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 سمه تعالیبا 
نهج البالغه کتاب : »1631پیام امام خمینی ره به مناسبت برگزاری کنگره هزاره نهج البالغه اردیبهشت  .1

طالب علیه السالم[ است برای تعلیم و تربیت ما خفتگان در بستر منیت و در حجاب ]علی ابن ابی ی روحنازله که
خود و خودخواهی خود معجونیست برای شفا و مرهمی است برای دردهای فردی و اجتماعی و مجموعه ای 

رگ انسانی از زمان صدور آن تا هر چه تاریخ به پیش دارای ابعاد به اندازه ابعاد یک انسان و یک جامعه بز است

و هر چه جامعه به وجود آید و دولت ها و ملت ها متحقق شوند و هر قدر متفکران و فیلسوفان و متحققان  رود

 غرق شوند.  بیایند و در آن غور کنند و

 (11، ص 1631پ و نشر نیب الملل چاپ سوم )نهج البالهغ از دیدگاه مقام معظم رهبری، تدوین: محمد مهدی عقیلی، تهران، چا

 

پس روزگار، روزگار نهج البالغه  امروز شرایطی مشابه شرایط حکومت دوران امیرالمومنین علیه السالم است.» .1
است. امروزمی شود ازدیدگاه دقیق و نافذ امیرالمومنین علیه السالم به واقعیت های جهان و جامعه نگاه کرد و 

را دید و شناخت و عالج دردها را پیدا کرد. همین است که به نظر ما امروز بیش از همیشه به  بسیاری از حقایق
 « نهج البالغه محتاج تریم

 (16، ص 1631)نهج البالهغ از دیدگاه مقام معظم رهبری، تدوین: محمد مهدی عقیلی، تهران، چاپ و نشر نیب الملل چاپ سوم 

 

 فتد که شما شیعیان و پیروان و طرفداران علی علیه السالم بدانید که نهج البالغهباید پرتویی بر نهج البالغه بی» .6
چیست و دل خود را فقط به نام قرآن و نهج البالغه خوش نکنید.چنین نباشد که بعضی از غفلت و جهالت ما استفاده 

ر و آن طور نباشد که عناص ا بریزندکنند و به نام قرآن و نهج البالغه، بافته ها و اندوخته های ذهنی خود را در مغز م
تحت تاثیر فرهنگ غربی، به جای آن که به این اثر انسانی و اجتماعی و تاریخی و هنری توجه کنند، به نوشته ها 

 « و گفته ها و اندوخته های ذهنی دیگران بپردازند

 (13، ص 1631و نشر نیب الملل چاپ سوم  )نهج البالهغ از دیدگاه مقام معظم رهبری، تدوین: محمد مهدی عقیلی، تهران، چاپ

 

آنچه که برای یک انسان مسلمان  معارف اسالمی است وهمهه مجموع ای از عمده ترین مباحث ونهج البالغ» .4
یک جامعه اسالمی الزم است، سخنی و حرفی و اشاره ای و یا بحثی و هدایتی از آن در نهج البالغه آمده است: و

اصول دین تا اخالق و تهذیب و تزکیه نفسانی، سیاست ملک داری و کیفیت اداره ی  توحید و عقاید اسالمی و
 «صحنه های عظیم فعالیت اجتماعی تا تنظیم روابط اخالقی و خانوادگی، جنگ و سیاست و حکمت و علم

 (11، ص 1631پ سوم )نهج البالهغ از دیدگاه مقام معظم رهبری، تدوین: محمد مهدی عقیلی، تهران، چاپ و نشر نیب الملل چا
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 مجموعه سئواالت از سوره زخرف قرآن کریم   ))طرح ثقلین(( مرحله تخصصی        
 ( 1برگ ) .................  .............................تلفن.........................................   .........................نام و نام خانوادگی : .................

 یک روایت در فضیلت قرائت سوره زخرف بنویسید: -1

 

 

 

 

 
 وع می شود؛ کدام گزینه صحیح است؟هفت سوره با حروف مقطعه )) حم (( شر -1

 

 احقاف –جاثیه  –الرحمن  –زخرف  –شوری  –فصلت  –الف( مؤمن 

 احقاف –واقعه  –دخان  –زخرف  –شوری  –فصلت  –ب( مؤمن 

 احقاف –جاثیه  –دخان  –زخرف  –شوری  –فصلت  –ج( مؤمن 

 
سوره زخرف به پنج قسمت از نعمتهای بزرگ خداوند که هر یک نمونه ای از نظام آفرینش و آیتی از آیات  11و  11 – 11آیات  -6

 ره می کنند. آنها را ترجمه کنید:خداوند است اشا

 

 "  الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ األرْضَ مَهْدًا "الف( 

 ترجمه: 

 "  وَجَعَلَ لَکُمْ فِیهَا سُبُال لَعَلَّکُمْ تَهْتَدُونَ " ب(

 ترجمه: 

 " وَالَّذِی نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ "ج( 

 ترجمه: 

 " وَالَّذِی خَلَقَ األزْوَاجَ کُلَّهَا "د( 

 ترجمه: 

 "   وَجَعَلَ لَکُمْ مِنَ الْفُلْکِ وَاألنْعَامِ مَا تَرْکَبُونَ "ه( 

 مه: ترج

 

 
 پای خود را در رکاب می گذارد  در حاالت پیامبر اسالم صلی اهلل علیه و آله و سلم آمده است که هرگاه -4

 و هنگامی که بر مرکب استقرار می یافت می فرمودند: "بسم اهلل  "فرمودند: می 

 "   وَإِنَّا إِلَى رَبِِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ کُنَّا لَهُ مُقْرِنِینَ سُبْحَانَ الَّذِی سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَااَلحَمد هلل عَلی کُلِّ حال  "الف( 

ب( در بعضی روایات آمده که هرکس این جمله را هنگام سوار شدن بر مرکب بگوید بفرمان خداوند آسیبی به او نخواهد رسید. متن 

 عربی جمله زیر را تکمیل و ترجمه آن را بنویسید:

 "  لَمُنْقَلِبُونَ............................................ رَ .........................................................................................سُبْحَانَ الَّذِی سَخَّ  "

 ترجمه: 
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 اسالم تقلید کورکورانه و تقلید جاهل از جاهل را محکوم می کند. آیات زیر را ترجمه نماید:-5

 زخرف "   بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ "( الف

 ترجمه: 

 171بقره  " أَوَلَوْ کَانَ آبَاؤُهُمْ ال یَعْقِلُونَ شَیْئًا وَال یَهْتَدُونَ "ب( 

 ترجمه: 

 
 ا باید پرستش کرد؟ آیه زیر را ترجمه نمایید؟از دیدگاه حضرت ابراهیم علیه السالم چگونه خدایی ر -3

 "  إِال الَّذِی فَطَرَنِی فَإِنَّهُ سَیَهْدِینِ  "

 ترجمه: 

 

 متن عربی جمله زیر کدامست؟ -7

 (ل و جان و مقام برتر و بهتراستاز ماه جمع آوری می کنند بهتر است. )بلکه رحمت پروردگار تو از تمام آنچ

 متن عربی: 

 

 
 سوره زخرف دو خط توضیح دهید. با استفاده از تفسیر. 65و  64 – 66آیات  در مورد -3

 

 

 

 

 
 یعنی چه؟ " وَإِنْ کُلُّ ذَلِکَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَاآلخِرَةُ عِنْدَ رَبِِّکَ لِلْمُتَّقِینَ " -9

 ترجمه: 

 

 ترجمه نمایید:                    ه دنیا بیگانگی از خداست. آیه زیر را از دیدگاه قرآن یکی از آثار زیانبار و مرگبار دلبستگی ب -11

  "   وَمَنْ یَعْشُ عَنْ ذِکْرِ الرَّحْمَنِ نُقَیِِّضْ لَهُ شَیْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِینٌ " 

 

 

 شیاطین دو کار مهم در باره غافالن انجام می دهند. آنها را ترجمه کنید: -11

 "  لَیَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِیلِوَإِنَّهُمْ  "الف( 

 ترجمه: 

 "  وَیَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ "ب( 

 ترجمه: 
 حدیث زیر که در مورد بی ارزش بودن دنیا بیان شده است را ترجمه نمایید: -11

 "ها شربة الماءة ماسقی الکافر مناهلل جناح بعوضلووزنت الدنیا عند" صلی اهلل علیه وآله وسلم:قال رسول اهلل

 ترجمه: 
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 مجموعه سئواالت از سوره زخرف قرآن کریم   ))طرح ثقلین(( مرحله تخصصی       
 ( 1)برگ .....  ..................................تلفن............................................... .....................................نام و نام خانوادگی : .............

 می شکستند و به لجاجت انکار خود هنگامی که عذاب را از آنها )) مشرکان (( برطرف می ساختیم آنها پیمانهای خود را -16

 ادامه می دادند. متن عربی آن کدام آیه است؟ 

 متن عربی آیه: 

 

لوگیری از نفوذ حضرت موسی علیه السالم چه بود؟ سوره زخرف بهانه های فرعون برای ج 56و  51 – 51با استفاده از آیات  -14

 کدام گزینه صحیح است؟

 نهرهای عظیم تحت فرمان من قرار دارند. –الف( سرزمین پهناور مصر از آن من است 

 چرا فرشتگان همراه او نیامده اند؟ -چرا دستبند هایی از طال ندارد؟  –ب( حضرت موسی علیه السالم فردی فقیر است 

 صحیح است. "ب  "و  "الف  "گزینه ج( 
 آیات زیر را ترجمه نمایید: -15

 "  فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ "الف( 

 ترجمه: 

 "  إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِِّی وَرَبُّکُمْ "ب( 

 ترجمه: 

  "  فَاعْبُدُوهُ "ج( 

 ترجمه: 

 "   هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیمٌ "د( 

 ترجمه: 

 
 یعنی چه؟ " ذِینَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ یَوْمٍ أَلِیمٍفَوَیْلٌ لِلَّ " -13

 ترجمه: 

 

قیامت با پایان گرفتن ناکهانی دنیا شروع می شود. در یکی از آیات سوره زخرف به دو ویژگی آن اشاره شده. ناگهانی بودن آن  -17

 ظر را به همراه ترجمه آن بنویسید:)) بغتة (( و دیگری عدم آگاهی عموم مردم از زمان وقوع آن می باشد. آیه مورد ن

 آیه: 

 

 ترجمه: 

 

 

 بدانید هر دوستی که در دنیا برای خاطر خدا نباشد در قیامت تبدیل به عداوت و دشمنی  "امام صادق علیه السالم فرمودند:  -13

 با کدام آیه تطابق دارد؟ گزینه صحیح کدامست؟ "می شود؛

 37ج( زخرف                        71( زخرف ب                       31الف( زخرف 
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 امست؟ آیات زیر را ترجمه نمایید:بعضی از اوصاف و حاالت متقین کد -19

 "  یَا عِبَادِ ال خَوْفٌ عَلَیْکُمُ الْیَوْمَ وَال أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ "الف( 

 ترجمه: 

 

 "  الَّذِینَ آمَنُوا بِآیَاتِنَا وَکَانُوا مُسْلِمِینَ "ب( 

 ترجمه: 

 

 

ر آن است. آنها را ترجمه خداوند در قرآن پاداش بندگان خالص و مؤمنان صالح را بهشتی می داند که هفت وصف و نعمت د -11

 نمایید:

 " أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُکُمْ تُحْبَرُونَ "الف، ب( 

 ترجمه: 

 " یُطَافُ عَلَیْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَکْوَابٍ "ج( 

  ترجمه:

 " وَفِیهَا مَا تَشْتَهِیهِ األنْفُسُ وَتَلَذُّ األعْیُنُ "د، ه( 

 ترجمه: 

 " وَأَنْتُمْ فِیهَا خَالِدُونَ "و( 

 ترجمه: 

 "  لَکُمْ فِیهَا فَاکِهَةٌ کَثِیرَةٌ مِنْهَا تَأْکُلُونَ "ز،ح( 

 ترجمه: 

 

 

ات بیان شده؟ گزینه صحیح و یأس مطلق در کدام آی سه ویژگی عذاب جهنم شامل دائمی بودن عذاب، عدم تخفیف و اندوه -11

 کدامست؟

                 73الف( زخرف 

                                 31و  31ب( زخرف 

 75و  74ج( زخرف 

 

 علت خلود مجرمان در آتش دوزخ کدامست آیه زیر را ترجمه کنید: -11

 " ثَرَکُمْ لِلْحَقِِّ کَارِهُونَلَقَدْ جِئْنَاکُمْ بِالْحَقِِّ وَلَکِنَّ أَکْ "

 ترجمه: 

 

 

 یعنی چه: " وَتَبَارَکَ الَّذِی لَهُ مُلْکُ السَّمَاوَاتِ وَاألرْضِ وَمَا بَیْنَهُمَا " -16

 ترجمه: 
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 مجموعه سئواالت از سوره زمر قرآن کریم   ))طرح ثقلین(( مرحله تخصص        
 (1)برگتلفن...........................................................            ................................. نام و نام خانوادگی : .................

