
 1400بهمن -علي )عليه السالم( به مناسبت ميالد امام فرهنگي  مسابقه 

 ه پردازی ایران رکت دادمرکز علمي کاربردی ش

  همراه   نام و نام خانوادگي 
 

 نمره جواب سوال رديف 

   كه به ابوطالب مشهور بودند ، چيست؟)عليه السالم(نام اصلي پدر حضرت علي  1

   را بنويسيد.   با پيامبر خدا )عليه السالم(دو نسبت فاميلي حضرت علي  2

   چه نام داشتند؟ )عليه السالم( مادر حضرت علي 3

   در چه سالي به دنيا آمد؟ )عليه السالم(حضرت علي 4

   كجاست؟ )عليه السالم(محل والدت موالي متقيان امام علي  5

   ردند؟ كرا به عنوان جانشين معرفي  ليه السالم( )عاولين بار در چه زماني علي )ص( خداپيامبر 6

   ؟  ه و او را شكست دادامام علي در جنگ خندق با كدام قهرمان عرب جنگيد 7

 ره مائده در باره ي كدام واقعه ي بزرگ تاريخي است؟ سو  3اين بخش از آيه   8
 الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ اإلِساْلَمَ دِينًا  

  

كلمه  چندنامه و چند چند خطبه،  ي دارا موالي متقيان امام علي )ع(  نهج البالغه  9
 و توسط چه كسي جمع آوري شده است؟ است قصار 

  

امام علي )ع( در دوران كوتاه خالفت خود با سه گروه مبارزه كردند كه آنها را با   10
  (ين)خارج شدگان از دينمارقو  )ستمكاران(  ينقاسط، )عهد شكنان( ينناكثعنوان 

 منظور از اين سه گروه چه كساني هستند؟  معرفي نمودند.

  

نام برادر امام علي)ع( كه به علت بيماري و ناتواني و فقر از حضرت درخواست   11
امام با نزديك كردن  آهن گداخته به دست او ،   سهم بيشتري از بيت المال كرد و 

 دست درازي كنندگان به بيت المال ترساندند. ايشان را از آتش جهنم و عذاب  

  

 به كدام فضيلت امام علي )ع( اشاره مي نمايد؟سوره بقره :  207آيه  12

 وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشِْري نَفْسَهُ ابْتِغَاء مَْرضَاتِ اللّهِ وَاللّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ 

و از مردم كسي است كه  جانش را براي خشنودى خدا مي فروشد و خداوند  

 مهربان است.  به بندگان 

  

   پيامبري كه در نجف و در كنار امام علي )ع( دفن هستند.   نام دو 13
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            آدرس زير ايميل كنيد. به 
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