
 

 

 

 «سسه خیریه همدانیانؤ( ویژه مددجویان تحت پوشش م5الهای تشریحی آزمون درسهایی از حکمتهای نهج البلاغه)ؤسکلید » 

 
   *          *         * 

 معنی کلماتی که زیر آن خط کشیده شده را بنویسید . فقط 5تا  1ازسؤال * 
 

ِريفِ ا ْجت نِبُوا ب ْرد  او   -1  پايیز                             .ْلخ 

 توشه برداشتن                             .بورِ ی القُ کن  سُ لِ  د  و  ز  الت   -2

 فريب خوردن                           . االغتِرار   ت كِسبُ  الغ فل ةُ  -3

 ستونها                      . هِ تِ ب  ح  لی م  ع   هُ م  عائِ د   قام  أ   و   -4

 پسندد خو                 .ور  ف خ ُمْخت ال  الل ه  ال  يُِحب  ُكل   إِن   -5

 مشخص کنید.×   جواب مورد نظر را با علامت    11تا  6ال ؤازس *

 

 خیر           بلی                                   آیا طایفه بنی هاشم به ریحانه القریش معروف بوده است ؟         -6

    رخی        بلی                                    آیا ابلیس به خاطر حسادت از درگاه رحمت الهی رانده شد؟      -7

    خیر          لی  بآیا هدف از امتحان و آزمایش های الهی تربیت نفس است؟                                       -8

     خیر        بلی            آیا حضرت ابراهیم )ع( به شیخ الانبیاء شهرت دارد ؟                                        -9

                  خیر          لی    ب                                با کاهش نعمتهای الهی همراه است؟            آیا استدراج معمولاً-11

 

 

 

 

 



 

 

 (فرمایید  لطفاً از نوشتن کلمات اضافی خودداری ) هر جمله را باکلمه مناسب کامل کنید. 15تا  11از سؤال  *

 

 است . بندگی خدا  هدف از خلقت انسان  -11

 است .  دلبستگی به دنیا ایل اخلاقیذسرمنشأ تمام ر -11

 است.  رمتکبّ  تحقیر مردم و کوچک شمردن حق از ویژگیهای افراد -11

 است. ذات خدا   تنها چیزی که در این عالم هستی نابود نمی شود -11

 می گویند.  بدعت  دبه پدیده جدیدی که در دین وارد شده ولی اصل و ریشه در قرآن و سنت ندار -15

 

 مشخص کنید.× جمله صحیح یا غلط را با علامت  11تا  16از سؤال  *

 
   غلط              درونی انسان ، وحی است.                                                                                        صحیحپیامبر و راهنمای  -16

   غلط          صحیح     بدترین مرتبه بخل مربوط به حقوق واجب مالی است.                                                                        -17

  غلط          طبق فرمایش امام علی)ع(کسی که مشغول دنیا شود و از آخرت بی بهره بماند محروم است.              صحیح   -18

   غلط            صحیح                           در روایات اسلامی منظور از قبر، محل دفن میّت می باشد.                                         -19

        غلط          صحیح                       از نظر قرآن کریم تنها کسانی از خدا می ترسند که عالم باشند.                                      -11

 

 
 ((باشیدموفق و پایدار   ))                                                                                                                                                                             

 

 
 

 

 


