
مقام معظم رهبري (مدظله العالي) :  
دل ما امروز به عشق اميرالمومنين حضرت امام علي (ع) موج مي زند و اين مايه اميد و افتخار ماست و امروزما مي توانيم 

 خدا را بر تمسك به واليت اميرالمومنين (ع) حمد كنيم.

جشنواره ديني فرهنگي محيا  
مسابقات آشنايي با آموزه هاي امام علي(ع) در نهج البالغه و سبك زندگي علوي 

ويژه مديران دانشگاه 
 ريالي اهدا خواهد شد. 000/500جوايز مسابقه : به ده نفر برگزيده مسابقه كارت هديه 

لطفا پاسخنامه ها را بعد از تكميل نمودن به دبيرخانه جشنواره محيا واقع در طبقه همكف ساختمان اداري ، 

 ،  دفتر برنامه ريزي ، نظارت و ارزيابي فرهنگي دانشگاه تحويل دهيد.  2 خانه فرهنگ ، اتاق شماره 

  منبع پاسخگويي : نهج البالغه ترجمه محمد دشتي

   : 1393 فروردين ماه 25آخرين مهلت تحويل پاسخنامه  
     نام و نام خانوادگي :             شماره تماس :                          محل فعاليت :                 سمت : 

 سئواالت مسابقه :
الف ـ با مطالعه و جستجو در حكمتهاي نهج البالغه به سئواالت زير پاسخ دهيد. 

  اوست .............................. و ......................ارزش هر كس به مقدار  ـ 1
 آن ماندگار است!........ آن مى گذرد و .......... آن مى ماند ، و عملى كه ......... مى رود و .........چقدر فاصلة بين دو عمل دور است : عملى كه  ـ 2
 ـ ....................... نگاهبان انسان است. 3
  از خود برانيد................نگاهداريد، و امواج بال را با ........................ ، و اموالتان را با ...........................ايمان خود را با  ـ 4
  است............................... ، و كمتر از آن ، ..................ستودن بيش از آنچه كه سزاوار است نوعى  ـ 5
 ـ .......................... در راس همه ارزشهاي اخالقي است. 6
  بپرهيز كه به سراب ماند: دور را به تو نزديك ، و نزديك را دور مى نماياند..................... از دوستى با  ـ7
 . بپرهيز ، چرا كه مى خواهد به تو نفعى رساند اما دچار زيانت مى كند......................پسرم ! از دوستى با  ـ 8
 است ...............................ترسناك ترين تنهايى  ـ 9
 ، سالمت است........................... ، پشيمانى ؛ و حاصل .......................حاصل  ـ 10
 ـ نادان را يا ......................يا ................................... مي بيني. 11

  نهج البالغه به سئواالت زير پاسخ دهيد. 31ب ـ با مطالعه و جستجو در نامه 

 ـ بدترين ستمها ستمكاري ...................... است. 12
 ـ از سوار شدن بر مركب ............................. پرهيز كن. 13
 ـ كليد گنجينه هاي خداوند كه در دست انسان قرار دارد ............... است. 14

 نهج البالغه به پرسشهاي زير پاسخ دهيد. 53ج ـ با مطالعه و جستجو در نامه 

 ـ ........................را پوشش دل خويش قرار ده و با همه دوست و مهربان باش. 15
 ـ بر......................ديگران پشيمان مباش و از ............... شادي مكن. 16
 ـ خدا دعاي .......................... را مي شنود و در كمين .......................است. 17
 ـ .........................همواره بار سنگيني را بر حكومت تحميل مي كنند. 18
 ـ ......................شكوه دين ، وقار زمامداران و پناهگاه استوار رعيت هستند. 19
 ـ .............................. نمونه اي از تنگ خويي و كم اطالعي در امور جامعه مي باشد. 20
 ـ ...................، .....................و ..................در عهد و پيمان راه ندارد.                                               21
 ادامه در صفحه پشت  ـ باد...............، جوشش.....................، تجاوز ....................... و تندي ......................، را در اختيار خود گير.22



دـ با مطالعه و جستجو در خطبه ها ، نامه ها و حكمتهاي  نهج البالغه به سئواالت زير پاسخ دهيد. 

 موضوع به وي هشدارهايي را متذكر مي شود به صورت 5 به مالك اشتر در خصوص 53 ـ حضرت امام علي(ع) در پايان نامه 23
چكيده آنها را بيان فرماييد. 

 را بيان فرماييد. اخالق اجتماعي كارگزاران اقتصادي در خصوص 25 ـ هشت مورد از مهمترين فرازهاي نامه 24
 در خصوص خواص و عموم مردم جامعه چه نكات مهمي را بيان مي كنند؟ 53 ـ حضرت  امام علي(ع) در نامه 25
 چه ويژگيهايي را براي قضات و داوران برمي شمارد؟ 53 ـ حضرت امام علي(ع) در نامه 26
 (نامه به اشعث بن قيس) ضرورتهايي را براي مديران اسالمي بيان مي كند آنها را برشمريد؟ 5 ـ حضرت امام علي(ع) در نامه 27
 امام علي(ع) به مالك اشتر نخعي را به صورت دسته بندي شده و چكيده بيان 53 ـ مهمترين موضوعات مطرح شده در نامه 28

فرماييد. 
 ره آورد شوم سوء مديريت را در چه چيزي مي داند؟ 476 ـ حضرت امام علي(ع) در حكمت 29
 را بنويسيد. 27 ـ چهار مورد از اخالق اجتماعي مديران و مسووالن از نگاه امام علي(ع)در نامه 30
 در خصوص اخالق مديريتي را به صورت خالصه بيان نماييد. 76 و 18 ، 46 ـ مهمترين موضوعات مطرح در نامه هاي 31
 (نامه به فرماندار مصر) چند مورد از اخالق اجتماعي مديران را بر مي شمرد آنها را نام 27 ـ حضرت امام علي(ع) در نامه 32

 ببريد.
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