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 تعالیباسمه

ما اگر بخواهیم امروز انقلاب  »: مقام معظم رهبری مدظله العالی :مقام معظم رهبری مدظله العالی

اسلامی را ادامه بدهیم، یعنی آنچه به معنای واقعی کلمه انقلاب اسلامی است بایستی اسلام را 

در البلاغه و بازیابی کنیم البلاغه است و برگردیم به نهججانبه مراعات کنیم و نمودارش نهجهمه

البلاغه جنگ، سیاست ، دیپلماسی ، ارتباطات خارجی و سیاست خارجی، اخلاق ، عبادت ، زهدو نهج

البلاغه چند بعدی نموداری از اسلام چند بعدی است که البلاغه هست و این نهجهمه چیز در نهج... 

                          «.برای دوام انقلاب اسلامی و ساختن یک انسان چند بعدی ضروری و لازم است

 31/2/95 رهبرى معظم مقام بيانات                                          

                                                                                                                                                        

 در عليهااللهسلامالزهراءجامعه آموزشی تربيتیوابسته به اداره کل تربيتی معاونت داره قرآن و حدیث ا

و با هدف گسترش دامنه  ترویج نهج البلاغه خوانی و انس طلاب با این کتاب سترگ راستای

 نهج البلاغه»غيرحضوری دوره  از مرحله میننه مطلعان و مبلغان معارف و فرهنگ علوی

                                                                                                                                                                                                                         نماید:میبرگزاررا«خوانی

 931تا 19خطبه ، البلاغهمنبع : نهج 
 9311 شهریور 91  هلت تحویل پاسخنامه:م

 آیین نامه

 توجه به نکات زیر جهت شرکت در این دوره حائز اهميت است: 

 باشد.  مراجعه شخص شرکت کنندهتمام پاسخ ها با  .3

خانواگی، نام پدر، کدملی، کدتحصيلی، و با مشخصات کامل )نام و نام  a4ها در برگه پاسخ .2

 نام بخش محل تحصيل، شماره تماس و ایميل( ارائه گردد.

طلاب حضوری می توانند پاسخ نامه های تایپ شده یا دستنویس خود  را به صورت  .1

 تحویل دهند. ، سرای ثقلين عليه السلامآموزشگاه امام رضا حضوری به 

پاسخ نامه های خود را به پست الکترونيک اداره   pdfیا  wordطلاب غير حضوری فایل  .4

 ارسال کنند.  hadith@jz.ac.irن و حدیث به آدرس آقر

 

mailto:hadith@jz.ac.ir
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  (931تا 19 خطبه )خوانی  نهج البلاغه  منهسوالات مرحله 

 سوالات تستی 

إِن َّ أَّفْضَّلَّ الن َّاسِ عِنْدَّ الل َّهِ مَّنْ کَّانَّ »کامل می شود؟جای خالی با کدام گزینه  (3

 (329) خطبه «.......... أَّحَّب َّ إِلَّيْهِ وَّ إِنْ نَّقَّصَّه

 د( العَّمَّلُ بالحق            ج( الصِ دقُ              الف( العَّمَّلُ الص الِحُ         ب( تَّبَّعِي َّهُ الإمامِ 

 (53)خطبه خداوند متعال در قرآن چه می داند؟علامت راسخون در علم را  (2

  اهل سوال بودن در اعتقادات  الف( 

 ب( ترک ژرف نگری در آنچه خدا واجب نساخته 

 ج( تبعيت محض از خدا و رسولش در دین            

 د( تواضع در برابر حق

 (301)خطبه « ..... مَّنْ عَّرَّفَّ قَّدْرَّه»جای خالی با کدام گزینه کامل می گردد؟ (1

 د( المؤمِنُ        ج( العارِفُ        ب( العاقِلُ             الف( العالِمُ

 الْحِلْمِ، مَّقَّاوِیلُ  الر َّأْیِ، مَّرَّاجِيحُ قَّوْمٌ وَّ الل َّهِ مَّيَّامِينُ»جملات مقابل وصف چه گروهی است؟  (4

 (331)خطبه «  بِالْحَّق ِ 

 صلی الله عليه وآلهب( اصحاب رسول الله  عجل الله تعالی فرجه        الف( اصحاب امام زمان 

 عليه السلامد( حواریون حضرت عيسی  عليه السلامج( اصحاب شهيدِ امام علی  

کداميک از گزینه های زیر باعث حفظ    انسان از  عليه السلامطبق بيان امام علی  (9

 (330)خطبه مرگ های ناگهانی و زشت می گردد؟ 

 د( حج و عمره ج( صلۀ رحم ب(  صدقۀ آشکار             هالف( روز        
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سَّرِیٌع  ءُ الْقِيَّامِ بَّطِی مَّکِيثُ الْکَّلَّامِ  »این توصيفات در وصف چه کسی می باشد؟  (1

 (300)خطبه  «إِذَّا قَّام

                                       ب( عماریاسر                الف( مالک اشتر     

   عليه السلام د( خود اميرالمومنين                 صلی الله عليه و آله ج( پيامبر 

 (309)خطبه  کدام یک از وظایف واجب امام به شمار نمی آید؟ (7

             صلی الله عليه و آلهالف( زنده نگه داشتن سنت پيامبر 

       ب( جاری ساختن حدود الهی

   ج( کوتاهی نکردن در پند و اندرز مردم           

 د( ارتقای وضعيت اقتصادی جامعه        

 الْعَّرَّبِ وَّ یَّآفِيخُ  وَّ أَّنْتُمْ لَّهَّامِيمُ :»این تعابير زیبا در وصف چه کسانی می باشد  (8

