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 "نهج البالغه 31مسابقه تفسیر نامه "

 نام و نام خانوادگی

 شماره تماس 

     کارمند                 استاد               نشجودا

............................................................................................................................. ................................................................... 

 نامی بر آن نهاد؟  چهکرد و    یگردآور  یرا چه کس  یحضرت عل  یها، حکمت ها و نامه ها   خطبه -1

 البالغه  نهج ، ینیکل عقوبیمحمدبن الف( 

 البالغه نهج  ،یرض دیسب( 

 فصاحه هج الن نور، نیحسج( 

 

 به چه معناست؟  هیمال  تیوص -2

 به ثلث تیصوالف( 

 شهیبه توسعه و اند تیوصب( 

 صبر هب تیوصج( 

 

 ست؟ ینام کتابش چ  کند؟ینامه قبل از نهج البالغه را ثابت م   تیسند  یکس  چه -3

 ض یزواجر والمبا از ،یعسکر  یحسن بن علالف( 

 الرسائل  ،ی بن شعبه حدان ی علب( 

 یفقه ثیاحاد ،ینور نیحس رزایمج( 

 

 ست؟یچ   نهج البالغه ۳۱نامه   ی محتوا -4

  در اسالم تیربالف( ت



  خالق در اسالمب( 

 کمت ها ج( ح

 بود؟   ی چه کس  یبرا   ظاهر  در  )ع(یحضرت علامه  ن  - 5

 ی اسالم الف( امت

 حضرت  علی ع  ارانب( ی

 )ع( یمام حسن مجتبج( ا

 

 پرداختند؟  ی )ع(به مقابله با چه کسی حضرت عل  نیدرنبرد صف  - 6

 الف( طلحه 

 ب( خوارج 

 ج( معاویه

 

 معناست؟ هالهموم به چ  فیخل  - 7

 قسم و سوگند الف( 

 یارب( ی

 ازینج( 

 

 چیست؟االموات   فهیخل  ۱۳نامه    طبق  - 8

 مردگان نیجانشالف( 

 ناحق نیجانشب( 

 به حق نیجانشج( 

 
 ست؟یانسان چ  یعمده خطاها و گمراه  شهیر  - 9

 ا یحب دنالف( 

 دروغب( 



 طانیشج( 

 

 ست؟ یچ  قرار دارد،   انسان  نیکه در کم   ی اصل  ی آفت ها  - 10

 یتن پرور  ,یازدگ یدن   ,یفتگیدل شالف( 

 ی ازدگی دن  ,ی خودباختگ ,یفتگیدل شب( 

 ی ازدگی دن  ,یخودباختگ ,یفتگیخودشج( 

 

کدام   ، خودشان ذکر نموده اند  یمعرف  ی که برا  ی ا یژگیو  ن یالسالم, هفتم  هیعل ینهج البالغه امام عل  31درخطبه    - 11

 است؟

 ا ی کوهش کننده دنالف( ن

 مردگان یدرسرا ده یمسکن گزب( 

 کوچ کننده به فردا ج( 

 

 )طبق این بخش از سخنرانی(  ست؟یچ  ، کند   یکه قلب را زنده م   یی زهایجمله چ  از  - 12

 توبه الف( 

 موعظهب( 

 تذکر ج( 

 

 ؟بهانه ای می آورندخداوند چه    در روز قیامت در پیشگاه گناهکاران    ،سوره مبارکه مومنون  یانیپا  اتیآطبق    - 13

 آنها بر طانیتسلط شالف( 

 بر سعادتآنها غلبه بخش شقاوت وجود ب( 

 نیدر زمآنها مستضعف بودن ج( 

 

 )طبق این بخش از سخنرانی(  ست؟یچ  ،راندی م   ی که قلب را م   ی عوامل  - 14

 بامردگان  ینیهم نش، ترک نماز  ,یدرمسائل جنس یرو اده یز تکرارگناه,  دروغ گفتن,الف(  



 بامردگان   ینیهم نش بحث باافراد احمق, تکرار گناه,   ترک نماز,ب( 

  با مردگان ینی, هم نشیدرمسائل جنس یرو ادهیز بحث با افراد احمق,  تکرار گناه,ج( 

 

 ؟ به چه معناستبا مردگان    ینیهم نش  - 15

 ارتباط با مرده دالن الف( 

 بودن  مردگان ب( زیاد به فکر

 اهل قبور ارتیزج( 

 

 ست؟یچع    نیرالمومنیموعظه در منطق ام   - 16

 ی موعظه زبانالف( 

 یموعظه رفتارب( 

 نهیهردوگزج( 

 

 ؟چیست  زهد  یلغو   یمعنا   - 17

 تقوا الف( 

 ی لیم  یبب( 

 ج( هر دو مورد

 

 ؟ خشکاندشهوت را در روح  ریشه    توان   یچگونه م   - 18

 عدم طمع زهد و  االف( ب

 ب( با تقوا

 ج( ریشه شهوت به  هیچ عنوان خشک نخواهد شد

 

 ؟چیست  مانیمرحله ا نی باالتر  - 19

 نیقیالف( 



 میتسلب( 

 علم ج( 

 

 به چه معناست؟   زمان در عبارت )اقرار به زمان(  - 20

 ساعت الف( 

 لحظه ب( 

 صرج( ع 


