بسمه تعالی

آشنایی با مفاهیم نهج البالغه

وزارت بهداشت ،ردمان و آموزش زپشکی
معاونت فرهنگی و دانشجویی
چچچ

مرکز قرآن و عترت

بیست و پنجمین جشنواره قرآنی هُدهُد
دانشگاهیان وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی
یادواره سردار شهید حاج قاسم سلیمانی
بخش معارف قرآنی

سؤاالت رشته آشنایی با مفاهیم نهج البالغه

منبع :کتاب پیام امام امیرالمومنین

جلد ۶

شامل 06 :سؤال تستی

روز و تاريخ آزمون :سه شنبه 9911/70/22

مدت برگزاری آزمون 54 :دقیقه

تذکرات مهم:
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رشته آشنایی با مفاهیم نهج البالغه

 -9با توجه به خطبه  951نهج البالغه ،امام

برای بیان فضايل اهل بیت

چه روشی را برمی گزيند؟

الف) نخست به سراغ نکات مهم و کلیدی خطبه می رود و اوصافی از نیکان هدایت یافته بیان می کند.
ب) نخست به سراغ مقدمه ای می رود و اوصافی از نیکان هدایت یافته و منحرفان گمراه را بیان می کند.
ج) نخست می فرماید عاقل با چشم دل پایان کار را می نگرد و سپس دعوت به قیام می کند.
د) نخست خود را معرفی نموده و سپس اوصافی از نیکان هدایت یافته و منحرفان گمراه را بیان می کند.
 -2در عبارت« داعٍ دَعَا وَ راعٍ رَعَی ،فَاستَجِیبُو ا لِلدَّااعِی وَ اتَّبِعُدوا الرَّاعِدی» منظوور از داعوی (دعووت کننودهو و راعوی
(سرپرستی کننده امتو به ترتیب کیست؟
الف) امیر مؤمنان
ج) پیامبر اسالم

ب) خداوند متعال – پیامبر اسالم

 پیامبر اسالم– امیر مؤمنان

د) قرآن کریم  -پیامبر اسالم

 -9معنی کلمه شِعار چه بوده و مراد از عبارت « نَحنُ الشِّعارُ وَ االَصحابُ» چیست؟
الف) پوست تن که با لباسی پوشیده نباشد - .ما از همه به اهل بیت

و یارانش نزدیکتریم.

ب) لباس زیرین که با پوست تن تماس دارد – .ما از همه به پیامبر نزدیکتریم.
ج) لباس پشمین که بر روی لباس دیگر می پوشند – .خاندان پیامبر و اصحاب و یاران ایشان.
 ،بنی امیه و بنی مروان.
د) لباسی بلند که بر روی لباس دیگر می پوشند - .غاصبان خالفت پیامبر
 -1در روايت ابن ابی الحديد از ابونعیم اصفهانی ،پیامبر

خطاب به امیر مؤمنان

می فرمايد :ای علی خداونود

تو را به زينتی آراسته که بندگانش را به زينتی بهتر از آن نیاراسته است .مراد از آن زينت چیست؟
الف) همنشینی با پیامبر

ب) خالفت پیامبر

در دنیا

ج) عدالت

د) زهد در دنیا

-5باتوجه به عبارات مشخص شده در خطبه  ،951کلمات معین زير به چه چیزی اشاره دارد؟
(فیهِم کَرائِمُ القُرآنِ وَ هُم کُنوزُ الرَّحمنِ اِن نَطَقوا صَََّقوا و اِن صَمَتوا لَم یُسبَقوُا)
نازل شده است  -تعلیمات و احکام گرانبهای الهی  -صدق در کالم – سکوت بهه

الف) آیات مبارکی که در شأن اهل بیت
مقتضای مصلحت و حکمت
ب) تعلیمات و احکام گرانبهای الهی -آیات مبارکی که در شأن اهل بیت نازل شده است  -درستی در رفتار – سکوت بهه
معنای ناتوانی در پاسخگویی
ج) آیات مبارکی که در شأن امیرمؤمنان علی نازل شده است  -تعلیمات و احکام گرانبههای الههی  -درسهتی در رفتهار –
سکوت به معنای ناتوانی در پاسخگویی
د) آیات مبارکی که در شأن اهل بیت نازل شده است  -معارف و احادیث اهل بیهت  -صهدق در کهالم – سهکوت بهه
مقتضای مصلحت و حکمت
 -6کلمه (رائِدو در عبارت«فَلیَصَُّق رَائٌَِّ أهلَهُ» به چه معنی است؟
الف) کسی که در پیشاپیش قافله حرکت و آب و چراگاه را جستجو می کند.
ب) کسی که اهل قافله خود را گرفتار خطر می کند.
ج) کسی که به مقتضای مصلحت و حکمت عمل می کند.
د) کسی که از بیراهه می رود و هر لحظه از منزل مقصود دورتر می شود.
-0کدامیک از عبارات زير به مفهوم حديث ثقلین اشاره دارد؟
الف) اِن نَطَقوا صَدَقوا

