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1 پاسخ : زينه

  حضرت علي)ع(درچه سالي ودركجا به دنیا آمد؟-1

 ده سال قبل ازبعثت و در خانه کعبه در سامرا.

  یك موردازرشادت هاوفداكاري هاي حضرت علي)ع( رابنویسید؟-2



رجاي پيامبردرهنگام نقشه ي دشمنان براي كشتن ان حضرت.خوابيدن د  

جابرابن عبدهللا انصاري ازپیامبردرباره ي حضرت علي)ع(چه چیزي را نقل كرده است؟-3  

سوگند به خدايي كه جانم دردست قدرت اوست اين مردشيعيان وپيروان اورستگارندودرروزقيامت  

خداووفادارترين شمادرپيمان باخداوراسخ ترين شمادرانجام اهل نجاتند.اين مرداولين ايمان اورنده به 

فرمان خداوصادق ترين شمادرداوري بين مردم وبهترين شمادررعايت مساوات بين 

 انهاوارجمندترين شمانزدخدااست.

كلمه شیعه اولین باردرمورد حضرت علي)ع(توسط چه كسي بیان شده است؟-4  

مه ي ان پيرومي شوداستفاده كرده وپيروي ازامام رسول خدادرسخنان خودازكلمه شيعه كه ترج 

 علي)ع(راسبب رستگاري دانسته است.

فضایل اخالقي پیامبررانام ببرید؟-5  

ان امام درميدان جنگ شجاع ترين/درمحراب عبادت عابدترين درمقام قضاوت دقيق ترين 

 ودركالس درس عالم ترين است.

و.......هاي ایشان است.كتاب نهج البالغه بخشي از....... و.......-6  

پاسخ : سخنان_ نامه ها _ پند و اندرز  

درموردعدالت ورزي امام علي)ع( وتوجه به محرومان بنویسید؟ -7  

عدالت ورزي حضرت علي)ع(وتوجهش به محرومان وفقيران وزندگي ساده ايشان سرمشقي براي 

ا ميكوشيم خودرابه اين سرمشق نزديك مامسلمانان است بااينكه ميتوانيم دقيقامانندايشان عمل كنيم ام

 نماييم.

ویژگي هاي امیرالمومنین رانام ببرید؟-8  

  مانند عدالت بي-علم بي كران


