بسم اهلل الرمحن الرحمی
سواالت مرحله  9نامه  53بخش  28تا  30جلد  11کتاب پیام امام امیرالمومنین علیه السالم
 .1امام علی علیه السالم در آخرین بخشهای نامه  53مالک را به پرهیز از داشتن چه نقاط ضعفی توصیه میکنند؟
الف :خود پسندی – اعتماد به نفس – عالقه به مدح دیگران
ب :دروغ – ظلم به مظلوم – خود پسندی
ج :اعتماد به نفس – ریختن به خون ناحق  -دروغ
د :عالقه به مدح دیگران – ظلم به مردم – ریختن خون به ناحق
ص130
 .2چرا انسانها نقاط ضعف خود را فراموش میکنند؟
الف :قدرت طلبی
ب :کمال خواهی
ج :عالقه به خویشتن
د :هوا و هوس
ص130
 .3چرا امام علی علیه السالم مالک را از برخی ضعفهای نفسانی نهی میکند؟
الف :صفات مورد نظر از بهترین فرصتهای شیطان است.
ب :این صفات باعث اختالف بین مردم و حاکم میشود.
ج :داشتن این صفات باعث میشود انسان از مقامات دنیوی و اخروی محروم شود.
د :روح حاکم عادل با این صفات ناسازگار است.
ص130
 .4در کالم امیرالمومنین علیه السالم خلف وعده باعث خشم چه کسانی میشود؟
الف :خدا و پیامبر و مردم
ب :خدا و معصومین علیه السالم و مردم
ج :خدا و مردم
د :مردم
ص133

 .5بزرگ شمردن کارهایی که انسان انجام میدهد چه عاقبتی دارد؟
الف :نور حق از بین میرود.
ب :کارها به شکست ختم میشود.
ج :نعمتهای خدا از بین میرود.
د :باعث خشم خداوند میشود.
ص133
« .6إِیَّاکَ وَالْعَجَلَةَ بِاالْمُورِ قَبْلَ أَوَانِهَا ،أَوِ التَّسَقُّطَ فِیهَا عِنْدَ إِمْکَانِهَا ،از عجله در کارهایى که وقتش نرسیده است جداً بپرهیز و از کوتاهى
در آن کارها که امکانات عمل آن فراهم شده خوددارى کن ».پیام این عبارت امام علی علیه السالم چیست؟
الف :داشتن برنامهریزی مناسب در کارها
ب :پرهیز از بی نظمی در کارها
ج :سفارش به صبوری و دقت در کارها
د :پرهیز از افراط و تفریط در کارها
ص134
 .7این عبارت را کامل کنید؟ «فَضَعْ کُلَّ أَمْر  ،.............وَأَوْقِعْ کُلَّ أَمْر ». .............
الف :مَوْضِعَهُ  -مَوْقِعَهُ
ب :مَوْقِعَهُ  -مَوْضِعَهُ
ج :مَکَانَهُ  -زَمَانَهُ
د :زَمَانَهُ – مَکَانَهُ
ص135
« .8إِیَّاکُمْ وَالْحَسَدَ فَإِنَّ الْحَسَدَ یَأْکُلُ الْحَسَنَاتِ کَمَا تَأْکُلُ النَّارُ الْحَطَبَ ،از حسد بپرهیزید ،چرا که حسد حسنات را از بین میبرد همانطور
که آتش چوب را از بین میبرد ».این سخن از کیست؟
الف :پیامبر اعظم صلی اهلل علیه و آله
ب :امام علی علیه السالم
ج :امام باقر علیه السالم
د :امام رضا علیه السالم
ص138

« .9إِیَّاکَ وَاالِسْتِئْثَارَ بِمَا النَّاسُ فِیهِ أُسْوَةٌ» این عبارت به کدام گزینه اشاره دارد؟
الف :رانت خواری
ب :برتری جویی
ج :فریب مردم
د :وعده به مردم
ص142
« .10التَّغَابِیَ عَمَّا تُعْنَى بِهِ مِمَّا قَدْ وَضَحَ لِلْعُیُونِ ،از غفلت در انجام آنچه مربوط به توست و در برابر چشمان مردم واضح و روشن است
برحذر باش ».این عبارت به چه چیزی اشاره دارد؟
الف :غافل شدن از وعدههای حاکم به مردم
ب :فراموش کردن خواستههای مردم
ج :خالفهای مربوط به نزدیکان و حامیان حاکم
د :اعمال و رفتار حاکم در برابر جامعه
ص142
 .11دستور امام هنگام بروز خشم و عصبانیت چیست؟
الف :ذکر گفتن
ب :راه رفتن
ج :سکوت
د :همه موارد
ص145
 .12در کالم امیرالمومنین علیه السالم راه حاکم شدن بر خود چیست؟
الف :توکل بر خداوند
ب :یاد معاد
ج :سکوت
د :خویشتن داری
ص145

« .13إِنَّ هَذَا الْغَضَبَ جَمْرَةٌ مِنَ الشَّیْطَانِ تُوقَدُ فِی قَلْبِ ابْنِ آدَمَ وَإِنَّ أَحَدَکُمْ إِذَا غَضِبَ احْمَرَّتْ عَیْنَاهُ وَانْتَفَخَتْ أَوْدَاجُهُ وَدَخَلَ الشَّیْطَانُ فِیهِ،
این غضب شعله آتشى از سوى شیطان است که در قلب فرزندان آدم زبانه مىکشد ،از این رو هنگامى که یکى از شما غضب مىکند
چشمانش سرخ و رگهاى گردنش پر خون و شیطان داخل وجودش مىشود ».این سخن از کیست؟
الف :پیامبر اعظم صلی اهلل علیه و آله
ب :امام علی علیه السالم
ج :امام باقر علیه السالم
د :امام رضا علیه السالم
ص146
 .14امام علی علیه السالم به غیر سفارشهای خود در نامه  53به مالک اشتر توصیه به توجه نسبت به چه اموری میکنند؟
الف :قرآن کریم
ب :سنت پیامبر صلی اهلل علیه و آله
ج :حکومتهای عادل پیشین
د :همه موارد
ص150
 .15چه چیزی باید بیشتر از هر چیز مطلوبِ حاکمان باشد؟
الف :جلب رضایت خداوند
ب :جلب رضایت خداوند و مخلوق
ج :خدمت به خلق
د :شهادت در راه خداوند
ص152
 .16امیرالمومنین علیه السالم نامه خود به مالک اشتر را با چه دعایی ختم میکنند؟
الف :توفیق جلب رضایت خداوند
ب :موفقیت در امر حکومت
ج :شهادت در راه خداوند
د :عاقبت به خیری
ص154