 یک روایت در مورد فضیلت قرائت سوره زمر بنویسید. -1

 

 
ای آن حق و سراسر حکمت و نور هنگامی که بدانیم قرآن، این کتاب آسمانی از علم خداوند قادر وحکیم سر چشمه گرفته ومحتو -1

 و هدایت است پی به عظمت محتوای آن می بریم. از کدامین آیه می توان به این مطلب پی برد؟ کدام گزینه صحیح است:

 1آیه   -ج( زمر            14آیه  -ب( زمر           6آیه  –الف ( زمر 
 متن عربی آن کدامست؟ "ان پس خدا را پرستش کن و دین خود را برای او خالص گرد " -6

 

 
 متن عربی آن کدامست :  "خداوند کسی را که دروغگو و کفران کننده است هرگز هدایت نمی کند.  " -4

 

 
 "غفار  "خداوند عیوب وگناهان بندگان نادم را می پوشاند وآنها را از عذاب وکیفر حفظ می کند. آری او در عین عزت و قدرت  -5

است. ذکر این دو وصف خداوند باعث حالت خوف و رجاء در بندگان است این دو وصف  "قهار  "ت و غفران است. و در عین رحم

 چیست؟ گزینه صحیح کدامست :

 "   هُوَ الْعَزِیزُ الْغَفَّارُأَال "ج(                               "هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ  "ب(                            "  الْعَزِیزِ الْحَکِیمِ "الف( 
 خداوند کفران را برای شما نمی پسندد ولی شکر گزاری را برای شما می پسندد. از مفهوم کدام آیه فهمیده می شود.  -3

  17 -ج( زمر                              7 -ب( زمر                                11 -گزینه صحیح کدامست:              الف( زمر 
 یعنی چه:  "وَال تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى  " -7

 

 
 ازدیدگاه قرآن بازگشت همه مابسوی پروردگاراست وازآنچه انجام داده ایم آگاه می سازد.متن عربی وگزینه صحیح  کدامست:  -3

 "إِنَّهُ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ  "ج(       "رَبِِّکُمْ مَرْجِعُکُمْ فَیُنَبِِّئُکُمْ بِمَا کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ  ثُمَّ إِلَى "ب(     "  ال إِلَهَ إِال هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ "الف( 
از دیدگاه قرآن وضعیت وحاالت انسانهای تربیت نشده در هنگام سختی ها ومشکالت وهمچنین حاالت آنها در هنگامی که  -9

 آیه زیر را ترجمه کنید :  نعمتی به آنها می رسد چگونه است؟

 "وَإِذَا مَسَّ اإلنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِیبًا إِلَیْهِ  "الف( 

 ترجمه: 

 "ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِیَ مَا کَانَ یَدْعُو إِلَیْهِ مِنْ قَبْلُ  "ب( 

 ترجمه: 
استفاده می کند.انسان مشرک،فراموشکار، گمراه و گمراه کننده کجا و  قرآن دربعضی آیات برای تفهیم مسائل ازروش مقایسه -11

 انسان بیدار دل و نورانی که در دل شب به راز و نیاز برمی خیزد کجا؟ آیه زیر را ترجمه کنید: 

 رَبِِّهِ أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّیْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا یَحْذَرُ اآلخِرَةَ وَیَرْجُو رَحْمَةَ  "الف( 

 ترجمه: 

 "قُلْ هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ ال یَعْلَمُونَ إِنَّمَا یَتَذَکَّرُ أُولُو األلْبَابِ  "ب(  

 ترجمه: 
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صبر و  –هجرت  –احسان ونیکوکاری  –قرآن برنامه های بندگان راستین ومخلص را ضمن هفت دستور شامل ) تقوی  -11

 تسلیم و خوف از روز قیامت ( بیان می نماید. آیات زیر را ترجمه نمایید:  –الص اخ –استقامت 

 عِبَادِ الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّکُمْ      الف( تقوا 

 ترجمه: 

 لِلَّذِینَ أَحْسَنُوا فِی هَذِهِ الدُّنْیَا حَسَنَةٌ        ب( احسان و نیکوکاری 

 : ترجمه

 وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ       ج( هجرت 

 ترجمه: 

       إِنَّمَا یُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَیْرِ حِسَابٍ  د( صبر واستقامت 

 ترجمه: 

 لَهُ الدِِّینَ     قُلْ إِنِِّی أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا   ه( اخالص و توحید 

 ترجمه: 

           وَأُمِرْتُ ألنْ أَکُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِینَ  و( تسلیم در برابر خداوند 

 ترجمه: 

   قُلْ إِنِِّی أَخَافُ إِنْ عَصَیْتُ رَبِِّی عَذَابَ یَوْمٍ عَظِیمٍ ز( خوف از مجازات پروردگار در روز قیامت 

 : ترجمه
 لطفًا در موقع نوشنت و پاسخگویی به سؤاالت با وضو باشید.

قرآن خسران مبین را در این می داند که انسانها سرمایه عمر و جان خود را از دست بدهند و قدمی در راه رضایت خداوند  -11

در قیامت چگونه است. آیه زیر را ترجمه  برندارند و خود را گرفتار گناه و شهوات و دنیا پرستی نمایند. از دیدگاه قرآن عذاب آنها

 "لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ   "کنید:                   

 ترجمه : 
 : قرآن در مورد آزاد اندیشی سفارشات زیادی دارد و آنها را خردمندان و صاحبان عقل می داند. آیه زیر را ترجمه کنید -16

 "الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ  * فَبَشِِّرْ عِبَادِی "الف ( 

 ترجمه: 

 ترجمه:   "  األلْبَابِ اأُولَئِکَ الَّذِینَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِکَ هُمْ أُولُو "ب( 
 ه زیر را ترجمه نمایید: ژگیهای جایگاه بهشتیان چگونه است؟ آیاز دیدگاه قرآن وی -14

 "لَکِنِ الَّذِینَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِیَّةٌ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا األنْهَارُ  "

 ترجمه: 

 
 سوره زمر به یک ویژگی از قرآن اشاره شده است، آنرا ترجمه نمایید:  16درآیه  -15

 "لُودُ الَّذِینَ یَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِینُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِکْرِ اللَّهِ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُ "

 ترجمه: 

 
ظالمان ومجرمان و گناهکاران در قیامت بعلت اینکه دستهایشان در غل و زنجیر می باشد برای دفع آتش نمی توانند از دستها  -13

 یما با آتش روبرو می شود یا بصورت در آتش افکنده می شوند. آیات زیر را ترجمه نمایید: استفاده کنند لذا صورتشان مستق

 ترجمه:   "أَفَمَنْ یَتَّقِی بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ   "الف ( 

 ( 91 –) نمل  "من جاء بالسئة فکبت وجوههم فی الِّنار  "ب( 

 ترجمه: 
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 الت از سوره زمر قرآن کریم   ))طرح ثقلین(( مرحله تخصصمجموعه سئوا        
 (1)برگتلفن...........................................................            نام و نام خانوادگی : .................................................. 

 ایی که انتظار ندارند عذاب بر آنها وارد می شود و در همین دنیا عذاب از دیدگاه قرآن گناهکاران و ظالمان اوالً از ج -17

می شوند، ثانیاً عذاب دنیوی آنها تنها جنبه جسمانی نداشته بلکه کیفر روحی روانی دارد، و ثالثاً عذاب آخرت آنها شدیدتر است .آیات 

 زیر را ترجمه نمایید: 

 "  أَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَیْثُ ال یَشْعُرُونَکَذَّبَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَ "الف ( 

 ترجمه: 

 ترجمه:     "یَ فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْ "ب( 

 ترجمه:   "بَرُ لَوْ کَانُوا یَعْلَمُونَ وَلَعَذَابُ اآلخِرَةِ أَکْ "ج( 
ی شود، ثانیاً فصاحت و شیرینی و جذابیت خاصی دارد، ثالثاً اعوجاج و کژی در سه ویژگی قرآن اوالً آیات قرآن مرتب خوانده م -13

 آن راه ندارد. متن عربی آن و گزینه صحیح کدامست: 

  "وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِی هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ کُلِِّ مَثَلٍ  "الف( 

 "لَعَلَّهُمْ یَتَذَکَّرُونَ  "ب( 

 "غَیْرَ ذِی عِوَجٍ  قُرْآنًا عَرَبِیًّا "ج( 
 آنها را نام برده و ترجمه نمائید: تصدیق کند سه پاداش بزرگ دارد،  از دیدگاه قرآن کسی که سخن راست بیاورد و کسی که آنرا -19

 "  لَهُمْ مَا یَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِِّهِمْ ذَلِکَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِینَ "الف( 

 ترجمه: 

 "  عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِی عَمِلُوا وَیَجْزِیَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِی کَانُوا یَعْمَلُونَ لِیُکَفِِّرَ اللَّهُ "ب وج( 

 ترجمه: 

 
انسان مؤمن بخداوند ایمان دارد در برابر حوادث سخت همچون کوه مقاومت می کند از انبوه دشمنان نمی هراسد از کمی  -11

 شدید آرامش روح او را برهم نمی زند. آیه زیر را ترجمه نمائید:همراهان وحشت نمی کند و بحرانهای 

        "َلَیْسَ اللَّهُ بِکَافٍ عَبْدَهُ  "الف ( أ

 ترجمه: 

 ب( حدیث: المؤمن کالجبل الراسخ ال تحرکه العواصف      

 ترجمه: 

 
 بی آن کدامست؟متن عر "بگو خدا برای من کافی است و متوکلون باید همه بر او توکل کنند. " -11

 
مسلمان نباید با حالت جنابت بخوابد و جز با طهارت  "خواب در روایات اسالمی: موال امیرالمؤمنین علی علیه السالم می فرمایند:  -11

می وضو به بستر نرود و هر گاه آب نیابد، تیمم کند زیرا روح مؤمن بسوی خداوند متعال باال می رود او را می پذیرد و به او برکت 

دهد. هر گاه پایان عمرش فرا رسیده باشد او را در گنجهای رحمتش قرار می دهد و اگر فرا نر سیده باشد او را با امنائش از فرشتگان 

هنگامی که در شب از خواب برمی خیزی بگو حمد  "در حدیث دیگری از امام باقر علیه السالم می خوانیم: "به جسدش باز می گرداند.

دیدگاه قرآن در مورد خواب ومرگ چیست؟ ترجمه آیه "ح مرا بمن باز گرداند تا او را حمد و سپاس گویم وعبادت کنم.خدائی را که رو

 "اللَّهُ یَتَوَفَّى األنْفُسَ حِینَ مَوْتِهَا وَالَّتِی لَمْ تَمُتْ فِی مَنَامِهَا   " 436صفحه  "مربوطه را بنویسید: 

 ترجمه: 
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 شرکان و منکران معاد هنگامی که نام خدا برده می شود چگونه است؟ از دیدگاه قرآن حالت م -16

 ترجمه آیه مربوطه را بنویسید. ) واذا ذکراهلل ... (

 ترجمه: 
نقل می کنند یکی از مسلمانان در آستانه مرگ بسیار جزع و بیتابی می کرد هنگامی که علت آنرا پرسیدند گفت: من به فکر این  -14

 ترجمه آیه مربوطه را بنویسید:  "  وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ یَکُونُوا یَحْتَسِبُونَ "می گوید :  آیه افتادم که خدا

 ترجمه: 
 دیدگاه قرآن در مورد افراد کم ظرفیتی که تا مشکلی پیش می آید جزع و فزع می نمایند و خدا را می خوانند، چیست؟  -15

 آیه زیر را ترجمه نمایید: 

 "فَإِذَا مَسَّ اإلنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا   " الف(

 ترجمه: 

 "ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِیتُهُ عَلَى عِلْمٍ   "ب( 

 ترجمه: 
مه نمایید:             پاسخ قرآن به افراد خود بین و کم ظرفیتی که چون به نعمتی می رسند خود را گم می کنند چیست؟ آیه زیر را ترج -13

 "   بَلْ هِیَ فِتْنَةٌ وَلَکِنَّ أَکْثَرَهُمْ ال یَعْلَمُونَ "

 ترجمه: 
ستفاده از یکی از آیات )با ادست کیست؟ کدام گزینه صحیح است؟ از دیدگاه قرآن زیادی و گستردگی رزق و کم شدن رزق ب -17

 ب( خداوند                                      ج( مردم                               الف( خود انسان           (                434صفحه 
 ترجمه و متن عربی آنرا بنویسید. " 434صفحه  "گناهکاران کدامست؟ یکی از امید بخش ترین آیات قرآن مجید نسبت به همه  -13

 متن عربی: 

 ترجمه: 

 
دوم ایمان و تسلیم در  –م دارد: اول توبه و پشیمانی از گناه و روی آوردن به سوی خدا مسیر وصول به رحمت خداوند سه گا -19

 سوم عمل صالح است . آیات مربوطه را ترجمه نمایید؟  –برابر فرمان خداوند 

 "وَأَنِیبُوا إِلَى رَبِِّکُمْ   "الف ( 

 ترجمه:

 "ذَابُ ثُمَّ ال تُنْصَرُونَ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَأْتِیَکُمُ الْعَ  "ب( 

 ترجمه: 

 "  تَشْعُرُونَوَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَیْکُمْ مِنْ رَبِِّکُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَأْتِیَکُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ ال  "ج( 

 ترجمه: 
با مشاهده پاداش  -1صحنه محشر اظهار حسرت می کند   ورود در -1 "گفتار سه گانه مجرمان در روز قیامت که در سه موقف : -61

چیست ؟   "با مشاهده عذاب الهی آرزوی بازگشت به دنیا وجبران گذشته می کند  -6پرهیزگاران آرزو می کند کاش مثل آنها می بود  

 آنها را ترجمه نمائید:

 "   نْبِ اللَّهِ وَإِنْ کُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِینَأَنْ تَقُولَ نَفْسٌ یَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِی جَ "الف( 

 ترجمه: 

 "   أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِی لَکُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِینَ "ب( 

 ترجمه: 

 "   أَوْ تَقُولَ حِینَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِی کَرَّةً فَأَکُونَ مِنَ الْمُحْسِنِینَ "ج( 

 ترجمه: 
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 مجموعه سئواالت از سوره زمر قرآن کریم   ))طرح ثقلین(( مرحله تخصص        
 (6)برگتلفن...........................................................            نام و نام خانوادگی : .................................................. 

 استفاده از تفسیر و مطالعات شخصی، کدام گزینه صحیح است: منظور از جنب اهلل چیست؟ با  -61

 الف( پیروی از کتب آسمانی و اقتدا به انبیاء و اولیاء. 

 ب( جنب اهلل امیر مؤمنان علی علیه السالم و امامان بعد ایشان هستند. 

 صحیح است.  "ب  "و  "الف  "زینه ج( گ
      "سوره زمر  31آیه  "خدا دروغ بستند چه عواقبی در پی دارد؟  از دیدگاه قرآن در روز قیامت کسانی که بر -61

 
 اثرات و نتایج تقوا در قیامت چیست؟ آیه زیر را ترجمه نمائید: -66

 "وَیُنَجِِّی اللَّهُ الَّذِینَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ   "الف( 

 ترجمه: 

 "   ال یَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَال هُمْ یَحْزَنُونَ "ب( 

 ترجمه: 

 
 یعنی چه ؟  "بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَکُنْ مِنَ الشَّاکِرِینَ   " -64

 ترجمه: 
 دیدگاه قرآن در مورد پایان دنیا چگونه است ؟ آیه زیر را ترجمه نمائید:  -65

 "اللَّهُ   وَنُفِخَ فِی الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِی السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِی األرْضِ إِال مَنْ شَاءَ "الف( 

 ترجمه: 

 ترجمه:   "  ثُمَّ نُفِخَ فِیهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِیَامٌ یَنْظُرُونَ "ب( 
 سوره زمر هفت جمله پیرامون معاد بیان شده است. آنها را ترجمه نمائید:  71و  39( در آیات 63

  "وَأَشْرَقَتِ األرْضُ بِنُورِ رَبِِّهَا   "الف( 

 ترجمه: 

 "الْکِتَابُ  وَوُضِعَ  "ب( 

 ترجمه: 

 "وَجِیءَ بِالنَّبِیِِّینَ وَالشُّهَدَاءِ   "ج( 

 ترجمه: 

 "وَقُضِیَ بَیْنَهُمْ بِالْحَقِِّ   "د( 

 ترجمه: 

                                                                                                                                                                                  "   وَهُمْ ال یُظْلَمُونَ "ه( 

 ترجمه: 

 "وَ وُفِِّیَتْ کُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ   "و( 

 ترجمه: 

 "   وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا یَفْعَلُونَ "ز( 

 ترجمه: 
 چه؟  یعنی "وَسِیقَ الَّذِینَ کَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا   " -67

 ترجمه: 
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 یعنی چه؟  "حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا   " -63

 ترجمه: 

 

 
 سخن نگهبانان دوزخ به کافران چیست؟ آنرا ترجمه نمائید: -69

 "رُونَکُمْ لِقَاءَ یَوْمِکُمْ هَذَا  أَلَمْ یَأْتِکُمْ رُسُلٌ مِنْکُمْ یَتْلُونَ عَلَیْکُمْ آیَاتِ رَبِِّکُمْ وَیُنْذِ "

 آنها می گویند:

 

 یعنی چه ؟  "قِیلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِینَ فِیهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَکَبِِّرِینَ   " -41

 ترجمه: 

 

ورود مؤمنان پرهیزگار به بهشت را قرآن کریم در آیات قبل چگونگی ورود کافران به جهنم را بیان نمود در اینجا چگونگی  -41

 یعنی چه ؟  "وَسِیقَ الَّذِینَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا   "بیان می نماید. 

