
 

 « همدانیان خیریه سسهؤم پوشش تحت مددجویان ویژه ( 5های آزمون درسهایی از حکمت های نهج البلاغه )الؤس» 

*          *         * 

 بارزترین ویژگی جاهلان کدام است؟ -1

 عقل کارگیرید( عدم به         ج( تکذیب آیات الهی           ب( اسارت در هوای نفس     الف( دلبستگی به دنیا  

 چیست؟ «  وُّغل» معنای اصطلاحی -2

                                                    ب( نوآوری در دستورات شرعی                           الف( انحراف از اعتقادات دینی و اخلاقی 

 ولیای الهی در کنار خداپرستید( پرستش ا                  ج( نسبت دادن مقام خدایی به پیشوایان دینی 

َيُِريُدَالَ مَ  » عبارت در کلمه عاجله  -3 ن اَل هَُفِيهنَك ان  ل   ؟ معناست چه به «اَع اِجل ة َع جَّ

 د( آخرت                             ج( مال                                     ب( دنیا                       الف( قدرت  

 کدام شاخص از همه کمالات انسانی بالاتر است؟درجه  -4

 اسلام( د                            یقین( ج                                  ایمان( ب                         الف( تقوا  

 کدام راهکار برای مبارزه با نفس مناسب تر است؟-5

 د( شناخت رذایل اخلاقی         ج( مطالعه آفریده های خدا              ب( توجه به معاد       الف( بی رغبتی به دنیا 

 امام رضا)ع( کلید روزی مسلمانان را در چه چیزی می دانند؟ -6

 خلق به خدمت( د            ج( شکر نعمت های الهی            ب( پرداخت خمس       الف( جهاد در راه خدا  

 .....برای فرزند آدم در حالات قبر ساعتی است کهاولین و سخت ترین ساعت ها  -7

                                                                                                 ب( در برابر خدای متعال می ایستد                                               الف( از قبر برمی خیزد 

 شود ال میؤد( درباره اعتقاداتش س                                           را می بیندج( ملک الموت 

 چیست؟ «  ع ل يهیَالَيُعلاالسالُمَي علوَوَ  »مفهوم حدیث  -8

                                                                              ب( محتوای همه ادیان الهی توحیدی است                                     الف( اسلام برترین دین است  

 د( اسلام دین برگزیده خداست                                   ج( واقعیت دین در اسلام است 

 ه چیست؟دربار شود،  الی که در شب اول قبر از انسان پرسیده میؤنخستین س -9

 د( امامت                                    ج( نبوت                              ب( توحید                      الف( عدل 

 چیست؟ باشد ایمان با و داشته صالح عمل هدیه قرآن کریم به مرد یا زنی که  -11

 د( رحمت و غفران الهی                      ج( آرامش ابدی          ب( تشخیص حق از باطل          الف( حیات طیبه  

 ...شود کهبنابر عقیده برخی از مفسران، عمل صالح به عملی گفته می -11

                                                                 ب( موجب رضایت خدا باشد                      الف( ثواب آخرتی به دنبال داشته باشد 

 د( شریعت به آن امر کرده باشد                                  ( بر فرد و جامعه اثرگذار باشد ج

 ...که گرداندند روی( ع)علی امام از علت این به اسلام صدر مردمان بنابر قول امام رضا)ع(  -12

                                                                         الف( حضرت در تقسیم بیت المال به روش پیامبر اکرم)ص( عمل می کرد 

                                                                                                           در اثر تبلیغات مسموم دشمنان، گمراه شده بودند  (ب

                                                                                   قتل رسانده بود به ن آنان را در جنگ ج( حضرت تعداد زیادی از بستگا

 ل و سوابق درخشان حضرت بی اطلاع بودندید( از فضا
 

 



 

فتوٍنَبُِحسِنَالق وِلَفيهَ»َ معنی عبارت-13 َم   چیست؟«َو 

                                                  ب(به ستایش دیگران فریب خوردند                      الف( در دام فراوانی نعمت گرفتار شدند  

 د( به جای شکر از یاد خدا غافل شدند                      ج( به پوشیده شدن لغزشها مغرور شدند

 ه کسی هستند؟طایفه بنی امیه از نسل چ -14

 عبدالله بن محمد ( د                    شمس عبد( ج                     هاشم( ب      عبدالمطلب الف( عباس بن  

