
 "سواالت مسابقه کتابخوانی به مناسبت والدت حضرت علی )ع("

 

 نهج البالغه کدام مفهوم به پناهگاهی بلند و تسخیر ناپذیر تشبیه شده است؟ 111در خطبه  -1

 نماز(4  تقوا(3 اخالص(2  نایما(1

 

 کدام واژه به معنای سخت کوش و زحمت کش است؟ -2

 کادح(4  غاضی(3  محال(2  ماحل(1

 

 در زمان کدام خلیفه تقسیم غیر عادالنه بیت المال زیاد شد و اموال در اختیار کدام شخصیت قرار گرفته شد؟ -3

 بن معاویها یزید(4 مروان بن حکم(3 خلیفه سوم(2 معاویه(1

 

 شود؟کدام عبارت درباره دنیا در نهج البالغه دیده می -4

 دار بالبالء محفوفه(4 م من فیهادار یسل(3 حلوه للطالب دار(2 دار بالمعنی مشهوره(1

 

 بار سخن به میان آمده است؟ 31درباره کدامیک از موارد زیل در نهج البالغه حدود  -1

 توصیف اسالم و یا درباره انحراف از آن(4 توحید(3 صفات افعالی و حمد و ثنای او(2 مرگ و اجل(1

 

 ذیل را موجب سوء عمل دانسته است؟حضرت علی )ع( در یکی از حکمت های خود کدامیک از موارد  -6

 رفاه طلبی(4 طول امل(3  تفاخر(2  تنابز(1

 

 زاهد چه کسی است؟ -7

 .کندآنکه از حطام دنیوی اغماض می(1

 .کندنکه از نعم اخروی اعراض میآ(2

 .نمایدکسی که از حطام دنیوی اعراض و از نعم اخروی اغماض می(3

 .رغبت داردکسی که به مشتهیات نفسانی اخروی (4

 

 کدام تعبیر در قرآن و نهج البالغه درباره قرآن کریم آمده است؟ -8

 احسن الحدیث(4 افضل الوعد(3 ربیع النفوس(2 شفا القلوب(1

 

 ها توسط چه کسی سنت شد؟افزودن صلوات و درود بر پیامبر )ص( در خطبه -9

 امام سجاد )ع((4  خلفای ثالثه )ابی بکر((3 امام علی )ع((2  پیامبر اکرم )ص((1



 منظور از بطحاء کجاست؟ -11

 مکه(4  شام و سوریه(3  مدینه(2  حجاز(1

 

 کدام شارح نهج البالغه نگاه فلسفی و کالمی و کدامیک نگاه بالغی و تاریخی دارد؟ -11

 عبده -خویی(4 معتزلی -بحرانی(3 خویی -معتزلی(2 مجلسی -بحرانی(1

 

 معناست؟ملت در نهج البالغه چه  -12

 جمعیت یک کشور(4 پیروان یک دین(3 مردمان یک کشور(2 آیین و دین(1

 

 خطبه متقین در پاسخ به درخواست چه کسی بیان شده است؟ -13

 مالک اشتر(4  میثم تیار(3  همام(2  کمیل(1

 

 چه چیزی است؟های او و ترساندن از عذاب الهی انگیزه از نظر امام علی )ع( اجرای فرمان خدا، ابالغ حجت -14

 انزال قرآن(4  ابالغ امامت(3  بعثت پیامبر اکرم )ص((2  روز قیامت(1

 

 3111161112به سامانه پیامکی  )عددی( شرکت کنندگان گرامی لطفا پاسخ سواالت خود را به صورت ذیل
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