 

 

 یعنی چه ؟    "حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا   " -41

 ترجمه: 

 

 
 ت به مؤمنان پرهیزکار چیست؟ آنرا ترجمه نمائید:سخن نگهبانان بهش -46

 "سَالمٌ عَلَیْکُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِینَ   "

 فرشتگان رحمت به آنها می گویند: 

 
 چهار جمله بهشتیان که حاکی از نهایت خشنودی ورضایت آنهاست کدامست؟ آنها را ترجمه نمائید.  -44

 م بشود.انشااهلل امیدواریم نصیب ما ه

 "وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی صَدَقَنَا وَعْدَهُ   "الف ( 

 ترجمه: 

 "وَأَوْرَثَنَا األرْضَ   "ب( 

 ترجمه: 

 "نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَیْثُ نَشَاءُ   "ج( 

 ترجمه: 

 "  فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِینَ "د( 

 ترجمه: 

 

 
 در مهه حال فراموش نكنید عاقبت خبري باشید.     از وضو



13 
 

 نهج البالغه   ))طرح ثقلین(( مرحله تخصصی 161تا  115مجموعه سئواالت ازخطبه           
 ( 1)برگ               .........نام و نام خانوادگی : .................................................. تلفن.................................................

 نهج البالغه برای نزول باران چگونه به درگاه خداونددعامی کنند؟115موالامیرالمؤمنین درخطبه-1

 متن زیرراتکمیل نمایید:

............................................ .....خدایا تو امید هر بیچاره .................................................................... می باشی. خدایا تو را می خوانیم . "

 "................... کیفر ندهی.................................................................................................. نمی بارد و حیوانات ...................................................

ویژگی دارد. سیزده مورد آن را  19نهج البالغه بارانی از خداوند درخواست می نمایند که  115یرالمؤمنین در خطبه موال ام -1

 بیان کرده متن زیر را تکمیل نمایید.

 

 ........................................................... گوارا و با برکتخدایا ما را با بارانی سیراب کننده ............................................................................... "

..................................آبدار .......................................................وپرنعمت......................................................................................................................

 "زی.....................زنده سا.............................................................................................................................................................................................
نهج البالغه به خدمات برجسته پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله و سلم  113موال امیرالمؤمنین علی علیه السالم در خطبه  -6

 اشاره می نمایند و شش ویژگی ایشان را نام می برند. متن زیر را ترجمه کنید: 

 " اهْتَدى مَنِبَصیرَةُ مُعَذِّرٍ، إِمامُ مَنِ اتَّقى، وَ وَ ال  واهِنٍأَعْداءَهُ غَیْرَ  اللَّهِ فِىهَدَ جاوَ وَ ال مُقَصِّرٍ،  وانٍفبلغ رِساالتِ رَبِّهِ غَیْرَ  "

 ترجمه: 

 
نهج البالغه به همه کسانی که در جهاد با دشمن غدّار و مکِّار سستی نشان  113موال امیرالمؤمنین علی علیه السالم در خطبه  -4

ر می دهد و خواستار جدایی با آنها و پیوستن به کسانی که در طریق هدایت پیشگام بودند و سپس ویژگی های می دهند هشدا

 گروهی که شایسته همنشینی و همدلی با ایشان را دارند نام می برند. متن زیر را تکمیل نمایید:  

........................................................................................... ترک کنندگان ستم به خدا سوگندآنان مردمی بودند نیک .................................. "

 "................................................ پیروزشدند.......................پیش از ما ...................................................................................................................
نهج البالغه در وصف بخیالن مخاطبین خود را که در بذل مال و جان در راه  117موال امیرالمؤمنین علی علیه السالم در خطبه  -5

و از زندگی آنها عبرت بگیرید که چگونه خدا کوتاهی می کردند سرزنش می کند و به آنها می فرماید: به تاریخ گذشتگان بنگرید 

 همه چیز را گذاشتند و رفتند؛ که می تواند برای ما هم درس آموزنده ای باشد. متن زیر را ترجمه کنید: 

 "  فَالَ أَمْوَالَ بَذَلْتُمُوهَا لِلَّذِی رَزَقَهَا وَ الَ أَنْفُسَ خَاطَرْتُمْ بِهَا لِلَّذِی خَلَقَهَا "الف( 

 ترجمه: 

 " تَکْرُمُونَ بِاللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ وَ الَ تُکْرِمُونَ اَللَّهَ فِی عِبَادِهِ " ب(

 ترجمه: 

 
نهج البالغه و بعد از پایان جنگ جمل که یاران امام یکدست و یکپارچه مطیع  113موال امیرالمؤمنین علی علیه السالم در خطبه  -3

شد بطوریکه آتش فتنه را خاموش نمودند امام از آنها قدردانی می نمایند و فرمان امام بودند و پیروزی چشمگیری نصیبشان 

أَنْتُمُ اَلْأَنْصَارُ عَلَى اَلْحَقِّ وَ اَلْإِخْوَانُ فِی اَلدِّینِ وَ  "یاران صالح خود را با چهار جمله توصیف می نمایند. متن زیر را ترجمه نمایید: 

 " انَةُ دُونَ اَلنَّاسِاَلْجُنَنُ یَوْمَ اَلْبَأْسِ وَ اَلْبِطَ

 ترجمه: 
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تکمیل  را متن زیردو اقدام عمده می توان انجام داد.  وفادار وسیله یاران صالح ومؤمنین علی علیه السالم بامیرال دیدگاه موال از -7

 نمایید           

 "رم....................................................................................................................... امیدوابا کمک شما ................................................................. "

 نصیحت موال امیرالمؤمنین علی علیه السالم به یارانش چگونه است؟ متن زیر را ترجمه نمایید:  -3

  " ةٍ مِنَ اَلْغِشِّ سَلِیمَةٍ مِنَ اَلرَّیْبِفَأَعِینُونِی بِمُنَاصَحَةٍ خَلِیَّ "

 ترجمه: 

 

همان چیزی است که پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله وسلم در خطبه غدیر بیان  " فَوَاللَّهِ إِنِّی لَأَوْلَى اَلنَّاسِ بِالنَّاسِ "این جمله:  -9

 مله را ترجمه نمایید: این سه ج "اَلَستُ اُولی بِکُم مِن اَنفُسِکُم  "نمودند که: 

  " فَوَاللَّهِ إِنِّی لَأَوْلَى اَلنَّاسِ بِالنَّاسِ "

 ترجمه: 

 "اَلَستُ اُولی بِکُم مِن اَنفُسِکُم  "پیامبر صلی اهلل علیه و اله و سلم فرمودند: 

 ترجمه:

 "مَن کُنتُ مُواله فَهذا عَلیٌ مُواله  "سپس فرمودند: 

 ترجمه:
علی علیه السالم بعد از جنگ صفین و نهروان موقعی که جمعی از غارتگران لشگر معاویه به بعضی از موال امیرالمؤمنین  -11

 مناطق مرزی هجوم آوردند به مردم دستور حرکت و جهاد دادند ولی متأسفانه آنها سکوت کردند و لبیک نگفتند و اعالم کردند: 

 بود. پاسخ امام علیه اسالم به آنها چه بود؟ متن زیر را تکمیل نمایید:  ای امیر مؤمنان اگر تو حرکت کنی ما هم در رکابت خواهیم

 ..................... ............................................................شما را چه می شود؟ ........................................................................................................... "

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

 "کوچ کند. ...................................................................................................................................................................................................................

موال امیرالمؤمنین علی علیه السالم به شش دلیل جهت عدم حضور خود در سرکوب شورش غارتگران معاویه را بیان نمودند.  -11

 متن زیر را تکمیل نمایید:   

.................................................................... مسلمانان و گرفتن برای من سزاوار نیست .................................................................................. "

......................................... به راه افتم ..........................................................................................................................................................................

 "................................................................ سرگردان شوم.و چونان تیر .................................................................................................................

 

چرا موال امیرالمؤمنین علی علیه السالم نباید برای سرکوب هر شورش و غارتگری خودشان شخصاً وارد میدان معرکه  -11

 شوند؟ متن زیر را تکمیل نمایید:   

...................................................................................................... من چونان محور .................................................................................................

 "....................................................... فرو ریزد..........................................................................................................................................................

 
 نهج البالغه دلیل نا خوشنودی خود از مردم کوفه را چگونه بیان  119موال امیرالمؤمنین علی علیه السالم در خطبه  -16

 می نمایند؟ متن زیر را ترجمه نمایید:  

 " وَّاغِینَطَعَّانِینَ عَیَّابِینَ حَیَّادِینَ رَ "

 ترجمه: 
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 نهج البالغه   ))طرح ثقلین(( مرحله تخصصی 161تا  115مجموعه سئواالت ازخطبه           
 ( 1برگ )              .........نام و نام خانوادگی : .................................................. تلفن.................................................

 نهج البالغه همه ما را اندرز می دهند و می فرمایند: برای آنروز که  111موال امیرالمؤمنین علی علیه السالم در خطبه  -14

 ذخیره ها پس انداز می شود و اسرار درون فاش می گردد عمل کنید. متن عربی آن را بنویسید: 

 متن عربی: 

 

 
از آتش که حرارتش شدید "نهج البالغه ضمن اندرز،هشدارمیدهندومیفرمایند: 111م درخطبهموالامیرالمؤمنین علی علیه السال-15

 و عمق آن زیاد و زیورش )) غل و زنجیر (( آهنین است و آشامیدنی آن آب جوشان است بپرهیزید. متن عربی آن را بنویسید:

 متن عربی: 

 

 
کان دهنده در باره آتش دوزخ را بیان می نمایند کافیست که انسان را از موال امیرالمؤمنین علی علیه السالم وقتی تعبیرات ت -13

گناه باز دارد و البته این تعبیرات برگرفته از آیات قرآن و روایات نبوی است. آیات زیر را که در مورد جهنم و آتش و سختیهای آن 

 می باشد ترجمه نمایید:

 توبه         31 " قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا "الف( 

 ترجمه: 

 ق      61 " یَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَألتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِیدٍ "ب( 

 ترجمه: 

 حاقه 61 – 61" خُذُوهُ فَغُلُّوهُ * ثُمَّ الجَحیمَ صَلُّوهُ * ثُمَ فی سِلسِلَةٍ ذَرعُها سَبعُونَ ذِراعاً فَاسلُکُوهُ "ج( 

 ترجمه: 

 ابراهیم    13" وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَیُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِیدٍ مِنْ "د( 

 ترجمه: 

 
آیانام نیک بهتراست یامالی که به ارث میگذارند؟دوخط توضیح 111ازدیدگاه موالامیرالمؤمنین علی علیه السالم درخطبه-17

 دهید:

 

 

 

 
علت عدم اطاعت پذیری از امام علیه السالم و فریب خوردن از موال امیرالمؤمنین علی علیه السالم چگونه از بعضی یارانش ب -13

حیله های عمروعاص درحالیکه سپاهیان امیرالمؤمنین علی علیه السالم درشرف پیروزی بودندگله مندوازآنها شکایت می نمایند؟ 

 متن زیر را تکمیل نمایید:   

..را درمان کنم .............................................................................................................................اما دریغ با کدام نیرو ................................... "

................................................................................... بیرون کشد. ولی شما ............................................................................................................

 "...................................... و بر جای ماند..................................................................................................................................................................
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 موال امیرالمؤمنین علی علیه السالم از بی بصیرتی بعضی یارانش که در جنگ صفین حکمیت را تحمیل کردند و بعد از -19

ت. لذا حضرت در این حیله عمرو عاص متوجه شدند و به حضرت علی علیه السالم اعتراض کردند که چرا حکمیت را پذیرفته اس 

 متن زیر را تکمیل نمایید: اجت می نمایند. خطبه بدرگاه خداوند شکایت و عرض ح

 "............... ناتوان شده است......................................خدایا طبیب .................................................................................................................. "

 
نهج البالغه برای تحریک نیروها و تشویق آنها به جهاد و سرزنش و  111موال امیرالمؤمنین علی علیه السالم در خطبه  -11

خشیدند مالمت در برابر کوتاهی ها یادی از دوستان شجاع، مؤمن و آگاه خود می کنند که هم در میدان نبرد و جهاد با دشمن می در

  "متن زیر را تکمیل نمایید:  دان اطاعت و عبادت و بندگی خدا.  و هم در می

........................ شناختند .....................................................کجا هستند ...................................................................................................................

................................................................................ جهاد گردیدند .............................................................................................................................

 ".............................................................. نجات یافتند.ر ها را .....................................................................................................................شمشی

 
 متن زیر راترجمه کنید:اران واقعی خود را نام می برند. یموال امیرالمؤمنین علی علیه السالم بعضی از اوصاف  -11

    "ال یُبشِرُونَ بِاالحیاء وَ ال یفِّرونُ عُنِ المُوتی  "

 ترجمه:
چگونه از بعضی ویژگی های یاران با وفایش یاد می نمایند؟ چقدر  111موال امیرالمؤمنین علی علیه السالم در خطبه  -11

 والیمان امیرالمؤمنین حساب کنیم و از خداوند این ویژگی ها را بخواهیم. متن زیر را تکمیل نمایید: زیباست ما خودمان را مخاطب م

................................................ ...................................با گریه های طوالنی .......................................................................................................... "

 "شسته بود................................................................................. ن.............................................................................................................................