ج) فیهِم کَرائِمُ القُرآنِ

ب) وَ هُم کُنوزُ الرَّحمنِ
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د) اِن صَمَتوا لَم یُسبَقوُا
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 -8عامل اصلی فقر و بدبختی بخشی از مردم در جهان معاصر علی رغم حجم ثروت و نعمت امروزی چوه بووده و
راهکار برون رفت از آن چیست؟
الف) جاری نشدن عدالت – توزیع عادالنه ثروت و نعمت های الهی
ب) خیانت در امانت – جاری شدن عدالت
ج) ضعف در مدیریت و خیانت در امانت – برگزیدن آگاهان و سپردن کارها به اهلش
د) جاری نشدن عدالت و خیانت در امانت  -آرامش و عدالت
 -1براساس نظر فقها در موضوع عدالت ،حسن ظاهر و عمل به وظايف شرع حکايت از چه دارد؟
الف) عدالت اخالق

ب) عدالت در احکام شرع

ج) وجود ملکه عدالت در ظاهر

د) وجود ملکه عدالت در باطن

 -97تعبیر «انحَسَرَت» در خطبه «الحَمَُّ لِلّهِ الَّذِی انحَسَرَت األوصَافُ عَن کُنهِ مَعرِفَتِهِ »...به چه معنايی به کار رفته است؟
الف) عجز و ناتوانی
 -99برابر فرمايش امام

ج)راحت و آسانی

ب) حسرت خوردن

د) غبطه خوردن

 ،دو بخش استثنايی از جنبه های خلقت در خفاش کدامند؟
ب) چشم ها و بال ها
د) تالش برای معاش در شب و قدرت چشم ها

الف) چشم ها و قدرت پرواز در شب
ج) آسایش و آرامش در روز و تالش برای معاش در شب
 -92عبارت« بُلَجِ اِئتِالق» به چه معنی است؟

ب) شدت ظلمت و تاریکی در شب
د) گوشه چشم در طرف بینی (مجرای اشک)

الف) نقطه اوج روشنایی و درخشش آفتاب در روز
ج) نخستین نور و درخشش آفتاب

 -99کدامیک از کلمات زير می تواند به معنای نور و روشنايی به کار رود؟
الف) دُجُنّه

ب) غَسق

ج) ضباب

د) اسداف

 -91عبارت « وَ ضِغنٌ غَال فِی صََّرِها کَمِرجَلِ القَینِ» به چه معنی است؟
الف) و کینه ها را در سینه خود آشکار کرد همچون شعله کوره که شعله می کشد.
ب) و کینه هایی را که در سینه خود پنهان میداشت همچون کوره آهنگران به جوشش درآمد.
ج) و کینه هایی را که در سینه خود غلیان می کرد را همچون شعله کوره آهنگران به جوشش درآورد.
د) و کینه هایی را که در سینه خود غلیان می کرد را همچون کوره آهنگران آشکار کرد.
 -95عبارت «یَعتَقِلَ نَفسَهُ علی اهلل» بر چه مفهومی داللت دارد؟
الف) به معنی محترم داشتن نفس است و به مفهوم این که انسان نفس خویش را تنها وقهف فرمهان خهدا کنهد کهه بهاالترین
درجه عبودیت و اطاعت است.
ب) به معنی عالقه داشتن است و به مفهوم این که انسان نفس خویش را بر دیگران مقدم بشمارد.
ج) به معنی بازداشتن نفس است و مفهوم آن این است که انسان دیگران را بر نفس خویش مقدم بشمارد که بهاالترین درجهه
بندگی و اطاعت است.
د) به معنی بازداشتن نفس است و به مفهوم این که انسان نفس خویش را تنها وقهف فرمهان خهدا کنهد کهه بهاالترین درجهه
عبودیت و اطاعت است.
 -96عبارت «انَّ الجَنَّةَ حُفَّت بِدَ ..........و ِا ّن َ النّا َر ُحفَّت بِد ».............را با کلمات مناسب تکمیل کنید؟
الف) المَکارِه – الشَّهوات

