قابل توجه شرکت کنندگان محترم  ،لطفا عكس پاسخ سواالت خود را به همراه نام و نام
خانوادگی و شماره تماس در قسمت ارتباط با مرکز امور فرهنگی بارگزاری نمایید
 -1کدام گزینه در رابطه با نهج البالغه صحیح است ؟کتابی که جامع  ....است
 .1تمام خطبه ها ،نامه ها و کلمات قصار امیر المومنان
 .2منتخبی از خطبه ها و کلمات قصار امیرالمومنان
 .3تمام خطبه ها  ،نامه ها و منتخبی از کلمات قصار امیر المومنان
 .4تمام خطبه ها و منتخبی از نامه ها و کلمات قصار امیرالمومنان
-2عرب کلمه مضمار را برای کدام معنی به کار می برد ؟
 -1ضمیرهای جمع
 -2آماده کردن اسب برای مسابقه
 -3مسابقه اسب سواری
 -4اسب تندرو
-3این کالم ابن ابی الحدید ( این خطبه در مقایسهبا هر کالم فصیح دیگر غیر از کالم خدا و رسول مانند نسبت ستارگان درخشان
با سنگ های تیره است) در وصف کدام خطبه است ؟
 -1شقشقیه
 -2زهرا
 -3خطبه اول
 -4همام
-4شگفتی ادیبان و اندشمندان در مورد نهج البالغه از چه جهت است ؟
 -1فقط از جهت فصاحت و بالغت
 -2اسرار طبیعت
 -3مطالب عمیق
 -4فصاحت  ،بالغت و تنوع موضوع

-5کدام گزینه بیانگر محور اندیشه دینی است ؟
 .1خداشناسی
 .2اخالق
 .3عدالت
 .4احسان به خلق
-6جمله( التكن عبد غیرک و قد جعلک اهلل حرا ) به کدام یک از جلوه های خداشناسی در زندگی اشاره دارد ؟
 .1پایداری
 .2وارستگی
 .3نفی گردن فرازی
 .4آزادی و آزادی گرایی
-7جمله (طبیب دوّار بطبه) در توصیف کیست ؟
 .1امام علی علیه السالم
 .2پیامبر خدا
 .3علمای بالد
 .4امام زمان
-8درهای هدایت الهی پس از پیامبر اکرم (ص) چگونه گشوده می شود ؟
 -1با وجود علم کالم و فلسفه
 -2با وجود فقها و اصولیین
 -3با وجود اوصیای پیامبر اکرم (ص)
 -4با وجود قرآن و نهج البالغه

-9جمله" هم عیش العلم و موت الجهل "(...زنده کننده دانش و میراننده جهلند) در وصف چه کسانی است ؟
 -1تقوا پیشگان
 -2دانشمندان
 -3انسانهای نیكوکار
 -4پیشوایان الهی

-11حضرت امیر در جمله " مثل محمد صلی اهلل و آله کمثل نجوم " پیامبر خدا و اهل بیت را به چه جیزی تشبیه نموده است ؟
 -1به خورشید
 -2کشتی
 -3به نورو چراغ
 -4به ستارگان
-11در چه صورتی زندگی انسانی از تكیه گاهی محكم برخوردار نخواهد بود ؟
 -1به تربیت فرزندان توجه نشود
 -2به علم آموزی اهمیت داده نشود
 -3رعایت حقوق محور رفتار نباشد
 -4همه موارد
-12مهمترین و اساسی ترین و کارسازترین حقوق دوطرفه چیست ؟
 -1حق مردم با همدیگرا
 -2حق همسایگی
 -3حق فامیلی
 -4حق زمامداران و مردم

-13کدام گزینه بیانگر مهمترین حقوق آدمی بر خودش است ؟
 -1شكر نعمت
 -2شناخت نعمت خدا
 -3شكر وجود خود گزارد و هدر ندهد
 -4کسب معرفت خدا و شناخت حقوق بندگان
-14کدام معنای سیاست درباره پیامبر (ص) و امامان علیهم السالم مناسب است ؟
 -1قیام به کار
 -2خلق و خوی و طبع
 -3همت به اصالح مردم با ارشاد به راه نجات
 -4خلق و خوی در هدایت مردم به راه نجات

-15بحث از سیاست و علم سیاست از چه زمانی آغاز شده است ؟
 -1بعد از میالد مسیح
 -2قبل از میالد مسیح
 -3بعد از رنسانس
 -4قبل از رنسانس
-16مفهوم سیاست در اندیشه حضرت علی علیه السالم چیست؟
 -1قدرت مداری
 -2خودرایی
 -3تحكم و تجبر
 -4تدبیر صحیح امور
-17از منظر امیرالمومنین مالک و میزان سیاست و میزان استواری آن چیست ؟
 -1امنیت
 -2عدالت
 -3معرفت
 -4دیانت

-18کدام گزینه در مورد جمله" آیا مرا فرمان می دهید تا از راه ستم به کسی که سرپرست اویم پیروزی بجویم " صحیح است ؟
 -1هدف وسیله را توجیه می کند
 -2هدف وسیله را توجیه نمی کند
 -3برای رسیدن به هدف ستم بالمانع است
 -4دروغ برای رسیدن به هدف صحیح است
 -19از منظر امام علی (ع) عوارض قدرت طلبی در سیاست چیست ؟
 -1سرکشی
 -2قانون شكنی
 -3خرد گریزی
 -4همه موارد

 -21از منظر امیرالمومنین علی (ع) زشت ترین و بدترین خصلت های سیاسی کدام است؟
 -1خودکامگی
 -2قدرت طلبی
 -3خشونت ورزی
 -4همه موارد

پاسخ نامه مسابقه مجازی کتابخوانی غدیر
شماره تماس:

نام ونام خانوادگی :
سوال
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21

1

2

3

4