 
 موال امیرالمؤمنین علی علیه السالم چگونه از جای خالی یاران واقعی خود حسرت می خورند؟ متن زیر را تکمیل نمایید:  -16

 "............................................................ دندان گیریم....آنان برادران من ............................................................................................................. "

 
نهج البالغه وسوسه هاومکرهای شیطان رادرچهارجمله بیان نموده و 111موالامیرالمؤمنین علی علیه السالم درپایان خطبه-14

 شیم. چهار حیله شیطان را نام برده و ترجمه نمایید:هشدارمیدهند. باشد که ما هم ازاین مطالب درس بگیریم ومواظب اعمالمان با

 

 ترجمه:  " أَنَّ اَلشَّیْطَانَ إِنَّمَا یُسَنِّی لَکُمْ طُرُقَهُ "الف( 

 ترجمه:      " وَ یُرِیدُ أَنْ یَحُلَّ دِینَکُمْ عُقْدَةً عُقْدَةً "ب( 

 ترجمه:                "وَ یُعْطِیَکُمْ بِالْجَمَاعَةِ اَلْفُرْقَةَ  "ج( 

 ترجمه:                                 " وَ بِالْفُرْقَةِ اَلْفِتْنَةَ  "د( 

 

در وصف یاران جهادگر زمان پیامبر صلی اهلل علیه و آله وسلم چه بیانی  111موال امیرالمؤمنین علی علیه السالم در خطبه  -15

 دارند؟ متن زیر را تکمیل نمایید: 

.............................................. اهلل علیه و آله و سلم بودیم و ...............................................................................................ما با پیامبر صلی  "

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

 "................................................................................ مصمم می شدیم..............................................................................................................
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 نهج البالغه   ))طرح ثقلین(( مرحله تخصصی 161تا  115مجموعه سئواالت ازخطبه           
 ( 6)برگ  ..............................فن......................................................نام و نام خانوادگی : .................................................. تل

 نهج البالغه در مورد مرگ چه بیانی دارند؟ متن زیر را تکمیل نمایید:  116موال امیرالمؤمنین علی علیه السالم در خطبه  -13

  "...................................................................................................................................................................همانا مرگ به سرعت........................ "

 ا تکمیل نمایید:  بهترین مرگها چیست؟ متن زیر ر 116از دیدگاه موال امیرالمؤمنین علی علیه السالم در خطبه   -17

..................................................................................... همانا گرامی ترین ............................................................................................................ "

 "در مخالفت با خداست. ........................................................................................................................................................................................

 نهج البالغه آمده است را ترجمه کنید:  116متن زیر که در خطبه  -13

  " یتُمْ وَ اَلطَّرِیقَ فَالنَّجَاةُ لِلْمُقْتَحِمِ وَ اَلْهَلَکَةُ لِلْمُتَلَوِّمِقَدْ خُلِّ "

 ترجمه: 

 

 نهج البالغه هفت دستور مهم جنگی به لشکریان خود یادآوری  114موال امیرالمؤمنین علی علیه السالم در ابتدای خطبه  -19

 میل نمایید: می نمایند شش مورد آن را نام برده و متن زیر را تک

.......................................................................... گیرند. زره پوشیده ها ............................................................................................................... "

....................................... می کند. ............................................................................................................................................................دندانها .......

.................................................................... می زداید. .................................................................چشم ها ................................................................

 "..................خود نسپارید..............................................................پرچم لشکر ......................................................................................................

نهج البالغه هفت دستور مهم جنگی را به لشکریان خود یادآوری می نمایند  114موال امیرالمؤمنین علی علیه السالم در خطبه -61

 ید. یک مورد دیگر را نام برده متن زیر را تکمیل نمای

............................................................................. بشتابد هرکس باید ................................................................................................................... "

 "....................... و حریف برادرش..............................................................................................................................و مبارزه ..............................

 

 نبرد آماده می نمایند؟  نهج البالغه چگونه یاران خود را جهت میدان 114موال امیرالمؤمنین علی علیه السالم در خطبه -61

 متن زیر را ترجمه نمایید:               

 " وَ اَیْمُ اَللَّهِ لَئِنْ فَرَرْتُمْ مِنْ سَیْفِ اَلْعَاجِلَةِ الَ تَسْلَمُوا مِنْ سَیْفِ اَلْآخِرَةِ "

 ترجمه: 

 

 ازجنگ چیست؟کدام گزینه صحیح است؟ نهج البالغه عواقب فرار114ازدیدگاه موالامیرالمؤمنین علی علیه السالم درخطبه-61

 فقیر شدن –ننگ ابدی  –گمراه شدن                          ج( ذلت  –ذلت  –ننگ ابدی                   ب( خشم خدا  –ذلت  –الف( خشم خدا 

 

یدن به بهشت کدامست؟ متن زیر را از دیدگاه پیامبر اسالم صلی اهلل علیه و آله و سلم و موال امیرالمؤمنین یکی از راه های رس -66

 ترجمه کنید:

  " اَلْجَنَّةُ تَحْتَ ظِاللِ السّیوُف "الف( پیامبر اسالم صلی اهلل علیه و آله وسلم: 

 ترجمه: 

                 " اَلْجَنَّةُ تَحْتَ أَطْرَافِ اَلْعَوَالِی "ب( امیرالمؤمنین علی علیه السالم: 

 ترجمه: 
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نهج البالغه آیا قرآن احتیاج به مترجم دارد؟ با توجه به متن زیر  115 امیرالمؤمنین علی علیه السالم در خطبهاز دیدگاه موال -64

 "مَا یَنْطِقُ عَنْهُ اَلرِّجَالُورٌ بَیْنَ اَلدَّفَّتَیْنِ الَ یَنْطِقُ بِلِسَانٍ وَ الَ بُدَّ لَهُ مِنْ تَرْجُمَانٍ وَ إِنَّآنُ إِنَّمَا هُوَ خَطٌّ مَسْتُهَذَا اَلْقُرْ"دوخط توضیح دهید.

 

 

 

 

ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اَللَّهِ وَ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِی شَیْ "نهج البالغه تفسیر  115از دیدگاه موال امیرالمؤمنین علی علیه السالم در خطبه -65

 باز گرداندن به خدا و رسول صلی اهلل علیه و آله و سلم چیست؟  " اَلرَّسُولِ

 

 

نهج البالغه جایگاه اهل بیت علیهم السالم نسبت به کتاب خدا و  115از دیدگاه موال امیرالمؤمنین علی علیه السالم در خطبه -63

 سنت پیامبر اسالم صلی اهلل علیه و آله و سلم با توجه به متن زیر چیست؟

  "اَلنَّاسِ بِهِ  فَإِذَا حُکِمَ بِالصِّدْقِ فِی کِتَابِ اَللَّهِ فَنَحْنُ أَحَقُّ "الف( 

 ترجمه: 

  " وَ إِنْ حُکِمَ بِسُنَّةِ رَسُولِ اَللَّهِ ص فَنَحْنُ أَحَقُّ اَلنَّاسِ وَ أَوْالَهُمْ بِهَا  "ب( 

 ترجمه: 

د نهج البالغه با توجه به متن زیر برترین مردم در پیشگاه خداون 115از دیدگاه موال امیرالمؤمنین علی علیه السالم در خطبه  -67

 چه کسانی هستند؟       

 "إِنَّ أَفْضَلَ اَلنَّاسِ عِنْدَ اَللَّهِ مَنْ کَانَ اَلْعَمَلُ بِالْحَقِّ أَحَبَّ إِلَیْهِ وَ  "

 ترجمه: 

 " إِنْ نَقَصَهُ وَ کَرَثَهُ مِنَ اَلْبَاطِلِ وَ إِنْ جَرَّ إِلَیْهِ فَائِدَةً وَ زَادَهُ  "

 ترجمه: 

 نهج البالغه چگونه ازمردم کوفه شکایت می نمایند؟ 115علیه السالم درخطبهموالامیرالمؤمنین علی -63

 متن زیر را تکمیل نمایید: 

..................................................... ..................................نفرین بر شما ................................................................................................................ "

 "داری هستید.راز ......................................................................................................................................................................................................

 

شما هم مانند معاویه از  "نهج البالغه در مقابل پیشنهاد بعضی که  گفتند:  113موال امیرالمؤمنین علی علیه السالم در خطبه  -69

چه جوابی دادند؟ متن زیر را ترجمه  "اموال عمومی به بزرگان عرب و قریش ببخش و از تقسیم مساوی بیت المال دست بردار.

 "کَانَ اَلْمَالُ لِی لَسَوَّیْتُ بَیْنَهُمْ فَکَیْفَ وَ إِنَّمَا اَلْمَالُ مَالُ اَللَّهِ  لَوْ "کنید: 

 ترجمه: 

 

نهج البالغه مفاسد تبعیض و جور و ستم و تقسیم ناعادالنه بیت المال را  113موال امیرالمؤمنین علی علیه السالم در خطبه  -41

 میل نمایید:چگونه تبیین می نمایند؟ متن زیر را تک

................................................................................   آگاه باشید بخشیدن ........................................................................................................... "

 "............................................. ذلیل است................................................................................................................................................................

 



12 
 

 مرحله تخصصینهج البالغه   ))طرح ثقلین((  161تا  115مجموعه سئواالت ازخطبه           
 (4)برگ   ...................................نام و نام خانوادگی : .................................................. تلفن.................................................

 ر سوء تبذیر و اسراف مالی در بعد دنیوی نهج البالغه در مورد آثا 113موال امیرالمؤمنین علی علیه السالم در خطبه  -41

 چه بیانی دارند؟ متن زیر را تکمیل نمایید: 

 ..........................................................................................کسی مالش .................................................................................................................... "

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

 "............................................................................... خواهند بود..............................................................................................................................

نهج البالغه خشونت بی منطق خوارج که هم اکنون بدست وهابیون و  117منین علی علیه السالم در خطبه موال امیرالمؤ -41

 گروه داعش از خدا بی خبر در حال انجام است چگونه تبیین می نمایند؟ متن زیر را تکمیل نمایید: 

 "............................................................................................................ یکی می پندارید.شمشیر ها را بر ......................................................... "

 "هر گنهکاری کافر است. "دیدگاه موال امیرالمؤمنین علی علیه السالم نسبت به نظریه باطل و اشتباه خوارج که می گفتند:  -46

 توضیح دهید: چیست؟ چهار خط

 

 

 

 بدترین مردم چه گروهی هستند؟ 117از دیدگاه موال امیرالمؤمنین علی علیه السالم در خطبه  -44

 

دو گروه درباره علی علیه اسالم هالک و گمراه می شوند. با  117از دیدگاه موال امیرالمؤمنین علی علیه السالم در خطبه  -45

 ید: استفاده از متن زیر آنها را نام ببر

 ترجمه: "وَ سَیَهْلِکُ فِیَّ صِنْفَانِ مُحِبٌّ مُفْرِطٌ یَذْهَبُ بِهِ اَلْحُبُّ إِلَى غَیْرِ اَلْحَقِّ  "

 تر جمه:                       "وَ مُبْغِضٌ مُفْرِطٌ یَذْهَبُ بِهِ اَلْبُغْضُ إِلَى غَیْرِ اَلْحَقِّ  "

بهترین گروه در مورد آنحضرت چه کسانی هستند؟ متن زیر را  117لسالم در خطبه از دیدگاه موال امیرالمؤمنین علی علیه ا -43

 "وَ خَیْرُ اَلنَّاسِ فِیَّ حَاالً اَلنَّمَطُ اَلْأَوْسَطُ فَالْزَمُوهُ  "ترجمه کنید: 

 ترجمه: 

جماعت باشید و تنها نباشید؟  چرا ایشان سفارش می کنند همراه 117از دیدگاه موال امیرالمؤمنین علی علیه السالم در خطبه  -47

 متن زیر را ترجمه کنید: 

 ترجمه:    "وَ اِلْزَمُوا اَلسَّوَادَ اَلْأَعْظَمَ فَإِنَّ یَدَ اَللَّهِ مَعَ اَلْجَمَاعَةِ  "الف(

  "مِنَ اَلْغَنَمِ لِلذِّئْبِ وَ إِیَّاکُمْ وَ اَلْفُرْقَةَ فَإِنَّ اَلشَّاذَّ مِنَ اَلنَّاسِ لِلشَّیْطَانِ کَمَا أَنَّ اَلشَّاذَّ  "ب( 

 ترجمه: 

احیای قرآن این است که دست اتحاد به هم دهند و به آن عمل کنند و میراندن  "از دیدگاه موال امیرالمؤمنین علی علیه السالم:  -43

 "اعُ عَلَیْهِ وَ إِمَاتَتُهُ اَالِفْتِرَاقُ عَنْهُ وَ إِحْیَاؤُهُ اَالِجْتِمَ "الف( متن عربی و گزینه صحیح کدامست؟  "قرآن پراکندگی و جدایی از آن است.

 "وَ إِنْ جَرَّهُمْ إِلَیْنَا اِتَّبَعُونَا   "ج(                                                              "فَإِنْ جَرَّنَا اَلْقُرْآنُ إِلَیْهِمُ اِتَّبَعْنَاهُمْ  "ب( 

همانا علم غیب، علم قیامت است و آنچه خدا در  "نهج البالغه می فرمایند:  113ه السالم در خطبه موال امیرالمؤمنین علی علی -49

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَیُنَزِِّلُ الْغَیْثَ وَیَعْلَمُ مَا فِی األرْحَامِ وَمَا تَدْرِی نَفْسٌ مَاذَا  "ترجمه آیه مورد نظر امام:  "گفته خود آورده.

 لقمان ( را بنویسید: 64)  "کْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِی نَفْسٌ بِأَیِِّ أَرْضٍ تَمُوتُ تَ

 ترجمه: 
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نهج البالغه وضع مردم دنیا را به میهمانانی تشبیه می نمایند که برای  119موال امیرالمؤمنین علی علیه السالم در خطبه  -51

 ن زیر را تکمیل نمایید:مدتی محدود در جایی به میهمانی دعوت شده اند. مت

............................................................ بدهکارانی بندگان خدا شما و آنچه ....................................................................................................... "

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

 "........................... زیان دیدند................................................................

نهج البالغه به وضع ناهنجار زمان خود و توجه مردم به بدیها و فرار از  119موال امیرالمؤمنین علی علیه السالم در خطبه  -51

 نیکی اشاره می نمایند که شباهت عجیبی با وضعیت کنونی جهان امروز دارد. متن زیر را تکمیل نمایید:

.......................................................................... و روزگاری هستید ............................................................................................................... در "

................................... .............................................................................................................................طمع شیطان ...........................................

 ".................. آسان است................................................................................................