ب) الثَّوابِ – المَکارِه

ج) المَکارِه  -الثَّوابِ
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د) الثَّوابِ – العِقابِ
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 -90سه موضوع مهم مورد اشاره در بخش اول خطبه  «955الحَمَُّ لِلهِ الَّذِی انحَسَرَت األوصَافُ عَن کُنهِ مَعرِفَتِهِ »...کدامند؟
الف) حمد و ستایش خداوند  -عاجز بودن انسان از درک کنه ذات خداوند  -آشکاربودن اصل وجود او در نهایت روشنی
ب) عاجز بودن انسان از درک کنه ذات خداوند – آشکار بودن اصل وجود او در نهایت روشنی– ابداع بینظیرش در آفرینش
ج) عاجز بودن انسان از درک کنه ذات خداوند  -حمد و ستایش خداوند – ابداع بی نظیرش در آفرینش
د) ابداع بی نظیرش در آفرینش  -حمد و ستایش خداوند  -آشکاربودن اصل وجود او در نهایت روشنی
 -98از نظر امام

 ،دو انگیزه عايشه برای همکاری با طلحه و زبیر چه بود؟

الف) داشتن افکار سست زنانه  -داشتن کینه داغ درونی از امام علی
به امام علی
ب) داشتن افکار سست زنانه  -احترام خاص پیامبر
ج) داشتن کینه داغ درونی از امام علی  -احترام خاص پیامبر به حضرت خدیجه و حضرت زهرا
د) احترام خاص پیامبر به حضرت علی و حضرت زهرا  -کشته شدن عثمان
 -91کدامیک از عوامل زير از علل پیدايش جنگ جمل نیست؟
ب) کشته شدن عثمان
د) بیعت مردم با حضرت علی

الف) شعله ور شدن آتش کینه در دل عایشه
(به ناچار) با ابوبکر
ج) بیعت حضرت علی

 -27عبارت « وَالحِسابُ عَلَی اهللِ تَعالی» به چه مطلبی اشاره دارد و درباره کیست؟
الف) حساب او با خداست و خداوند (به احترام پیامبر ) از گناه او در دنیا می گذرد و برای همین در دنیا عذاب نشد _ .عایشه
ب) حساب او با خداست و هرگز خداوند از گناه او نخواهد گذشت _ .عایشه
ج) حساب او با خداست و خداوند (به احترام پیامبر ) از مجازات او در دنیا و آخرت میگذرد _ .امّ وافی
د) حساب او با خداست برای همین خداوند از گناه او می گذرد ،همانگونه که او را در دنیا مجازات نکرد _ .امّ وافی
 -29با توجه به خطبه  956؛ جای خالی را با انتخاب کلمات صحیح تکمیل نمايید.
(فَبا ..........یُستَََّلُّ عَلَی الصّالِحاتِ وَ باالصّالِحاتِ یستَََّلُّ عَلَی ، ..........وَ بِاالیمانِ یُعمَرُ  ،..........وَ بِالعِلمِ یُرهَدُُ ..........و بِدالمَوتِ
تُختَمُ الَّّنیا و بِالَُّّنیا تُحرَزُ ..........و بِاالقیامَهِ تُزلَفُ).........
الف) االیمانِ -العِلمِ  -المَوتِ -االخِرَةِ  -القیامَةِ -الجَنَّةِ

ب) اِالیمانِ -العِلمِ  -االیمانِ -االخِرَةِ  -القیامَةِ  -اَلنّارِ

ج) اِالیمانِ -العِلمِ  -االیمانِ -االخِرَةِ  -المَوتِ – اَلنّارِ

د) اِالیمانِ -االیمانِ -العِلمِ  -المَوتِ – االخِرَةِ – الجَنَّةِ

 -22در کالم امام
الف) ایمان
 -29در کالم امام

 ،چه چیزی علم را با عمل قرين می کند و آن را آباد می سازد؟
ج) تقوا

ب) عمل صالح

د) حیات طیبه

 ،کدام مورد از صفات الهی است؟
ب) امر به معروف و نهی از منکر
د) دعوت به نیکی و دست گیری از مستمندان

