی- علی- او

ص- امر و نهی- من - علی
ح- مهربانی - علی-   او 

16-  »هشـدار! اوسـت حجـت پایـدار و پـس از او حجتـی نخواهـد 
بـود«. جملـه مذکور چـه تعبیـری را بـه دنبـال دارد؟ 

غ- این تعبیر به معنای ابدیت است 
ع- این تعبیر به معنای رجعت امامان می باشد

س- امامان حجت های پیشـینند که دیگـر رجعت نخواهند کرد 
ی- ایـن تعبیـر بـه عنوان حجـت، امامت و مسـئولیت اسـت و 
نظـری به رجعـت دیگر امامـان ندارد زیـرا که آنـان حجت های 

پیشـینند که دوبـاره رجعـت خواهند کرد

17-  »هیـچ امـر به معـروف و نهـی از منکری جـز بـا ........................
تحقـق و کمال نمـی یابـد «. گزینه صحیـح را انتخـاب کنید.  

م- امام معصوم
و- مردم

ز- حاکمان
ط- مردم و حاکمان

18- بـه فرمـوده پیامبـر گرامـی اسـام )ص( در چـه صورتـی مردم 
گمـراه نمی شـوند؟   

الف- تمسک به قرآن کریم
ب- تمسک به امامت

ض- مهربانی با یکدیگر
ی- گزینه الف و ب 

19- پیامبـر گرامـی اسـام )ص( در روز غدیـر در سـخنرانی مفصـل 
خـود چـه موضوعاتی رامـورد تأکیـد قـرار دادند؟ 

ص- امامت حضرت  علی )ع(
ت- خافت و وصایت حضرت علی )ع(

ن- اوالد تا امام عصر )عج(
ر- همه موارد

20 - حضـرت علـی )ع( در رحبـه کوفـه به کـدام حدیث استشـهاد 
فرمودند؟ 

ف- حدیث ثقلین
ل- حدیث غدیر

ک- حدیث قیامت
د- حدیث والیت

21- گزینه صحیح را انتخاب کنید:
س-  هـان مردمـان! در تبلیـغ آنچـه خداونـد بـر مـن نـازل 

ام نکـرده  کوتاهـی  فرمـوده 
ر- همانـا جبرئیل از سـوی سـام، پـروردگارم که تنها او سـام 
اسـت سـه مرتبه برمن فـرود آمـد و فرمانـی  آورد کـه در این 

مـکان به پـا خیزم
ق-  بـه هر سـفید و سـیاهی اعام کنم کـه علی بـن ابی طالب، 
بـرادر و وصـی و جانشـین مـن در میان امـت و امام پـس از من 

ست  ا

ن-  هر سه گزینه  صحیح است  

22- دلیـل اینکـه منافقان ، بـه پیامبرعظیم الشـأن اسـام)ص( اُُذن 
مـی گفتند چـه بود؟ 

ض- همراهی بیش از حد پیامبراکرم)ص( از حضرت علی)ع(
ص- تمایـل و پذیـرش حضرت علی )ص(  از سـوی پیامبرگرامی 

اسام)ص(
س- توجه ویژه پیامبرگرامی اسام)ص( به حضرت علی)ع(

ش-  همه موارد

23- »وگرنـه خواهید افتاد  در آتشـی که آتش گیـره ی آن مردمانند 
و سـنگ «.  این جمله اشـاره به چه کسـانی دارد؟ 
ذ- کسانی که با امامت علی )ع( مخالفت کنند

گ- کسانی که با امامت علی )ع( ناسازگاری کنند
ی- کسانی که امامت علی )ع( را قبول نکنند

ن- همه موارد