نهج البالغه از چهار گروه محروم یا منحرف که اساس فساد و ویرانی  119موال امیرالمؤمنین علی علیه السالم در خطبه  -51

د ته اناغنیایی که در ناز و نعمت و لذت و شهوت فرو رف –جامعه را باعث می شوند نام می برند: فقیرانی که در چنگال فقرگرفتارند 

بخیالنی که فکر می کنند بخل آنهل سبب فزونی ثروت آنها می شود و گروه گردنکشان مغرور که به حرف حق گوش نمی کنند.  –

 متن عربی آن کدامست؟ گزینه صحیح کدامست؟

 "إِالَّ فَقِیراً یُکَابِدُ فَقْراً أَوْ غَنِیّاً بَدَّلَ نِعْمَةَ اَللَّهِ کُفْراً  "الف( 

 صحیح است. "ب  "و  "الف  "ج( گزینه     " بَخِیالً اِتَّخَذَ اَلْبُخْلَ بِحَقِّ اَللَّهِ وَفْراً أَوْ مُتَمَرِّداً کَأَنَّ بِأُذُنِهِ عَنْ سَمْعِ اَلْمَوَاعِظِ وَقْراً أَوْ  "ب( 

 نند. متن زیر را ترجمه کنید:نهج البالغه از فقدان شش گروه یاد می ک 119موال امیرالمؤمنین علی علیه السالم در خطبه  -56

 "وَ اَلْمُتَنَزِّهُونَ فِی مَذَاهِبِهِمْ  أَیْنَ أَخْیَارُکُمْ وَ صُلَحَاؤُکُمْ وَ أَیْنَ أَحْرَارُکُمْ وَ سُمَحَاؤُکُمْ وَ أَیْنَ اَلْمُتَوَرِّعُونَ فِی مَکَاسِبِهِمْ "الف( 

 ترجمه: 

 "ذِهِ اَلدُّنْیَا اَلدَّنِیَّةِ وَ اَلْعَاجِلَةِ اَلْمُنَغِّصَةِ أَ لَیْسَ قَدْ ظَعَنُوا جَمِیعاً عَنْ هَ  "ب( 

 ترجمه: 

نهج البالغه بهشت با چه چیزی بدست می آید؟ متن زیر را  119از دیدگاه موال امیرالمؤمنین علی علیه السالم در خطبه  -54

  "نَالُ مَرْضَاتُهُ إِالَّ بِطَاعَتِهِ هَیْهَاتَ الَ یُخْدَعُ اَللَّهُ عَنْ جَنَّتِهِ وَ الَ تُ "ترجمه کنید:

 ترجمه: 

 "نهج البالغه چه کسانی را لعنت می کنند؟ متن زیر را ترجمه کنید:  119موال امیرالمؤمنین علی علیه السالم در پایان خطبه  -55

  "لْمُنْکَرِ اَلْعَامِلِینَ بِهِ لَعَنَ اَللَّهُ اَلْآمِرِینَ بِالْمَعْرُوفِ اَلتَّارِکِینَ لَهُ وَ اَلنَّاهِینَ عَنِ اَ

 ترجمه: 

نهج البالغه به هنگام تبعید ابوذر از سوی عثمان به ربذه در حالی  161سخن موال امیرالمؤمنین علی علیه السالم در خطبه  -53

 که عثمان دستور داده بود کسی ابوذر را بدرقه نکند و با او سخن نگوید چه بود؟ متن زیر را ترجمه کنید:

 ترجمه:        "یَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّکَ غَضِبْتَ لِلَّهِ فَارْجُ مَنْ غَضِبْتَ لَهُ  "

اگر آسمان و زمین درهای خود را بر روی بنده ای ببندند و او   "این جمله موال امیرالمؤمنین علی علیه السالم به ابوذر که:  -57

سوره طالق تطابق  6و  1با آیات  "اتی از میان آندو برای او خواهد گشود.تقوای الهی پیشه کند و از خدا بترسد، خداوند راه نج

 "وَیَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ ال یَحْتَسِبُ  * وَمَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا "دارند. آن آیات را ترجمه کنید:

 ترجمه: 

ام بدرقه اباذر که می تواند برای ما هم درس آموز باشد، چیست؟ دو توصیه دیگر موال امیرالمؤمنین علی علیه السالم در هنگ -53

 "الَ یُؤْنِسَنَّکَ إِالَّ اَلْحَقُّ وَ الَ یُوحِشَنَّکَ إِالَّ اَلْبَاطِلُ  "متن زیر را ترجمه کنید:

 ترجمه: 
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 ))طرح ثقلین(( مرحله تخصصی 19تا  11مجموعه سئواالت از صحیفه سجادیه نیایش       
 (1)برگ......       خانوادگی : ..................................................       تلفن..................................................... نام و نام

 صحیفه سجّادیه  "11 "نیایش

را گوشزد مایند وبه انسان این باورصحیفه سجّادیه به دوصفت پروردگاراشاره مین11اد علیه السالم درابتدای نیایشامام سّج -1

   می نمایند که خداوند وافی و کافی است و تنها اوست که می تواند یار و مددکار انسان نیازمند باشد. متن زیر را ترجمه کنید:          

 ترجمه:    " اللِّهُمّ یَا کَافِیَ الْفَرْدِ الضِّعِیفِ، وَ وَاقِیَ الْأَمْرِ الْمَخُوفِ "

صحیفه سجّادیه اینگونه با خداوند مناجات نموده و از او کمک میخواهد: متن زیر را  11م سجّاد علیه السالم در نیایش اما -1

عْتَ عَنِّی سَبَبَکَ لَمْ أَجِدِ أَوْ حَظَرْتَ عَلَیّ رِزْقَکَ أَوْ قَطَ اللِّهُمّ إِنِّکَ إِنْ صَرَفْتَ عَنِّی وَجْهَکَ الْکَرِیمَ أَوْ مَنَعْتَنِی فَضْلَکَ الْجَسِیمَ "ترجمه کنید:   

 " ءٍ مِنْ أَمَلِی غَیْرَکَالسّبِیلَ إِلَى شَیْ

 ترجمه: 

 

از دیدگاه امام سجّاد علیه السالم چرا انسانها بدون مساعدت و کمک پروردگار توانایی و قدرت ندارند؟ متن زیر  را ترجمه کنید:   -6

 ترجمه:   "  یَتِی بِیَدِکَفَإِنِّی عَبْدُکَ وَ فِی قَبْضَتِکَ، نَاصِ "

صحیفه سجّادیه چگونه ضعیف بودن انسان در مقابل پروردگار را اعالم و تسلیم بودن  11امام سجّاد علیه السالم در نیایش  -4

ن زیر را خود را با عباراتی زیبا بیان می نمایند و به ما درس می دهند که چگونه خداوند را بنده باشیم و با او مناجات نماییم. مت

 "إِلَهِی أَصْبَحْتُ وَ أَمْسَیْتُ عَبْداً دَاخِراً لَکَ، لَا أَمْلِکُ لِنَفْسِی نَفْعاً وَ لَا ضَرِّاً إِلِّا بِکَ  "الف( ترجمه کنید:           

 ترجمه: 

 " أَشْهَدُ بِذَلِکَ عَلَى نَفْسِی، وَ أَعْتَرِفُ بِضَعْفِ قُوّتِی وَ قِلِّةِ حِیلَتِی "ب( 

  ترجمه:

 " فَأَنْجِزْ لِی مَا وَعَدْتَنِی، وَ تَمّمْ لِی مَا آتَیْتَنِی "ج( 

 ترجمه: 

 "  فَإِنِّی عَبْدُکَ الْمِسْکِینُ الْمُسْتَکِینُ الضِّعِیفُ الضِّرِیرُ الْحَقِیرُ الْمَهِینُ الْفَقِیرُ الْخَائِفُ الْمُسْتَجِیرُ "د( 

 ترجمه: 

 به ما می آموزند چه درخواستهایی از خداوند داشته باشیم. متن زیر را ترجمه نمایید: 11امام سجّاد علیه السالم در نیایش  -5

 " اللِّهُمّ صَلِّ عَلَى مُحَمّدٍ وَ آلِهِ، وَ لَا تَجْعَلْنِی نَاسِیاً لِذِکْرِکَ فِیمَا أَوْلَیْتَنِی "الف( 

 ترجمه: 

 ترجمه:                     " وَ لَا غَافِلًا لِإِحْسَانِکَ فِیمَا أَبْلَیْتَنِی "ب( 

 ترجمه:       " وَ لَا آیِساً مِنْ إِجَابَتِکَ لِی وَ إِنْ أَبْطَأَتْ عَنِّی "ج( 

 ترجمه:                                         " وَ اجْعَلْ ثَنَائِی عَلَیْکَ "د( 

 ترجمه:                                         " وَ أَشْعِرْ قَلْبِی تَقْوَاکَ "ه( 

 ترجمه:                        " وَ اسْتَعْمِلْ بَدَنِی فِیمَا تَقْبَلُهُ مِنِّی "و( 

 یکی از دالیل مشغول بودن به حمد و ثنای الهی را اینگونه بیان می نمایند ....  11امام سجّاد علیه السالم در نیایش  -3

 متن عربی آن را کامل نمایید:

 " حَتِّى لَا أَفْرَحَ .................................................................. "متن عربی: نیا به من داده ای خوشحال نگردم. ه از امکانات دالف( تا به آنچ

 ب( و نسبت به آنچه در این دنیا از من دریغ داشته ای محزون نشوم.

 " ...................................................وَ لَا أَحْزَنَ .................... "متن عربی: 
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صحیفه سجّادیه راه طی کردن مدارج عرفانی را توسط قلب با دعای مخصوص چنین  11امام سجّاد علیه السالم در نیایش  -7

 بیان می نمایند. متن زیر را ترجمه کنید:

 "قَلْبِی لِمَحَبّتِکَ  اللِّهُمّ صَلِّ عَلَى مُحَمّدٍ وَ آلِهِ وَ فَرِّغْ "الف( 

 ترجمه: 

 ترجمه:                                           " وَ اشْغَلْهُ بِذِکْرِکَ "ب( 

 ترجمه:                   " بِخَوْفِکَ وَ بِالْوَجَلِ مِنْکَ وَ انْعَشْهُ "ج( 

 ترجمه:                                      "وَ قَوّهِ بِالرِّغْبَةِ إِلَیْکَ  "د( 

 ترجمه:                                        " وَ أَمِلْهُ إِلَى طَاعَتِکَ "ه( 

 ترجمه:                      "وَ أَجْرِ بِهِ فِی أَحَبّ السّبُلِ إِلَیْکَ  "و( 

 :ترجمه  " وَ ذَلِّلْهُ بِالرِّغْبَةِ فِیمَا عِنْدَکَ أَیّامَ حَیَاتِی کُلِّهَا "ز( 

 یعنی چه؟ " وَ اجْعَلْ تَقْوَاکَ مِنَ الدّنْیَا زَادِی " -3

 ترجمه: 

 صحیفه  سجّادیه از خداوند می خواهند... متن عربی زیر را تکمیل نمائید :  11امام سجّاد علیه السالم در نیایش  -9

 الف ( الفت با خود ودوستان واهل طاعتت را بمن ارزانی دار. 

  " یَ الْأُنْسَ ............................................................................................................هَبْ لِ  "متن عربی: 

 ب( واز فاجر و کافری منتی و هیچ نعمتی برای من قرار نده و مرا بسوی او حاجتی مگذار. 

  " .............................................................................................وَ لَا تَجْعَلْ لِفَاجِرٍ ........... "متن عربی: 

صحیفه سجّادیه طبق فرمایش امام سجّاد علیه السالم از خداوند بخواهیم ... متن زیر را تکمیل و ترجمه  11در پایان نیایش  -11

 نمائید : 

    " وَ آلِهِ، وَ اجْعَلْنِی لَهُمْ ........................، وَ اجْعَلْنِی ........................................اللِّهُمّ صَلِّ عَلَى مُحَمّدٍ  "

 ترجمه:

 "  11نیایش   "

.  امام سجّاد علیه السالم در نیایش بیست و دوم صحیفه سجّادیه در مورد رابطه انسان با مشقت و بال و فقر چه بیانی دارند  -1

 متن زیر را ترجمه نمائید: 

 ترجمه:                             " اللِّهُمّ لَا طَاقَةَ لِی بِالْجَهْدِ "الف( 

 ترجمه:                               " وَ لَا صَبْرَ لِی عَلَى الْبَلَاءِ "ب( 

 ترجمه:                                  " وَ لَا قُوّةَ لِی عَلَى الْفَقْرِ "ج( 

 

 صحیفه سجّادیه درخواستهایی از خداوند دارند که برای ما انسانها بسیار راهگشا  11امام سجّاد علیه السالم در نیایش  -1

 می باشد. متن زیر را ترجمه نمائید: 

 ترجمه:                                     " فَلَا تَحْظُرْ عَلَیّ رِزْقِی "الف( 

 ترجمه:                                       " ا تَکِلْنِی إِلَى خَلْقِکَوَ لَ "ب( 

 ترجمه:                       " بَلْ تَفَرِّدْ بِحَاجَتِی، وَ تَوَلِّ کِفَایَتِی "ج( 

 ترجمه:                                                        " وَ انْظُرْ إِلَیّ "د( 

 ترجمه:                              " رْ لِی فِی جَمِیعِ أُمُورِیوَ انْظُ "ه( 

 ترجمه:           " فَإِنِّکَ إِنْ وَکَلْتَنِی إِلَى نَفْسِی عَجَزْتُ عَنْهَا "و( 

 ترجمه:                                  " وَ لَمْ أُقِمْ مَإ فِیهِ مَصْلَحَتُهَا "ز( 
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 ))طرح ثقلین(( مرحله تخصصی 19تا  11از صحیفه سجادیه نیایش  مجموعه سئواالت      
 (1)برگ................       نام و نام خانوادگی : ..................................................       تلفن...........................................

 "  11ادامه  نیایش  "

صحیفه سجّادیه از خداوند می خواهند که مرا به مخلوقت وا نگذاری، مرا به بستگان و  11لسالم در نیایش امام سجّاد علیه ا -6

خویشاوندانم وا نگذاری، چرا که آنها مرا محروم می نمایند. اگر چیزی ببخشند کم و بی برکت وهمراه با منت فراوان ومذمت بسیار 

که این می تواند برای ما درس عبرت آموزی باشد که فقط به خداوند تکیه کنیم، لذا   " مّوا کَثِیراًوَ مَنِّوا عَلَیّ طَوِیلًا، وَ ذَ "می باشد 

 باید طبق دعای امام علیه السالم از خداوند بخواهیم ....  متن زیر را ترجمه کنید :

 ترجمه:                                " فَبِفَضْلِکَ، اللِّهُمّ، فَأَغْنِنِی "الف( 

 ترجمه:                                      " وَ بِعَظَمَتِکَ فَانْعَشْنِی "( ب

 ترجمه:                                   " وَ بِسَعَتِکَ، فَابْسُطْ یَدِی "ج( 

 ترجمه:                                          " وَ بِمَا عِنْدَکَ فَاکْفِنِی "د( 

مرا از حسد دور کن واز گناهان باز دار،  "صحیفه سجّادیه از خداوند می خواهند که:  11علیه السالم در نیایش  امام سجّاد -4

 متن عربی آنرا کامل نمائید:  "توفیق پرهیز از حرام را به من عنایت فرما وجرأت انجام معصیت را بمن مده.