الف) دعوت به نیکی و عمل صالح
ج) دست گیری از مساکین و در راه ماندگان

 -21بر اساس شرح و تفسیر خطبه  «956فمن استطاع عنَّ ذلک ان یعتقل نفسه علی اهلل »...کدامیک از گزينههوای زيور
صحیح است؟
الف) پاداش و کیفر برای مؤمن و کافر در آن جهان جاودانی نیست و می تواند قابل افزایش و یا کاهش یابد.
ب) خانه های بهشتیان در جنت قابل ارتقاء است و خانه های جهنمیان تا قعر جهنم می تواند نزول کند.
ج) خانه های بهشتیان و دوزخیان قابل تغییر و تبدیل و نقل و انتقال نیست.
د) پاداش و کیفر برای مؤمن و کافر در آن جهان قابل تبدیل است و می تواند انتقال یابد.
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 -25کدام يک از گزينه های زير در مورد «خُلق» صحیح است؟
الف) اطالق واژه خُلق بر خداوند در معنای وصف ،چه به صورت حالت نفسانی و چه به صورت وصف عین ذات ،مشکلی ندارد.
ب) اطالق واژه خُلق بر خداوند در معنای وصف ،چه به صورت حالت نفسانی و چه به صورت وصف عین ذات ،جایز نیست.
ج) همه شارحان نهج البالغه اطالق خُلق برای خداوند را تعبیری مجازی می دانند که اعمال نیک و بد به آن ختم می شود.
د) همه شارحان نهج البالغه اطالق خُلق برای خداوند را تعبیری حقیقی می دانند که اعمال نیک و بد از آن سرچشمه می گیرد.
 ،راه وصول به خوشبختی و حل مشکالت فردی و اجتماعی در چیست؟

 -26مطابق بیان امام

الف) امر به معروف و نهی از منکر
ج) توسل به اهل بیت
 -20در کالم امام

ب) اجرای عدالت
د) بازگشت به سوی قرآن کریم

 ،کدام يک از موارد زير از مهم ترين اسباب نجات در قیامت اند؟

الف) امر به معروف و نهی از منکر – قرآن کریم
 -قرآن کریم.

ج) توسل به اهل بیت

ب) دست گیری از مستمندان – تمسک جستن به ریسمان الهی
د) توسل به اهل بیت

 -دست گیری از مستمندان

 -28کدامیک از گزينه های زير از نشانه های اعجاز قرآن کريم در خصوص عدم وجود اختالف و خطا در آن ،نیست؟
الف) الحَمَُّ هللِ الَّذی انزَلَ عَلی عَبَِّه الکِتابَ وَ لَم یَجعَل لَّهُ عِوَجاً

ب) لَوْ کانَ مِنْ عِنَِّْ غَیْرِ اللَّهِ لَوَجََُّوا فِیهِ اخْتِالفاً کَثِیراً

ج) وَالعِصمَةُ لِلمُتَمَسِّکِ

د) لَا یَأْتِیهِ الْبَاطِلُ مِن بَیْنِ یَََّیْهِ وَ لَا مِنْ خَلْفِهِ

 -21مطابق فرمايش امام رضا

 ،علت عدم کهنگی و شادابی همیشگی قرآن ،علی رغم انتشار و تالوت مکرر چیست؟

الف) زیرا قرآن از وجود اختالف و تضاد و خطا ،مبرّا ست.
ب) چون خداوند قرآن کریم را برای زمان معین و یا گروه خاصی قرار نداده است.
ج) زیرا قرآن حبل المتین و نور مبین است.
د) زیرا قران شفابخش و پرمنفعت و فرونشاننده عطش (تشنگان حق)است.
 -97آيه «الم * اَحَسَُِ النّاسُ اَن یَقولوا آمَنّا و هُم الیُفتَنون» در کجا و بعد از کدام جنگ نازل شده است؟
الف) مکه – جنگ احد
 -99امام

ج) مدینه– جنگ صفین

ب) مدینه – جنگ جمل

د) مدینه – جنگ احد

مشکل آنان را که اعمال حرام مورد عالقه خود را در پوشش عناوين فريبنده انجام می دهند؛ در چوه

