
 

 

 

در این روش مربی  با طرح سوال وبیان جواب به صورت سه گزینه ای ، از شرکت کنندگان می خواهد 

که در هرگزینه ای که احتمال درست بودن آن را می دهند ، قرار گیرند . مربی می تواند برای مشخص 

زینه باشد گ3صندلی یا هر وسیله دیگری که بتواند نمایانگر  3( از الف وب وج )نمودن گزینه های 

 استفاده نماید.

 

 

 

به سوال اولی جواب صحیح بدهد وارد مرحله بعدی و سوال دوم میگردد و به همین  هرشخصی که بتواند

 صورت تا پایان سواالت ، وهرکسی که پاسخ اشتباه بدهد از دور مسابقه خارج می گردد .

ه خارج از دور مسابقهرکسی که ،ر پایان سواالت به همین ترتیب مسابقه ادامه پیدا میکند تا جایی که د

 خواهد بود .برنده مسابقه  نشده باشد

 

 

 

 مسابقه سه گزینه ای غدیر

 سوال جهت اجرا در مسابقه 5نمونه 



:معرفی و انتخاب امام علی علیه السالم به عنوان وصی و جانشین پیامبر از طرف چه کسی 1

 بود؟

 

 

 

 

 ؟چه کسانی با او بیعت کردند،:پس از معرفی امام علی به عنوان جانشین پیامبر 2

 

 

 

 

 را چه کسانی نقل کرده اند ؟خم داستان غدیر:3

 

 

 

 

 بیعت با امام علی در عید غدیر چه مدت طول کشید؟ :4

 

 

 

 از طرف خداا از طرف مردما از طرف پیامبر

 نصف جمعیت همه مردم فقط دوستان او

 همه مسلمانان فقط اهل سنت فقط شیعیان

 روز 5تا روز 3تا  فقط تا همان روز



 چه تعداد از مسلمانان با امام علی علیه السالم در روز غدیر بیعت کردند ؟: 5

 

 

 

 

 نکته مهم:

که قصد برگزاری این مسابقه، انتقال معارف واالی غدیر در قالب مسابقه می از آن جایی 

 نکوتاهی پیرامون آباشد ،لذا مناسب است که مربی پس از مشخص شدن جواب ، توضیح 

 مطلب بدهد. 

در روز غدیر با  هزار نفر 120 مشخص شدن پاسخ سوال آخر ، که به عنوان مثال ، پس از

م ببینید دوستان خوب: که توضیح بدهد این چنین  امام علی علیه السالم بیعت کردند ؛ مربی

موضوع غدیر ، مساله ای نیست که بگوییم  فقط عده کمی از یاران پیامبر با امام علی بیعت 

د هایی که جلو رفته اند بازگردن کرده اند، بلکه پیامبر در محل غدیر خم صبر کردند تا آن

نند وهمه جمع شوند وشاهد این موضوع وآن هایی که عقب بودند خود را به آن مکان برسا

که اعالن جانشینی ووالیت امام علی علیه السالم به عنوان رهبر جامعه بعد از پیامبر مهم 

 می باشد را ببینند .

، که خیلی ها شاهد آن بوده اند وحتی بزرگ ومهم است  یر ، رویدادی بسیار ولذا واقعه غد

در روایات اهل سنت نیز به آن اشاره شده است. و در منابع حدیثی اهل سنت داستان 

 غدیر ذکر شده است.

 هزار نفر 120 هزار نفر 100 هزار نفر 50