   " صْنِی .......................................، وَ احْصُرْنِی ......................................اللِّهُمّ صَلِّ عَلَى مُحَمّدٍ وَ آلِهِ، وَ خَلِّ "الف ( 

  "..........وَ وَرّعْنِی .............................................، وَ لَا تُجَرِّئْنِی .............................................. "ب( 

شوق برای  "  "زهد در دنیا  "  "رغبت در عمل برای آخرت  "از خداوند درخواست  11سجّاد علیه السالم در نیایش  امام  -5

 را دارند که می تواند درس خوبی برای ما باشد. متن زیر را ترجمه کنید :  "انجام عمل نیک 

   " ةَ فِی الْعَمَلِ لَکَ لِآخِرَتِیاللِّهُمّ صَلِّ عَلَى مُحَمّدٍ وَ آلِهِ، وَ ارْزُقْنِی الرِّغْبَ "الف( 

 ترجمه: 

 ترجمه:      " یَکُونَ الْغَالِبُ عَلَیّ الزِّهْدَ فِی دُنْیَایَ وَ حَتِّى "ب( 

 ترجمه:                          " وَ حَتِّى أَعْمَلَ الْحَسَنَاتِ شَوْقاً "ج( 

 ند که برای ما بسیار نجات بخش است. متن زیر را ترجمه نمائید: درخواست مهم دیگری نیز دار 6امام سجّاد علیه السالم  -3

 ترجمه:        " وَ هَبْ لِی نُوراً أَمْشِی بِهِ فِی النِّاسِ "الف( 

 ترجمه:                           " وَ أَهْتَدِی بِهِ فِی الظِّلُمَاتِ "ب( 

 ترجمه:         " ءُ بِهِ مِنَ الشِّکّ وَ الشِّبُهَاتوَ أَسْتَضِی "ج( 

از دیدگاه امام سجّاد علیه السالم رزق و روزی تنها امور مادی نیست لذا امام علیه السالم به پاره ای از آنها اشاره و از خداوند  -7

 می خواهند که آنها را روزیمان گرداند. متن زیر را ترجمه کنید: 

 ترجمه:                                            " الرِّغْبَةَ فِی الْعَمَلِ "الف ( 

 ترجمه:                                               " خَوْفَ غَمّ الْوَعِیدِ "ب( 

 ترجمه:                                          " شَوْقَ ثَوَابِ الْمَوْعُودِ "ج( 

 ترجمه:                                            " الْحَقِّ عِنْدَ تَقْصِیرِی "د( 

 ترجمه:                                    " سَلَامَةَ الصّدْرِ مِنَ الْحَسَدِ "ه( 

 ترجمه:                                            " التِّحَفِّظَ مِنَ الْخَطَایَا "و( 

 ان چه بیانی دارند. متن زیر را ترجمه کنید: در مورد حسد نبردن به دیگر 11امام سجّاد علیه السالم در نیایش  -3

   " ءٍ مِنْ فَضْلِکَحَتِّى لَا أَحْسُدَ أَحَداً مِنْ خَلْقِکَ عَلَى شَیْ " 

 ترجمه: 
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 در پایان دو دعای دیگر امام سجّاد علیه السالم را که خیلی مهم می باشد، از خداوند بخواهیم بما عنایت فرماید: -9

  " تَعْلَمُ مَا یُصْلِحُنِی مِنْ أَمْرِ دُنْیَایَ وَ آخِرَتِی فَکُنْ بِحَوَائِجِی حَفِیّاً اللِّهُمّ قَدْ "الف( 

 ترجمه:  

  " وَ اجْعَلْنِی مِمّنْ یَدْعُوکَ مُخْلِصاً فِی الرِّخَاءِ دُعَاءَ الْمُخْلِصِینَ الْمُضْطَرِّینَ لَکَ فِی الدّعَاءِ "ب( 

 ترجمه: 

 " 16نیایش  "

صحیفه سجّادیه عافیت و سالمتی را یکی از نعمتهای بزرگ خداوند می دانند که معموال ما  16د علیه السالم در نیایش امام سجّا -1

انسانها از آن غافل هستیم، مگر وقتی که دچار گرفتاری و بیماری شویم لذا به انواع عافیت اشاره نموده و آنرا از خداوند 

 کمیل و سپس ترجمه نمائید: درخواست می نمایند. متن عربی زیر را ت

..........، وَ أَکْرِمْنِی بِعَافِیَتِکَ، وَ أَغْنِنِی .................... اللِّهُمّ صَلِّ عَلَى مُحَمّدٍ وَ آلِهِ، وَ أَلْبِسْنِی عَافِیَتَکَ، .......................................................... "

  " ................................................... وَ الْآخِرَةِ.......................................................................، وَ أَصْلِحْ ...................................................................

 ترجمه:   

 

 

ز خداوند درخواست می کنند، چگونه بیان می نمایند؟ متن زیر را تکمیل و امام سجّاد علیه السالم ویژگیهای عافیتی را که ا -1

........ ................................................اللِّهُمّ صَلِّ عَلَى مُحَمّدٍ وَ آلِهِ، وَ عَافِنِی عَافِیَةً ................................................................ "ترجمه نمائید: 

 ترجمه:  " ....................................الْآخِرَةِ

 

 از خداوند می خواهند بر من منت گذار به نعمتها ی زیر.... ترجمه آنها کدامست؟  16امام سجّاد علیه السالم در نیایش  -6

 ترجمه:                                                                        "بِالصّحّةِ  "الف( 

 ترجمه:                                                                            " وَ الْأَمْنِ "ب( 

 ترجمه:                                              " السّلَامَةِ فِی دِینِی وَ بَدَنِی و "ج( 

 ترجمه:                                                          " وَ الْبَصِیرَةِ فِی قَلْبِی "د( 

 ترجمه:                                                            " وَ النِّفَاذِ فِی أُمُورِی "ه( 

 رجمه: ت                                                                   " وَ الْخَشْیَةِ لَکَ "و( 

 ترجمه:                                                                   " وَ الْخَوْفِ مِنْکَ "ز( 

 ترجمه:                               " وَ الْقُوّةِ عَلَى مَا أَمَرْتَنِی بِهِ مِنْ طَاعَتِکَ "ح( 

 ترجمه:                        " مَعْصِیَتِکَ وَ الِاجْتِنَابِ لِمَا نَهَیْتَنِی عَنْهُ مِنْ "ط( 

     " وَ امْنُنْ عَلَیّ بِالْحَجّ وَ الْعُمْرَةِ، وَ زِیَارَةِ قَبْرِ رَسُولِکَ "ی( 

 ترجمه: 

ه شود. متن زیر را ترجمدرخواست مهم دیگری نیز دارند که با بقیه درخواستها کامل می  16امام سجّاد علیه السالم در نیایش  -4

    " وَ أَنْطِقْ بِحَمْدِکَ وَ شُکْرِکَ وَ ذِکْرِکَ وَ حُسْنِ الثِّنَاءِ عَلَیْکَ لِسَانِی "الف ( نمائید :    

 ترجمه: 

 ترجمه:     " وَ اشْرَحْ لِمَرَاشِدِ دِینِکَ قَلْبِی "ب( 

 یعنی چه ؟  " وَ أَعِذْنِی وَ ذُرّیّتِی مِنَ الشِّیْطَانِ الرِّجِیمِ " -5

 ترجمه: 
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 ))طرح ثقلین(( مرحله تخصصی 19تا  11مجموعه سئواالت از صحیفه سجادیه نیایش       
 (6)برگ................       نام و نام خانوادگی : ..................................................       تلفن...........................................

 " 16ادامه نیایش  "

 از شرِّ چه اموری به خداوند پناه می برند؟ آنها را نام برده و ترجمه نمائید:  16امام سجّاد علیه السالم در نیایش  -3

    " ......................... حَفِیدٍ..........وَ مِنْ شَرِّ کُلِّ شَیْطَانٍ مَرِیدٍ، ........................................................................................ "الف ( 

 ترجمه: 

    " ................................... کَبِیرٍوَ مِنْ شَرِّ کُلِّ ضَعِیفٍ وَ شَدِیدٍ، ....................................................................................... "ب( 

 ترجمه: 

    "...................... الْإِنْسِ قَرِیبٍ ..................................................................................................................... وَ مِنْ شَرِّ کُلِّ "ج( 

 ترجمه: 

    " . بِنَاصِیَتِهَاوَ مِنْ شَرِّ کُلِّ ............................................................. "د( 

 ترجمه: 

 یعنی چه ؟  " اللِّهُمّ صَلِّ عَلَى مُحَمّدٍ وَ آلِهِ، وَ مَنْ أَرَادَنِی بِسُوءٍ فَاصْرِفْهُ عَنِّی " -7

 ترجمه: 

وَ حَسَدِهِ وَ عَدَاوَتِهِ وَ حَبَائِلِهِ وَ مَصَایِدِهِ  وَ تُؤْمِنَنِی مِنْ جَمِیعِ ضَرِّهِ وَ شَرِّهِ وَ غَمْزِهِ وَ هَمْزِهِ وَ لَمْزِهِ "متن مقابل را ترجمه نمائید:     -3

 ترجمه:   " وَ رَجِلِهِ وَ خَیْلِهِ، إِنِّکَ عَزِیزٌ قَدِیرٌ

 

* والیت مدار گرامي چقدر خوب است این كلمات و نیایش هاي گهربار امام سّجاد علیه 

ريت جمددا زمزمه و السالم را در خلوت خودمان با خداميان و با توّجه و انابه و بص

 تكرارمنائیم. *

 "  14نیایش    "

صحیفه سجّادیه،علم وعمل نسبت به وظایف پدر و مادر را از خداوند درخواست می نمایند 14امام سجّادعلیه السالم درنیایش-1

 زیر را ترجمه نمائید: که می تواند برای ما درس باشد تا فرصت باقی است کوتاهی نسبت به پدر و مادر را جبران نمائیم. متن 

     " اللِّهُمّ صَلِّ عَلَى مُحَمّدٍ وَ آلِهِ، وَ أَلْهِمْنِی عِلْمَ مَا یَجِبُ لَهُمَا عَلَیّ إِلْهَاماً "الف( 

 ترجمه: 

 ترجمه:        " ثُمّ اسْتَعْمِلْنِی بِمَا تُلْهِمُنِی مِنْهُ "ب( 

دیه از خداوند می خواهند که نسبت به پدر و مادر چگونه مهربانی نمائیم و صحیفه سجّا 14امام سجّاد علیه السالم در نیایش  -1

 چگونه از آنها بترسیم. کدام گزینه صحیح است: 

 الف( از آنها همچون یک ستمگر بترسیم و همچون یک مادر نسبت به آنها خوش رفتاری و مهربانی نمائیم. 

 مادر نسبت به آنها خوشرفتاری ومهربانی نمائیم.  ب( از آنها همچون یک سلطان ستمگر بترسیم و همچون یک

 ج ( با آنها همچون یک دوست باشیم و مانند یک رفیق به آنها مهربان باشیم. 

صحیفه سجّادیه لذِّت اطاعت و خدمت به والدین چگونه باید باشد؟ دو خط  14از دیدگاه امام سجّاد علیه السالم در نیایش  -6

 توضیح دهید:

 

 اه امام سجّاد علیه السالم خواسته و رضایت پدر و مادر مقدم است بر خواسته خودمان. متن زیر را ترجمه نمائید: از دیدگ -4

 ترجمه:      " حَتِّى أُوثِرَ عَلَى هَوَایَ هَوَاهُمَا، وَ أُقَدّمَ عَلَى رِضَایَ رِضَاهُمَا " 
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سجّادیه وظیفه ما نسبت به نیکی هائی که به پدر و مادر می کنیم صحیفه  14از دیدگاه امام سجّاد علیه السالم در نیایش  -5

 چگونه باید باشد؟ آیا حق داریم آن نیکی و خدمات را زیاد بدانیم و خدمات آنها را فراموش نمائیم؟ متن زیر را ترجمه نمائید: 

       " إِنْ کَثُرَوَ أَسْتَکْثِرَ بِرِّهُمَا بِی وَ إِنْ قَلِّ، وَ أَسْتَقِلِّ بِرِّی بِهِمَا وَ   "

 ترجمه: 

صحیفه سجّادیه برخورد ما با پدر و مادر چگونه باید باشد؟ متن زیر را ترجمه  14از دیدگاه امام سجّاد علیه السالم در نیایش  -3

 نمائید: 

 ترجمه:                                          " اللِّهُمّ خَفِّضْ لَهُمَا صَوْتِی "الف( 

 ترجمه:                                                     " طِبْ لَهُمَا کَلَامِیوَ أَ "ب( 

 ترجمه:                                                   " وَ أَلِنْ لَهُمَا عَرِیکَتِی "ج(   

 ترجمه:                                                  " وَ اعْطِفْ عَلَیْهِمَا قَلْبِی "د( 

 ترجمه:                         "وَ صَیّرْنِی بِهِمَا رَفِیقاً، وَ عَلَیْهِمَا شَفِیقاً  "ه( 

صحیفه سجّادیه از خداوند می خواهند که از عاق شدگان روز قیامت قرار نگیرند، که این  14امام سجّاد علیه السالم در نیایش  -7

س عبرتی باشد و قبل از تمام شدن فرصت عمرمان وسیله آزادی خودمان را از آتش جهنم فراهم برای ما انسانها می تواند در

 نمائیم. متن زیر را ترجمه نمائید: 

 ترجمه:      " وَ لَا تَجْعَلْنِی فِی أَهْلِ الْعُقُوقِ لِلْآبَاءِ وَ الْأُمّهَاتِ "الف ( 

 ترجمه:      " هُمْ لَا یُظْلَمُونَ یَوْمَ تُجْزَى کُلِّ نَفْسٍ بِمَا کَسَبَتْ وَ "ب( 

طبق نیایش امام سجّاد علیه السالم از خداوند بخواهیم یاد پدر و مادر را در چه اوقات و چه ساعاتی فراموش ننمائیم. متن زیر  -3

    " نَاءِ لَیْلِی، وَ فِی کُلِّ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ نَهَارِیمِنْ آ دْبَارِ صَلَوَاتِی، وَ فِی إِنًااللِّهُمّ لَا تُنْسِنِی ذِکْرَهُمَا فِی أَ "را ترجمه نمائید: 

 ترجمه:

 یعنی چه:  " وَ اغْفِرْ لِی بِدُعَائِی لَهُمَا، وَ اغْفِرْ لَهُمَا بِبِرِّهِمَا بِی مَغْفِرَةً حَتْماً " -9

 ترجمه: 

  یعنی چه:   " وَ بَلِّغْهُمَا بِالْکَرَامَةِ مَوَاطِنَ السّلَامَةِ " -11

 ترجمه: 

 آیا ما می توانیم روز قیامت شفیع پدر و مادر شویم یا فقط آنها ما را شفاعت می کنند؟ متن زیر را ترجمه نمائید. -11

  " اللِّهُمّ وَ إِنْ سَبَقَتْ مَغْفِرَتُکَ لَهُمَا فَشَفِّعْهُمَا فِیّ، وَ إِنْ سَبَقَتْ مَغْفِرَتُکَ لِی فَشَفِّعْنِی فِیهِمَا "الف ( 

 جمه: تر

  " حَتِّى نَجْتَمِعَ بِرَأْفَتِکَ فِی دَارِ کَرَامَتِکَ وَ مَحَلِّ مَغْفِرَتِکَ وَ رَحْمَتِکَ "ب( 

 ترجمه: 

  " إِنِّکَ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیمِ، وَ الْمَنِّ الْقَدِیمِ، وَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرِّاحِمِینَ  "ج( 

 ترجمه: 

 "   15نیایش    "

صحیفه سجّادیه در مورد دعا برای فرزندان از پنج امر مهم نام می برند آنها کدامست؟  15سالم در نیایش امام سّجاد علیه ال -1

 متن زیر را ترجمه نمائید: 

      " إِلَهِی امْدُدْ لِی فِی أَعْمَارِهِمْ، وَ زِدْ لِی فِی آجَالِهِمْ "الف، ب( 

 ترجمه: 

     " دْیَانَهُمْ وَ أَخْلَاقَهُمْوَ أَصِحّ لِی أَبْدَانَهُمْ وَ أَ "ج، د، ه( 

 ترجمه: 
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 ))طرح ثقلین(( مرحله تخصصی 19تا  11مجموعه سئواالت از صحیفه سجادیه نیایش       
 (4)برگ.........       .......نام و نام خانوادگی : ..................................................       تلفن...........................................