دانسته و درباره ارتداد آنان چه حکمی می دهد؟
الف) ظاهراً علیرغم قبول کردن دو اصل توحید و نبوت ،انحراف این افراد در برنامه های عملی بود - .امام حکم به ارتداد آنها داد.
ب) ظاهراً علیرغم قبول کردن دو اصل توحید و نبوت ،انحراف شدید این افراد در برنامه های عملی بود - .امام حکم مرتد نداد.
ج) ظاهراً علیرغم قبول کردن دو اصل توحید و معاد ،انحراف این افراد در اصل نبوت و بویژه امامت بود - .امام حکم مرتد نداد.
د) ظاهراً علیرغم قبولکردن دو اصل توحید و نبوت ،انحراف این افراد در اصل معاد و بحث جانشینی پیامبر بود -.امام حکم به ارتداد آنها داد.
 -92معیار حق و باطل و پیروزی و شکست چیست؟
الف) ایمان و عمل صالح
ج) اجرای عدالت و احکام الهی
 -99از منظر امام

ب) قرآن کریم
د) پرهیز از فتنه گری و بهره گیری از خرد جمعی

کدام گزينه دلیل ذکر خدا و ياد اوست ،و سبب فزونی فضل و رحمت و دلیل بر نعمت هوا و

عظمتش شمرده شده است؟
الف) زهد

ب) تقوا

ج) حمد
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د) تسبیح

رشته آشنایی با مفاهیم نهج البالغه

 -91مطابق آيه « اَحَسَُِ النّاس اَن یَقولوا آمَنّا و هُم الیُفتَنون» ،منظور از فتنه و آزمايش بزرگ چییست؟
الف) خطر انحرافاتی که از اصول و فروع دین ،دامن امت را گرفت
ب) فتنه جنگ جمل و شعله ورشدن آتش کینه آتش افروزان جنگ جمل
بر سر خالفت حضرت علی

ج) اختالف صحابه و مردم بعد از رحلت پیامبر
د) جنگ احد و فتنه جوالن منافقان
 -95عبارت« فَالجَنَّهُ غایَهُ السّابقینَ و النّارُ غایَهُ المُفدرّطینَ» به چه معنی است؟ و قرآن درباره کسانی که سورانجامشوان
دوزخ است چه میفرمايد؟
الف) بهشت ،سرمنزل پیشتازان در طاعت خدا و آتش دوزخ ،پایان کار اسراف کاران است« - .قالوا یا حَسرَتَنا عَلی ما فَرَّطنا فِیها»
ب) بهشت ،سرمنزل پیشتازان در بندگی و آتش دوزخ ،پایان کار اسراف کاران است« - .قالوا یا حَسرَتَنا عَلی ما فَرَّطنا فِیها»
ج) بهشت ،سرمنزل پیشتازان در طاعت خدا و آتش دوزخ ،پایان کار تقصیرکاران است« - .کَذالِکَ زُیِّنَ لِلکافِرینَ ما کانوا یَعمَلونَ»
د) بهشت ،سرمنزل پیشتازان در طاعت خدا و آتش دوزخ ،پایان کار تقصیرکاران است« -.قالوا یا حَسرَتَنا عَلی ما فَرَّطنا فِیها»
 -96کدام گزينه از ويژگی های حوادث گوناگون در طول تاريخ است؟
الف) پایداری ،تثبیت حاالت و روحیات ،غرورها و شکست های ناشی از آن ،ایجاد زمینه های محبت و نفرت
ب) پایداری ،تثبیت حاالت و روحیات ،غرورها و عدم شکست های ناشی از آن ،از بین رفتن زمینه های محبت و نفرت
ج) ناپایداری ،تغییر حاالت و روحیات ،غرورها و شکست های ناشی از آن ،ایجاد زمینه های محبت و نفرت
د) ناپایداری ،تغییر حاالت و روحیات ،غرورها و عدم شکست های ناشی از آن ،از بین رفتن زمینه های محبت و نفرت
 -90با توجه به متن خطبه  956جای خالی را با کلمات صحیح تکمیل نمايید.
ای بندگان خدا بدانید که تقوا دژی محکم و اسوتوار و ............حصواری سسوت و بوی دفواع اسوت .بدانیود بوا
..........می توان ..........گناهان را قطع کرد و با ..........به برترين مرحله ..........رسید.
الف) بی تقوایی و فجور -تقوا  -نیش زهرآلود  -یقین -مقصود
ب) بی تقوایی و فجور -یقین -نیش زهرآلود  -پذیرش اندرزهای نافع  -مقصود
ج) نیش زهرآلود  -یقین -بی تقوایی و فجور -تقوا  -مقصود
د) بی تقوایی و فجور -یقین -مقصود -تقوا  -بندگی
 -98کدامیک از موارد زير صحیح است؟
الف) «حثثتم» از ماده« حثّ » به معنای با آرامش بردن است.
ب) «ارتبک» از ماده« ربک » به معنای سرعت در کار است.
ج) «حمه» به دست و پای حشرات اطالق می شود.
د) «ارتبک» از ماده« ربک » به معنای پریشان و در هم شدن کار است.
 -91چه سوره هايی با کلمه حمد(سور مسبحاتو شروع می شوند؟
ب) حمد ،انعام ،شوری ،غافر ،سبأ
د) حمد ،انعام ،سجده ،سبأ ،فاطر