 (307)خطبه ؟  «....الش َّرَّفِ وَّ الْأَّنْفُ الْمُقَّد َّمُ وَّ الس َّنَّامُ الْأَّعْظَّم

    الف( مردم کوفه در جنگ صفين      

 در جنگ بدر صلی الله عليه وآله ب( اصحاب رسول خدا

            صلی الله عليه و آله ج( اهل بيت رسول خدا

 عليه السلام د( اصحاب خاص اميرالمومنين 

 کَّلَّامُهُ بَّيَّانٌ وَّ »توصيف برای کدام گزینه می باشد؟ عليه السلام این جملۀ امام علی (5

 (51)خطبه «صَّمْتُهُ لِسَّان

   صلی الله عليه و آله ب(پيامبر خدا                  الف( قرآن کریم

 د( عمار یاسر                                     عليه السلام ج( اهل بيت
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عَّيْنَّ  ...ِ أَّی ُهَّا الن َّاسُ فَّإِن ِی فَّقَّأْتُ»این متن اشاره به کدام یک از موارد زیر دارد؟:  (30

 (51)خطبه «الْفِتْنَّۀِ وَّ لَّمْ یَّکُنْ لِيَّجْتَّرِئَّ عَّلَّيْهَّا أَّحَّدٌ غَّيْرِی

                                         الف( کشتن خوارج                                      ب( جنگ با معاویه

 ج( نابودی پيمان شکنان جمل                        د( صبر بر غصب خلافت

 سوالات تشریحی 

را از زبان مولای  صلی الله عليه و آلهپنج نمونه از ویژگی های اصحاب راستين پيامبر  (33

 (57)خطبه  بيان کنيد؟ عليه السلام متقيان علی

 های مبغوض ترین افراد نزد خداوند متعال را طبق بيان امام علیویژگی  (32

 (301)خطبه بنویسيد؟   عليه السلام 

علت دشمنی برخی از مردم با جناب ابوذر   عليه السلامطبق فرمایشات اميرالمومنين  (31

 (310)خطبه غفاری چه بود؟  

بيان عليه السلام  ينهفت ویژگی از ویژگی های دنيا )حرام( را طبق فرمایشان امام المتق (34

 (333)خطبه کنيد؟ 

)  «بَّي ِنَّۀ...... اعْمَّلُوا رَّحِمَّکُمُ الل َّهُ عَّلَّى أَّعْلَّام  »ترجمه کنيد ؟:  کاملاین موعظۀ زیبا را  (39

 (54خطبه 

وضعيت آیندۀ مسلمانان را در زمان حکومت بنی امي ه   عليه السلام اميرمومنان علی (31

 (308)خطبه چگونه ترسيم نموده اند؟ 

  عليه السلام ، امام علی«انجام گناه کبيره موجب کفر می گردد»خوارج عقيده داشتند: (37

 (327)خطبه در رد  این باور چه استدلالی را بيان کردند؟ 

 



6 
 

 

عشق و وابستگی غيرمعقول چه اثرات و نتایجی   عليه السلام بق بيان امام علیط (38

 (305)خطبه دارد؟

 عليه السلام ط بحرانی را طبق بيان حضرت علیجایگاه خطير حاکم اسلامی در شرای (35

 (335)خطبه توصيف کنيد؟ 

 (322خ)چه می باشد؟   عليه السلام دلایل لزوم مبارزه با شاميان از نگاه مولای متقيان (20

روز وقت برای دو طرف مشخص کرد؟  1در قضيه حکميت  عليه السلام چرا امام علی (23

 (329)خطبه 

 چگونه زندگی امکانات از انسانها های مندی بهره ميزان تقسيم در خداوند رویه (22

 (53) خطبه است؟ 

را   عليه السلامهفت مورد از توصيه های رزمی و جنگاوری از بيانات اميرالمومنين      (21

 (324)خطبه بيان کنيد؟  

با دنيا را چگونه توصيف می   صلی الله عليه و آله تعامل پيامبر خدا  عليه السلام اميرمومنان علی (24

 (305)خطبه کنند ؟ 

 (57)خطبه چه سختی هایی را از مردم کوفه تحم ل کردند؟   عليه السلام اميرالمومنين (29

 هفت ویژگی از فواید و زیبایی های دین مبين اسلام را از زبان قرآن ناطق علی (21

 (301)خطبه بيان کنيد؟   عليه السلام

بيان عليه السلام  خداوند را از زبان امام المتقين علیهفت ویژگی از صفات خاص  (27

 (53)خطبه کنيد؟

چند نمونه از زیبایی و فواید قرآن را بيان کرده و عالم بی عمل را طبق بيان امام  (28

 (330)خطبه توصيف کنيد؟   عليه االسلام علی
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 وآله صلی الله عليهوشه ای از  وضعيت روحی و اخلاقی اعراب قبل از  بعثت پيامبر گ (25

 (59) خطبه را بيان کنيد؟ 

بيان کنيد  عليه السلام تفاوت و رابطه بين دنيا و آخرت را طبق فرمایشات اميرالمومنين (10

 (334)خطبه ؟ 

 : مسابقه تستی سوالات پاسخنامه

 نام و نام خانوادگی:

 

 

 

  

  

 

 

   

                                                                                                                                                         

 شید .پاینده و موفق با (ل اهلل تعالی فرهج الشریف)عج صاحب األمرپناه حضرت  رد                 
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