 "   15ادامه نیایش   "

فیت، رزق، صحیفه سجّادیه چند درخواست دیگر از خداوند برای فرزندان دارند. از جمله عا 15امام سجّاد علیه السالم در نیایش  -1

 اهیم. متن زیر را ترجمه نمائید: توانیم درس بگیریم و این خواستها را از خداوند برای فرزندانمان بخونیکوکاری، بصیرت... ماهم می

 ترجمه:                           " وَ عَافِهِمْ فِی أَنْفُسِهِمْ "الف( 

 ترجمه:              " وَ أَدْرِرْ لِی وَ عَلَى یَدِی أَرْزَاقَهُمْ "ب( 

 ترجمه:          " وَ اجْعَلْهُمْ أَبْرَاراً أَتْقِیَاءَ بُصَرَاءَ "ج ، د( 

   " وَ لِأَوْلِیَائِکَ مُحِبّینَ مُنَاصِحِینَ، وَ لِجَمِیعِ أَعْدَائِکَ مُعَانِدِینَ وَ مُبْغِضِینَ، آمِینَ " ه، و(

 ترجمه: 

 صحیفه سجّادیه ازخداوندمیخواهندکه فرزندانمان اینگونه باشند.متن زیرراترجمه نمائید: 15امام سجّادعلیه السالم درنیایش-6

 " لِی مُحِبّینَ، وَ عَلَیّ حَدِبِینَ مُقْبِلِینَ مُسْتَقِیمِینَ لِی وَ اجْعَلْهُمْ "الف( 

 ترجمه:  

    " مُطِیعِینَ، غَیْرَ عَاصِینَ وَ لَا عَاقِّینَ وَ لَا مُخَالِفِینَ وَ لَا خَاطِئِینَ "ب( 

 ترجمه: 

مرا و ذریه ام را از شیطان رانده شده پناه  "صحیفه سجّادیه به خداوند عرضه می دارند:  15امام سجّاد علیه السالم در نیایش  -4

بده چرا که اگر غافل شویم او غافل نمی شود، اگر ما فراموش کنیم او فراموش نمی کند. ما را از عقاب تو ایمن می سازد و از غیر تو 

از امام سجّاد علیه السالم  و در ادامه بعضی از کارها و اقدامات شیطان را نام می برند که خوبست ما هم به تبعیت "می ترساند.

 مواظب شیطان این دشمن مکار باشیم. متن زیر را ترجمه نمائید: 

  " إِنْ هَمَمْنَا بِفَاحِشَةٍ شَجّعَنَا عَلَیْهَا، وَ إِنْ هَمَمْنَا بِعَمَلٍ صَالِحٍ ثَبّطَنَا عَنْهُ "الف( 

 ترجمه: 

 ترجمه:                      " یَتَعَرِّضُ لَنَا بِالشِّهَوَات "ب( 

 ترجمه:                       " وَ یَنْصِبُ لَنَا بِالشِّبُهَاتِ "ج( 

 ترجمه:      " إِنْ وَعَدَنَا کَذَبَنَا، وَ إِنْ مَنِّانَا أَخْلَفَنَا "د( 

برداشته شود. متن  صحیفه سجّادیه به ما می آموزند بوسیله کثرت دعا شرِّ شیطان از ما  15امام سجّاد علیه السالم در نیایش  -5

 زیر را ترجمه نمائید: 

 ترجمه:    " اللِّهُمّ فَاقْهَرْ سُلْطَانَهُ عَنِّا بِسُلْطَانِکَ "الف( 

 " حَتِّى تَحْبِسَهُ عَنِّا بِکَثْرَةِ الدّعَاءِ لَکَ فَنُصْبِحَ مِنْ کَیْدِهِ فِی الْمَعْصُومِینَ بِکَ "ب( 

 ترجمه: 

صحیفه سجّادیه بما می آموزند که از خداوند بخواهیم و درخواست نمائیم تا در   15امه نیایش امام سجّاد علیه السالم در اد -3

زمره افراد زیر قرار بگیریم. کسانیکه به خدا پناه می برند، کسانیکه در معامله با خدا سود برده اند و کسانیکه به عزت خداوند پناه 

 مائید: برده اند و چند خواسته دیگر. متن زیر را ترجمه ن

  " الْمُجَارِینَ بِعِزِّکَ، الْمُوَسّعِ عَلَیْهِمُ الرِّزْقُ الْحَلَالُ مِنْ فَضْلِکَ، الْوَاسِعِ بِجُودِکَ وَ کَرَمِکَ "الف( 

 ترجمه: 

 ترجمه:                  " الْمُعَزِّینَ مِنَ الذِّلِّ بِکَ "ب( 

 ترجمه:       " وَ الْمُجَارِینَ مِنَ الظِّلْمِ بِعَدْلِکَ "ج( 
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صحیفه سجّادیه چند خواسته مهم دیگر از خداوند دارند که برای ما خیلی مهم است. آنها را  15امام سجّاد علیه السالم در نیایش  -7

 ترجمه نمائید: 

 " وَ الْمُعَافَیْنَ مِنَ الْبَلَاءِ بِرَحْمَتِکَ، وَ الْمُغْنَیْنَ مِنَ الْفَقْرِ بِغِنَاکَ "الف( 

 ترجمه: 

 ترجمه:   " وَ الْمَعْصُومِینَ مِنَ الذِّنُوبِ وَ الزِّلَلِ وَ الْخَطَاءِ بِتَقْوَاکَ "ب( 

 ترجمه:           " وَ الْمُوَفِّقِینَ لِلْخَیْرِ وَ الرِّشْدِ وَ الصّوَابِ بِطَاعَتِکَ "ج( 

 ترجمه:                        " وَ الْمُحَالِ بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ الذِّنُوبِ بِقُدْرَتِکَ "د( 

 ترجمه:            " التِّارِکِینَ لِکُلِّ مَعْصِیَتِکَ، السّاکِنِینَ فِی جِوَارِکَ "ه( 

 در پایان نیایش، امام سجّاد علیه السالم با این صفات خداوند را ستایش می نمایند: متن زیر را ترجمه نمائید. -3

 " فُورٌ رَءُوفٌ رَحِیمٌإِنِّکَ قَرِیبٌ مُجِیبٌ سَمِیعٌ عَلِیمٌ عَفُوٌّ غَ "

 ترجمه: 

 " 13نیایش    "

صحیفه سجّادیه که  در مورد یاری نمودن نسبت به همسایگان و دوستان بیان شده است دو  13امام سجّادعلیه السالم درنیایش-1

ه السالم را ذکر نموده ویژگی مهم دوستان وهمسایگان راعارف بودن به حق امام علیه السالم ودیگری مخالفت بادشمنان امام علی

  "دَائِنَا بِأَفْضَلِ وَلَایَتِکَاللِّهُمّ صَلِّ عَلَى مُحَمّدٍ وَآلِهِ،وَتَوَلِّنِی فِی جِیرَانِی وَمَوَالِیّ الْعَارِفِینَ بِحَقِّنَا، وَ الْمُنَابِذِینَ لِأَعْ"ومیفرمایند:

 متن فوق را ترجمه نمائید: 

 ترجمه : 

 

صحیفه سجّادیه از خداوند در خواست می نمایند که همسایگان و دوستان توفیق انجام  13در نیایش امام سجّاد علیه السالم  -1

 اعمال و کارهای زیر را داشته باشند. آنرا ترجمه نمائید: 

 ترجمه:                                " لِإِقَامَةِ سُنِّتِکَ "الف( 

 ترجمه:                    " وَ الْأَخْذِ بِمَحَاسِنِ أَدَبِکَ "ب( 

 ترجمه:                           " فِی إِرْفَاقِ ضَعِیفِهِمْ "ج( 

 ترجمه:                                     " وَ سَدّ خَلِّتِهِمْ "د( 

 ترجمه:                              " وَ عِیَادَةِ مَرِیضِهِمْ "ه( 

 ترجمه:                         " مْوَ هِدَایَةِ مُسْتَرْشِدِهِ "و( 

 ترجمه:                     " وَ مُنَاصَحَةِ مُسْتَشِیرِهِمْ "ز( 

 ترجمه:                                   " وَ تَعَهّدِ قَادِمِهِمْ "ح( 

 ترجمه:                             " وَ کِتْمَانِ أَسْرَارِهِمْ "ط( 

 ترجمه:                                " عَوْرَاتِهِمْ وَ سَتْرِ "ی( 

 ترجمه:                            " وَ نُصْرَةِ مَظْلُومِهِمْ "ک( 

 ترجمه:              " وَ حُسْنِ مُوَاسَاتِهِمْ بِالْمَاعُونِ "ل( 

 مه: ترج      " وَ الْعَوْدِ عَلَیْهِمْ بِالْجِدَةِ وَ الْإِفْضَالِ "م( 

 ترجمه:       " وَ إِعْطَاءِ مَا یَجِبُ لَهُمْ قَبْلَ السّؤَالِ "ن( 

 متن زیر را ترجمه نمائید :  -6

 ترجمه:          " وَ زِدْهُمْ بَصِیرَةً فِی حَقِّی، وَ مَعْرِفَةً بِفَضْلِی "الف( 

 ترجمه:   " حَتِّى یَسْعَدُوا بِی وَ أَسْعَدَ بِهِمْ، آمِینَ رَبّ الْعَالَمِینَ "ب( 
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 ))طرح ثقلین(( مرحله تخصصی 19تا  11مجموعه سئواالت از صحیفه سجادیه نیایش       
 (5)برگ................       نام و نام خانوادگی : ..................................................       تلفن...........................................

 " 13ه نیایش ادام  "

صحیفه سجّادیه از خداوند تقاضا می کنند که توفیق اداء وظایف نسبت به همسایگان و  13امام سجّاد علیه السالم در نیایش  -4

 دوست را پیدا نمائید. متن زیر را ترجمه نمائید: 

 ترجمه:     " وَ اجْعَلْنِی اللِّهُمّ أَجْزِی بِالْإِحْسَانِ مُسِیئَهُمْ "الف( 

 ترجمه:                       " وَ أُعْرِضُ بِالتِّجَاوُزِ عَنْ ظَالِمِهِمْ " ب(

 ترجمه:                    " وَ أَسْتَعْمِلُ حُسْنَ الظِّنِّ فِی کَافِّتِهِمْ "ج( 

 ترجمه:                                      " وَ أَتَوَلِّى بِالْبِرِّ عَامّتَهُمْ "د( 

 ترجمه:                               " بَصَرِی عَنْهُمْ عِفِّةً وَ أَغُضّ "ه( 

 ترجمه:                             " وَ أُلِینُ جَانِبِی لَهُمْ تَوَاضُعاً "و( 

 ترجمه:                   " مِنْهُمْ رَحْمَةً وَ أَرِقِّ عَلَى أَهْلِ الْبَلَاءِ "ز( 

 ترجمه:                                " یْبِ مَوَدّةًوَ أُسِرِّ لَهُمْ بِالْغَ "ح( 

 ترجمه:                  " وَ أُحِبّ بَقَاءَ النِّعْمَةِ عِنْدَهُمْ نُصْحاً "ط( 

 ترجمه:                       " وَ أُوجِبُ لَهُمْ مَا أُوجِبُ لِحَامّتِی "ی( 

 ترجمه:                      " وَ أَرْعَى لَهُمْ مَا أَرْعَى لِخَاصّتِی "ک( 

 "17نیایش   "

صحیفه سجّادیه که به دعای مرزداران معروف است یک دوره آئین نامه جنگ و مبارزه را  17امام سجّاد علیه السالم در نیایش  -1

 را ترجمه  نمائید: در قالب دعا بیان و بسیاری از جزئیات میدان نبرد و جهاد و دفاع مقدس را گوشزد می نمایند. متن زیر 

 " اللِّهُمّ صَلِّ عَلَى مُحَمّدٍ وَ آلِهِ، وَ حَصّنْ ثُغُورَ الْمُسْلِمِینَ بِعِزِّتِکَ "الف ( 

 ترجمه: 

 ترجمه:                 " وَ أَیّدْ حُمَاتَهَا بِقُوّتِکَ "ب( 

 ترجمه:      " وَ أَسْبِغْ عَطَایَاهُمْ مِنْ جِدَتِکَ "ج( 

 لیه السالم برای مرزداران از خداوند درخواستهای مهمی دارند. متن زیر را ترجمه نمائید: امام سجّاد ع -1

 ترجمه:    " اللِّهُمّ صَلِّ عَلَى مُحَمّدٍ وَ آلِهِ، وَ کَثِّرْ عِدّتَهُمْ "الف ( 

 ترجمه:                                          " وَ اشْحَذْ أَسْلِحَتَهُمْ "ب( 

 ترجمه:                                           " رُسْ حَوْزَتَهُمْوَ احْ "ج( 

 ترجمه:                                               " وَ امْنَعْ حَوْمَتَهُمْ "د( 

 ترجمه:                                                 " وَ أَلِّفْ جَمْعَهُمْ "ه( 

 ترجمه:                                                   " هُمْوَ دَبّرْ أَمْرَ "ز( 

 ترجمه:                                         " وَ وَاتِرْ بَیْنَ مِیَرِهِمْ "ح( 

 ترجمه:                                   " وَ تَوَحّدْ بِکِفَایَةِ مُؤَنِهِمْ "ط( 

 ترجمه:                                      " صْرِوَ اعْضُدْهُمْ بِالنِّ "ی( 

 ترجمه:                                           " وَ أَعِنْهُمْ بِالصّبْرِ "ک( 

 ترجمه:                                    " وَ الْطُفْ لَهُمْ فِی الْمَکْرِ "ل( 

 ترجمه:                                       " وَ عَرِّفْهُمْ مَا یَجْهَلُونَ "م( 

 ترجمه:                              " وَ بَصّرْهُمْ مَا لَا یُبْصِرُونَ "ن( 
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 صحیفه سجّادیه به یک اصل اساسی که تضمین کننده پیروزی مؤمنان در جبهه ها  17امام سجّاد علیه السالم در نیایش  -6

 توجه به عالم آخرت و نعمتهای آنجا اشاره می نمایند. متن زیر را ترجمه نمائید.می باشد یعنی بریدن از دنیا و 

  " اللِّهُمّ صَلِّ عَلَى مُحَمّدٍ وَ آلِهِ، وَ أَنْسِهِمْ عِنْدَ لِقَائِهِمُ الْعَدُوّ ذِکْرَ دُنْیَاهُمُ الْخَدّاعَةِ الْغَرُورِ "الف( 

 ترجمه : 

 ترجمه:       " اتِ الْمَالِ الْفَتُونِوَ امْحُ عَنْ قُلُوبِهِمْ خَطَرَ "ب( 

 ترجمه:                        " وَ اجْعَلِ الْجَنِّةَ نُصْبَ أَعْیُنِهِمْ "ج( 

 ترجمه:           " وَ لَوّحْ مِنْهَا لِأَبْصَارِهِمْ مَا أَعْدَدْتَ فِیهَا "د( 

روف به دعای مرزداران می باشد نعمتهایی که برای مجاهدان در صحیفه سجّادیه که مع 17امام سجّاد علیه السالم در نیایش  – 4

 راه خدا فراهم شده نام می برند. متن زیر را ترجمه نمائید.