الف) حمد ،انعام ،شوری ،غافر ،فاطر
ج) حمد ،انعام ،کهف ،سبأ ،فاطر

 -17کلمات«زاجر» و «شَول»(جمع شائلهو به چه معنی است؟
الف) ساربانی که شتران را با شدت می راند  -شتران سبکبار که مدتی است پستانشان خشکیده باشد.
ب) ساربانی که شتران را با شدت می راند – شتران آبستن که ساربان مالحظه حال آنها را میکند.
ج) سارابانی که شتران را به آرامی و از پی هم عبور می دهد -شتران آبستن که ساربان مالحظه حال آنها را میکند.
د) ساربانی که سوار بر شتری در جلوی کاروان حرکت می کند -شتران سبکبار که مدتی است پستانشان خشکیده باشد.
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رشته آشنایی با مفاهیم نهج البالغه

 -19امام

 ،کدام مورد را به مار و عقرب تشبیه نموده ،و پادزهر مؤثر آنان را چه دانسته اند؟

الف) گناهان – حمد و شکر

ج) بی تقوایی – زهد

ب) تکبّر– ذکر و یاد خدا

د) گناهان – تقوا

 -12تعبیر «اُمِرتُم بِالظَّعنِ» اشاره به چه مفهومی اشاره دارد؟
الف)حرکت در دنیا به سوی کمال و کوچ کردن به سوی آخرت
ب) سرعت و شتاب کوچ کردن از دنیا به سوی آخرت
ج) حرکت در دنیا به سوی کمال و سرعت و شتاب در فراهم کردن اسباب مغفرت
د) کوچ کردن از دنیا به سوی آخرت و شتاب در فراهم کردن اسباب مغفرت
 -19در کالم امام
الف) زهد و عبادت

و قرآن کريم منظور از زاد و توشه چیست ؟
ب) تقوا و اعمال صالح

د) ایمان و عبادت

ج) ایمان و عمل صالح

 -11منظور از عبارت «یَکثُرُ فیهِ الزَّلزالُ» چه بوده و عبارت«تَشیُُ فیهِ االَطفال» کنايه از چه دارد؟
الف) تزلزل افکار و لرزیدن دل ها از هول محشر و وحشت از نتیجه اعمال – شدت و عمق وحشت آن صحنه
ب) زلزله های بسیار در پایان این دنیا که از شدت آن همه چیز زیر و رو می شود – شدت و عمق وحشت آن صحنه
ج) زلزلههای بسیار در پایان این دنیا که از شدت آن ،مردگان از قبر بیرون میآیند – سپیدشدن موی سر کودکان از وحشت
د) تزلزل افکار و لرزیدن دل ها از هول آخر الزمان – پیرشدن اطفال از شدت و عمق وحشت آن صحنه
 -15کلمات مشخص شده در عبارت«اَنَّ عَلیکُم رَصََّاً مِن اَنفُسِکُم و عُیوناً مِن جَوارِحِکُم» به چه معناست؟
الف) پوست  -چشم
ج) وجدان اخالقی انسان  -دیده بان

ب) مراقب  -دیده بان
د) وجدان اخالقی انسان  -دیده های بیدار

 -16منظور از کلمه (غََّو در عبارت«یَجیءُ الغََُّ الحِقاً بهِ» و (غِیَرِو در عبارت «وَاعتَبِروا بِالغِیَرِ» چیست؟
الف) فردای مرگ و پایان عمر  -اعمال و رفتار دیگران
ب) فردای قیامت و برپایی محشر  -اعمال و رفتار دیگران
ج) فردای قیامت و برپایی محشر  -تغییراتی که در زندگی انسان و در مجموعه جهان پیدا می شود
د) فردای مرگ و پایان عمر  -تغییراتی که در زندگی انسان و در مجموعه جهان پیدا می شود
 -10در کالم امام
الف) ضعف ایمان
 -18منظور امام

