
 

 شرکت بابک مس ایرانیان

 )منبع سواالت: خطبه غدیر( 30/05/98خم   غدیر مسابقه سواالت

 مبارکوالیت و اعیاد قربان و غدیردهه 

نفر از پاسخهای صحیح به  18( تحویل نمایند. به 30/05/98ه پیوست درج کرده و در روز جشن)میتوانند جواب این سواالت را در پاسخنام همکاران عزیز 

 حضور در مراسم جوایز نفیسی اهدا خواهد شد. به شرط قید قرعه و 

 ائید کارگزینی حاضر محسوب میشوندهمکارانی که در ساعت برگزاری جشن در شیفت میباشند با ت

                                    12 ایه معارج سوره.ب      67 ایه مائده سوره. الف     کند؟ ابالغ را رسالتش که میدهد دستور ص پیامبر به خداوند قران ایه کدام در.1

 123 ایه مائده سوره ج

                                          بار3 الف       ؟ نماید ابالغ مردم به را طالب ابی بن علی جانشینی تا شد نازل ص برپیامبر بار چند جبرئیل غدیر خطبه طبق.2

                        بار 2 ج                                                       بار4.ب

 امی.ج              اُذُن.ب       ابتر الف         میخواندند؟ چه را ص پیامبر اسالم کنندگان مسخره منافقان، غدیر خطبه طبقه.3

     ملعون. ج                               کافر.ب                        خاسر الف        .است......." ع علی حضرت مخالف" غدیر خطبه طبق.4

 اهلل جنب.ج                                                   عبداهلل.ب                                   اهلل هببه.الف       .است......ع علی" غدیر خطبه طبق.  5

 3 بقره سوره ج                                     8 ایه عمران ال سوره.ب                        3 مائده سوره.الف        است؟ کدام دین اکمال ایه. 6

            است؟ کسی چه به خطاب انسان سوره 12ایه(است وحریر بهشت نمودند که صبری درمقابل ایشان جزای) اتی هل ایه غدیر خطبه طبق. 7

 ع المومنین امیر ج           ص پیامبر.ب      جبرئیل.الف

 100 ایه اعراف سوره ج             83 ایه انعام سوره. ب            22ایه مجادله سوره.الف    میکند؟ اشاره ع بیت اهل دوستان به قران ایه کدام 8

                                                                       ؟ میکند معرفی را ع علی حضرت منکران سرانجام مجید قرآن از ایه کدام در خداوند غدیر خطبه طبق. 9

 مائده سوره 80 ایه.ج                            ملک11 تا8 ایات.ب                                تغابن 5تا3 ایات الف

 هردو ج                               عترت به متمسکین.ب                 قران به متمسکین. الف        نمیشوند؟ گمراه هرگز کسانی چه. 10

 شماره پرسنلی:                                                    نام و نام خانوادگی:                                    پاسخنامه             
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