 " بَةِمِنْ مَسَاکِنِ الْخُلْدِ وَ مَنَازِلِ الْکَرَامَةِ وَ الْحُورِ الْحِسَانِ وَ الْأَنْهَارِ الْمُطِّرِدَةِ بِأَنْوَاعِ الْأَشْرِ "الف ( 

 مه: ترج

 ترجمه:       " وَ الْأَشْجَارِ الْمُتَدَلِّیَةِ بِصُنُوفِ الثِّمَرِ "ب( 

 " حَتِّى لَا یَهُمّ أَحَدٌ مِنْهُمْ بِالْإِدْبَارِ، وَ لَا یُحَدّثَ نَفْسَهُ عَنْ قِرْنِهِ بِفِرَارٍ "ج( 

 ترجمه: 

 می نمایند. متن زیر را ترجمه نمائید. چگونه بر ضد دشمنان اسالم دعا 17امام سجّاد علیه السالم در نیایش  -5

 ترجمه:                   " وَ فَرِّقْ بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ أَسْلِحَتِهِمْ "الف( 

 ترجمه:                                " وَ اخْلَعْ وَثَائِقَ أَفْئِدَتِهِمْ "ب( 

 ترجمه:                        " وَ بَاعِدْ بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ أَزْوِدَتِهِمْ "ج(

 ترجمه:    " وَ حَیّرْهُمْ فِی سُبُلِهِمْ، وَ ضَلِّلْهُمْ عَنْ وَجْهِهِمْ "د( 

 ترجمه:       " وَ اقْطَعْ عَنْهُمُ الْمَدَدَ، وَ انْقُصْ مِنْهُمُ الْعَدَدَ "ه( 

 ترجمه :                                  " وَ امْلَأْ أَفْئِدَتَهُمُ الرِّعْبَ "و( 

زمانیکه نیروهای خط مقدم شکست بخورندوفرارنمایند نیروهای پشتیبان هم در هم ریخته می شوند. امام سجّاد علیه السالم -3

 "ءَهُمْوَ شَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ وَ نَکِّلْ بِهِمْ مَنْ وَرَا "برای درهم شکستن نیروی دشمن چگونه دعامینمایند.متن مقابل راترجمه نمائید.

 ترجمه: 

 

صحیفه سجّادیه نیروهای مشرک راموردنفرین قرار می دهند و از خداوند می خواهند......... 17امام سجّادعلیه السالم درنیایش-7

 متن زیر را ترجمه نمائید.

  " اللِّهُمّ اشْغَلِ الْمُشْرِکِینَ بِالْمُشْرِکِینَ عَنْ تَنَاوُلِ أَطْرَافِ الْمُسْلِمِینَ "الف (

 ترجمه: 

 ترجمه:    " وَ خُذْهُمْ بِالنِّقْصِ عَنْ تَنَقِّصِهِمْ "ب( 

از جائی که همه رزمندگان از جبهه سالم بر نمی گردند و بعضی شربت شهادت می نوشند، امام سجّاد علیه السالم در نیایش  -3

 زیر را ترجمه نمائید. چه موقع برای رزمندگان از خداوند توفیق شهادت را درخواست می نمایند؟ متن  17

  " فَإِنْ خَتَمْتَ لَهُ بِالسّعَادَةِ، وَ قَضَیْتَ لَهُ بِالشِّهَادَةِ فَبَعْدَ أَنْ یَجْتَاحَ عَدُوّکَ بِالْقَتْلِ "الف( 

 ترجمه: 

 ترجمه:  " وَ بَعْدَ أَنْ یَجْهَدَ بِهِمُ الْأَسْرُ "ب( 

 ترجمه: " مِینَوَ بَعْدَ أَنْ تَأْمَنَ أَطْرَافُ الْمُسْلِ "ج( 

 ترجمه: " وَ بَعْدَ أَنْ یُوَلِّیَ عَدُوّکَ مُدْبِرِینَ "د( 
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 ))طرح ثقلین(( مرحله تخصصی 19تا  11مجموعه سئواالت از صحیفه سجادیه نیایش       
 (3)برگ........................................       نام و نام خانوادگی : ..................................................       تلفن...................

 " 17ادامه نیایش   "

 معروف به مرزداران برای سپاهیان اسالم ازخداونددرخواستهائی دارند.ترجمه نمائید. 17امام سجّادعلیه السالم درنیایش-9

 ترجمه:       " وَ تَوَلِّهُ بِالنِّجْحِ "ب(                                    ترجمه:  " فَلَقِّهِ الْیُسْرَ، وَ هَیّئْ لَهُ الْأَمْرَ "الف( 

  ترجمه:  " وَ اسْتَقْوِ لَهُ، الظِّهْرَ "د(                                     ترجمه:               " وَ تَخَیّرْ لَهُ الْأَصْحَابَ "ج( 

  ترجمه:    " وَ مَتِّعْهُ بِالنِّشَاطِ "و(  ترجمه:                                              " وَ أَسْبِغْ عَلَیْهِ فِی النِّفَقَةِ "ه( 

  ترجمه :                                       " وَ أَطْفِ عَنْهُ حَرَارَةَ الشِّوْقِ "ز( 

  ترجمه:                                           " وَ أَجِرْهُ مِنْ غَمّ الْوَحْشَةِ "ح( 

 ترجمه:                                        " وَ أَنْسِهِ ذِکْرَ الْأَهْلِ وَ الْوَلَدِ "ط( 

 ترجمه:                                                 " وَ أْثُرْ لَهُ حُسْنَ النِّیّةِ "ی( 

  ترجمه:                                                      " وَ تَوَلِّهُ بِالْعَافِیَةِ "ک( 

  ترجمه:                                                    " وَ أَصْحِبْهُ السّلَامَةَ "ل( 

  ترجمه:                                                      " وَ أَعْفِهِ مِنَ الْجُبْنِ "م( 

  ترجمه:                                                         " وَ أَلْهِمْهُ الْجُرْأَة "ن( 

  ترجمه:                                                       " وَ ارْزُقْهُ الشِّدّة "س( 

  ترجمه:                                                       " وَ أَیّدْهُ بِالنِّصْرَةِ "ع( 

  ترجمه:                                           " وَ عَلِّمْهُ السّیَرَ وَ السّنَنَ "ف( 

  ترجمه:                                                 " وَ سَدّدْهُ فِی الْحُکْمِ "ص( 

  ترجمه:                                                   " وَ اعْزِلْ عَنْهُ الرِّیَاءَ "ق( 

  ترجمه:                                                " وَ خَلِّصْهُ مِنَ السّمْعَةِ "ر( 

  ترجمه:  " وَ اجْعَلْ فِکْرَهُ وَ ذِکْرَهُ وَ ظَعْنَهُ وَ إِقَامَتَهُ، فِیکَ وَ لَکَ "ش( 

پشت جبهه و کسانیکه رزمندگان را به نحوی از انحاء مدد  صحیفه سجّادیه برای افراد 17امام سجّاد علیه السالم در نیایش  – 11

اللِّهُمّ وَ أَیّمَا مُسْلِمٍ خَلَفَ غَازِیاً أَوْ مُرَابِطاً فِی دَارِهِ، أَوْ تَعَهّدَ خَالِفِیهِ فِی  "می رسانند چگونه دعا می نمایند. چهار خط توضیح دهید. 

آجِرْ لَهُ ئِهِ حُرْمَةً، فَلِهِ، أَوْ أَمَدّهُ بِعِتَادٍ، أَوْ شَحَذَهُ عَلَى جِهَادٍ، أَوْ أَتْبَعَهُ فِی وَجْهِهِ دَعْوَةً، أَوْ رَعَى لَهُ مِنْ وَرَاغَیْبَتِهِ، أَوْ أَعَانَهُ بِطَائِفَةٍ مِنْ مَا

 "مِثْلَ أَجْرِهِ وَزْناً بِوَزْنٍ وَ مِثْلًا بِمِثْلٍ،

 

 

 

 دگان از جبهه و جنگ هم دعائی دارند. سه خط توضیح دهید.آیا امام سجّاد علیه السالم برای بازمان – 11

 " أَوْ هَمّ بِجِهَادٍ اللِّهُمّ وَ أَیّمَا مُسْلِمٍ أَهَمّهُ أَمْرُ الْإِسْلَامِ، وَ أَحْزَنَهُ تَحَزِّبُ أَهْلِ الشِّرْکِ عَلَیْهِمْ فَنَوَى غَزْواً، "

 

 

 

  ترجمه:   " سْمَهُ فِی الْعَابِدِینَفَاکْتُبِ ا "الف( متن زیر را ترجمه نمائید:   – 11

  ترجمه:                    " وَ أَوْجِبْ لَهُ ثَوَابَ الْمُجَاهِدِین "ب( 

  ترجمه:     " وَ اجْعَلْهُ فِی نِظَامِ الشِّهَدَاءِ وَ الصّالِحِینَ "ج ( 
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 "  13نیایش  "

 تعلیم می دهند. متن زیر را ترجمه نمائید . 13ر ضمن نیایش امام سجّاد علیه السالم ،کیفیت پناه بردن بخداوند را د – 1

 ترجمه:          " اللِّهُمّ إِنِّی أَخْلَصْتُ بِانْقِطَاعِی إِلَیْکَ "الف ( 

  ترجمه:                                  " وَ أَقْبَلْتُ بِکُلِّی عَلَیْکَ "ب( 

 ترجمه:      " لَى رِفْدِکَوَ صَرَفْتُ وَجْهِی عَمّنْ یَحْتَاجُ إِ "ج( 

 متن عربی آن کدامست؟ "و دانستم خواهش و طلب یک محتاج از محتاج دیگر دلیل سفاهت رای و گمراهی عقل اوست. " – 1

 متن عربی: 

د تکیه صحیفه سجّادیه با کلمات گهربار خود چگونه به ما می آموزند که فقط به خداون 13امام سجّاد علیه السالم در نیایش  – 6

 نمائیم؟ متن زیر را ترجمه نمائید.

  ترجمه: " فَکَمْ قَدْ رَأَیْتُ یَا إِلَهِی مِنْ أُنَاسٍ طَلَبُوا الْعِزِّ بِغَیْرِکَ فَذَلِّوا "الف( 

  ترجمه:                                   " اوَ رَامُوا الثِّرْوَةَ مِنْ سِوَاکَ فَافْتَقَرُو "ب( 

  ترجمه:                                              " الِارْتِفَاعَ فَاتِّضَعُواوَ حَاوَلُوا  "ج( 

 صحیفه سجّادیه اینگونه با خداوند مناجات و زمزمه دارند. متن زیر را ترجمه نمائید:   13امام سجّاد علیه السالم در نیایش  –4

  ترجمه:" ضِعُ مَسْأَلَتِیفَأَنْتَ یَا مَوْلَایَ دُونَ کُلِّ مَسْئُولٍ مَوْ "الف( 

  ترجمه:                      " وَ دُونَ کُلِّ مَطْلُوبٍ إِلَیْهِ وَلِیّ حَاجَتِی "ب( 

  ترجمه:                " أَنْتَ الْمَخْصُوصُ قَبْلَ کُلِّ مَدْعُوٍّ بِدَعْوَتِی "ج( 

 " دٌ مَعَکَ فِی دُعَائِی، وَ لَا یَنْظِمُهُ وَ إِیّاکَ نِدَائِیلَا یَشْرَکُکَ أَحَدٌ فِی رَجَائِی، وَ لَا یَتِّفِقُ أَحَ "د( 

  ترجمه:

*باسپاس به درگاه خداوند كه ما رابا كالم گهربار امام سّجاد علیه السالم آشنا 

منود. بدین منظور مناسب است اگرسجده شكری بدرگاه خداوندداشته باشیم 

 خود خشنود سازمي. *وباذكرصلوات، امام سّجاد علیه السالم را از

 " 19نیایش  "

صحیفه سجّادیه دو عامل انحراف انسانها از راه حق را سوء ظن بخدا و درازی آرزوها می  19امام سجّاد علیه السالم در نیایش  –1

 دانند. متن زیر را ترجمه نمائید: 

 " وَ فِی آجَالِنَا بِطُولِ الْأَمَلِ اللِّهُمّ إِنِّکَ ابْتَلَیْتَنَا فِی أَرْزَاقِنَا بِسُوءِ الظِّنِّ، "الف ( 

  ترجمه:

 ترجمه:   " حَتِّى الْتَمَسْنَا أَرْزَاقَکَ مِنْ عِنْدِ الْمَرْزُوقِینَ "ب( 

  ترجمه:          " وَ طَمِعْنَا بِآمَالِنَا فِی أَعْمَارِ الْمُعَمّرِینَ "ج( 

ا می آموزند جهت گرفتار نشدن به سوءظن و آرزوهای طوالنی چه صحیفه سجّادیه به م 19امام سجّاد علیه السالم در نیایش  –1

 متن زیر را ترجمه نمائید. « یقین صادق و اطمینان خالص » در خواستی از خداوند داشته باشیم؟ 

 " فَصَلِّ عَلَى مُحَمّدٍ وَ آلِهِ، وَ هَبْ لَنَا یَقِیناً صَادِقاً تَکْفِینَا بِهِ مِنْ مَئُونَةِ الطِّلَبِ "الف( 

  ترجمه:

  ترجمه : " وَ أَلْهِمْنَا ثِقَةً خَالِصَةً تُعْفِینَا بِهَا مِنْ شِدّةِ النِّصَبِ "ب ( 

سوره ذاریات بما اطمینان می دهند که رزق و روزی  16 -11با اشاره به آیات  19امام سجّاد علیه السالم در فراز آخر نیایش  –6

 :                                                                                                                            انسان از خداست. آیات زیر را ترجمه نمائید

 ترجمه:                                  " وَ فِی السّمَاءِ رِزْقُکُمْ وَ مَا تُوعَدُونَ "الف( 

  " ضِ إِنِّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنِّکُمْ تَنْطِقُونَفَوَ رَبّ السّمَاءِ وَ الْأَرْ "ب( 

  ترجمه:



33 
 

 