بی تقوايی از چه چیزی سرچشمه می گیرد؟
ج) ضعف یقین

ب) ضعف عقیده

د) عدم اخالص در عمل

از بیان عبارت «تصَّیق الذی بین یَّیه» چیست؟

الف) اسالم اصول کلی کتب آسمانی (تورات و انجیل) که بر موسی و مسیح نازل شد را تصدیق کرده و پذیرفته است.
ب) اسالم اصول کلی و جزئی کتب پیشین (تورات و انجیل) را تصدیق کرده و می پذیرد.
ج) اسالم اصول کلی که بر تمام ادیان آسمانی حاکم بوده است را تصدیق کرده و پذیرفته است و در تمام جزئیات با آن ها هماهنگ است.
د) اسالم اصول کلی که بر تمام ادیان آسمانی حاکم بوده است را نپذیرفته است .چون اسالم این اصول را در سطحی برتر و باالتر پیاده کرده است.

 -11تعبیر«دَوَاءَ دائِکُم» در مورد قرآن کريم به چه اشاره داشته و کدام آيه ناظر به آن است؟
الف) تعلیمات ،معارف و دستوراتی که داروی انواع بیماری های جسمی و روحی است – .و نُنَزِّلُ مِن القُرآنِ ما هُو شِفاءٌ وَ رَحمَةٌ لِلمُؤمِنینَ
ب) تعلیمات ،معارف و دستوراتی که داروی انواع بیماری های اخالقی و اجتماعی است – .و نُنَزِّلُ مِن القُرآنِ ما هُو شِفاءٌ وَ رَحمَةٌ لِلمُؤمِنینَ
ج) تعلیمات ،معارف و دستوراتی که داروی انواع بیماری های اخالقی و اجتماعی است – .آیات سوره حمد به ویژه آیه «الحَمدُ لِلّهِ رَبِّ العالَمینَ»
د) تعلیمات ،معارف و دستوراتی که داروی انواع بیماری های جسمی و روحی است – .آیات سوره حمد به ویژه آیه «الحَمدُ لِلّهِ رَبِّ العالَمینَ»
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رشته آشنایی با مفاهیم نهج البالغه

 -57امام

بنی امیه و وابستگان آنها را چگونه تشبیه نموده اند؟

الف)حیواناتی که از سر نادانی و نداشتن ایمان و عقل و شعور ،بارکش گناهان مردم شده اند.
ب) مردمانی که با داشتن علم و ایمان و شعور ،فسادشان در خشکی و دریا آشکار شد.
ج) شما کار را به غیر اهل سپردید و حکومت را به دست افراد ناشایست دادید.
د) شما اگر به غیر از اسالم پناه برید کافران با شما نبرد می کنند و بر شما مسلط می شوند.
 -59مطابق تفسیر خطبه  ،951عبارت «اَلمُنکَرِ الوَسیعِ» به چه چیزی اشاره داشته و به قرينه چه عبارتی آمده است؟
الف) بدی ها و ظلم های بسیار و بی وفایی های بنی امیه نسبت به مردم – اَلبَرُّ المَنیعِ
ب) منکرات و اعمال زشت و گناهان بسیار مردم – اَلخَیرُ الکَثیرِ
ج) نافرمانی ها و سرپیچی ها و بی وفایی مردم در برابر امام – اَلبَرُّ القَلیلِ
د) ظلم و جفای بسیار زمامداران حکومت ها به مردم و پیروان امام  -اَلبَرُّ الکَثیرِ
 -52با توجه به خطبه  967نهج البالغه ،جمالت زير را کامل کنید؟
(اَمرُهُ  ، .................و رضاهُ  ، .................یَقضی بِد  .................و یَعفُو بِد ).................
الف) قضاءٌ و اَمانٌ – حِکمَةٌ و رَحمَةٌ  -عِلمٍ  -حِلمٍ

ب) قضاءٌ وَ حِکمَةٌ  -اَمانٌ و رَحمَةٌ – عِلمٍ وَ حِلمٍ – صَبرٍ و سِترٍ

ج) اَمانٌ و رَحمَةٌ  -قضاءٌ وَ حِکمَةٌ  -عِلمٍ وَ حِلمٍ – صَبرٍ و سِترٍ

د) قضاءٌ وَ حِکمَةٌ  -اَمانٌ و رَحمَةٌ  -عِلمٍ  -حِلمٍ

 -59وصف خداوند متعال به صفات «حَیّ» و «قَیّوم» و «ال تَأخُذُهُ سِنَهٌ وَ ال نَومٌ» به چه معنی است؟
الف) حیات ظاهری و حیات واقعی ابدی به معنی علم بی پایان و قدرت بر همه هستی – کسی کهه واجهب الوجهود نیسهت و
همگان نیازمند او هستند – علم و آگاهی و لطف و عنایت خداوند نسبت به تمامی بندگان یکسان و دائمی نیست.
ب) علم بی پایان و قدرت بر همه هستی – قائم به ذات و همگان نیازمند او – علم و آگاهی و لطف و عنایت خداونهد نسهبت
به بندگان دائمی است.
ج) علم بی پایان و قدرت بر همه هستی – کسی که واجب الوجود نیست و همگان نیازمند او هستند – علم و آگاهی و لطهف
و عنایت خداوند نسبت به تمامی بندگان یکسان و دائمی نیست.
د) کسی که واجب الوجود نیست و همگان نیازمند او هستند – علم بی پایان و قدرت بر همه هستی – علم و آگاهی و لطهف
و عنایت خداوند نسبت به تمامی بندگان یکسان و دائمی نیست.
 -51کلمه«ضمار» در عبارت «و خوفه من خالقه ضماراً و وعَّاً» به چه معناست؟
الف) فساد کردن

ج) وعده دور و دراز

ب) آرزوهای دور و دراز

د) معلوم و قطعی

 -55با توجه به حديث نورانی «اعلَی الناس مَنزلَه عِندَّ اهلل ، »...برترين مردم از نظر مقام در پیشگاه خداوند متعال چه
کسانی هستند؟
الف) مجاهد ترین مردم
 -56امام

ج) با تقوا ترین مردم

ب)با اخالص ترین مردم

د) خائف ترین مردم

در خطبه  967به زندگی زاهدانه کدامیک از پیامبران اشاره میکند و صفتِ «صاحب المزامیر» مربوو

به کدام شخصیت می باشد؟
الف) پیامبر اسالم  ،حضرت موسی  ،حضرت داوود
ب) پیامبر اسالم  ،حضرت موسی  ،حضرت ابراهیم
ج) حضرت موسی
د) حضرت موسی

 ،حضرت خضر
 ،حضرت عیسی

 ،حضرت عیسی
 ،حضرت داوود

 ،حضرت عیسی  ،پیامبر اسالم
 ،حضرت یعقوب  ،پیامبر اسالم
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– حضرت داوود
– حضرت ابراهیم
– پیامبر اسالم
– حضرت عیسی

رشته آشنایی با مفاهیم نهج البالغه

 -50برابر فرمايش امام

 ،سرچشمه مظالم و ستم ها ،جنگ ها و خونريزی ها به چه بر می گردد؟

الف) هوی و هوس های دنیوی
 -58برابر فرمايش امام

ج) حبّ به دنیا

ب) تکبر و خودخواهی

 ،سعادت و صداقت ما در ادعای ايمان به خدا و پیامبر

د) آرزوهای دور و دراز
در چیست؟

الف) مخالفت با زرق و برق دنیا و دست برداشتن از آرزوهای دور و دراز
ب) بزرگ شماردن آنچه آنها بزرگ شمرده اند و کوچک شمردن آنچه که آن ها کوچک شمرده اند.
ج) پرهیز از حب به دنیا و دنیاپرستی
د) امر به معروف و نهی از منکر
 -51کدامیک از گزينه ها در ارتبا با معنای وصله کردن نیست؟
الف) یَرقع از ماده رَقع

ب) رَقعت از ماده ترقیع

ج) یَخصِف از ماده خصف

د) مَسدله از ماده سَدل

 -67کدامیک از موارد زير تکمیل کننده عبارت « جَعَلَ ............کُلُّهُ فِی بَیتٍ وَ جَعَلَ مِفتَاحُهُ ............فِی الَُّّنیا» می باشد؟
الف) الخَیرَ – الزُّهدَ

ب) السَّعادَةَ – الوَرَعَ

ج) الذُّنوبَ – الحُبُّ الدُّنیا

د) السَّعادَةَ – التَّأَسّی بِرَسولِ اللّهِ
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