 خداوند متعال عذاب چه کسی را در ردیف عذاب کافران قرار داده است؟ -15

 د( حریص                        ج( متکبر                     ب( حسود                               الف( بخیل  

                                  به چه معناست؟«  مونَ عل َوَکانواَي َل ََوانَُي َالحَ َهیَ لَ َة َرَ خَِاآلَارَ الدَ َنََّاَِوَ َ»نی آکلمه حیوان در عبارت قر-16

 د( زندگی                ج( سرای باقی                    ب( چهارپا                       سرای فانی الف(

 بهترین راهکار برای قطع دلبستگی به دنیا کدام است؟ -17

 د( کنترل شهوات                    ج( یاد مرگ         ب( مبارزه با نفس                         الف( انفاق مال  

 شود؟ میکدام خصلت موجب همراهی سایر خصلت ها در وجود انسان  -18

 د( دین                          ج( ایمان                       ب( عقل                                 الف( حیا  

 آخرین شاخصه اسلام حقیقی از نظر امام علی)ع( کدام است؟ -19

 تسلیم( د                        تصدیق( ج                      عمل( ب                             الف( یقین  

 های کسانی است که در آزمون های الهی پیروز می شوند؟کدام صفت از مهمترین ویژگی -21

 د( اخلاص                             ج( صبر                    ب( توکل                           الف( احسان  

 ....است که دنیاعلت نامگذاری دنیا به خاطر آن  -21

                                                                        است کوتاه آن مدت( ب                               الف( از هر چیزی پست تر است 

 داردبنده و باطنی خطرناک فری ظاهری( د                          برد می فرو مرگ کام به را انسان( ج

 در فقه شیعه احکام شرعی از چه منابعی استخراج می شود؟ -22

 ب( عقل، کتاب، سنت و قیاس                      الف( قرآن، نهج البلاغه، عقل و اجماع  

 اجماع و عقل سنت، قرآن،( د                                   ج( عقل، کتاب، سنت و عترت 

 آزمون های الهی چیست؟دلیل فراگیر بودن  -23

                                                         ب( برملا شدن چهره واقعی افراد                                               الف( پاک شدن قلب ها 

 دادهااستع شدن آشکار د(                                              ج( سنجش افکار عمومی

 معناست؟ چه به «  يرَِقِواُمَالع يِشَُحسُنَالتَّقد»  کلمه تقدیر در حدیث -24

 ریزی برنامه( د                   دوراندیشی( ج             نیکو اخلاق( ب                 الف( نظم و ترتیب  

 نخستین مقام حضرت ابراهیم)ع( نزد خداوند متعال چه بوده است؟ -25

 الله نبی( د                          عبدالله ج(                ب( خلیل الله                       رسول اللهالف(  

ِلهَِ»  توصیه امام در حدیث -26 َفِيَأ وَّ د  قَُّواَال ب ر  هََُت و  َت ل قَّو   ....آن است که«  .... آِخِرهََِِفيَو 

 ب( انسان باید خود را از سرمای زمستان بپوشاند                   الف( باد پاییزی برای بدن انسان مفید است 

 شود د( باد بهاری موجب طراوت بدن انسان می          ج( انسان باید خود را از گرمای تابستان حفظ کند 

                         

 

 



 

ِمَالدَ الََّوَ َ»آیه شریفه -27 َبِي و  قُون  ِد  َيُص    ..... که دارد اشاره کسانی به «  ينَِذين 

                                              ب( روز جزا را خیلی نزدیک می بینند                           َ  ایمان قلبی دارند اخیزروز رست الف( به 

 آماده می کنندت آخر برای را خود( د                                   ج( اعتقاد عملی به روز قیامت دارند
 است؟ نادرست « غیرت»  کدام مطلب درباره -28

                                             ب( گاهی ممدوح و گاهی مذموم است                              الف( در فطرت بعضی از انسان هاست  

 کند نمی زنا غیرتمندی فرد هیچ( د                                     است تعصب معنای به لغت در( ج

 ....د کهنکسانی می توانند از آسیب های نامطلوب فراوانی نعمت در امان بمان - 29

                                                    ب( نعمت ها را از جانب خدا بدانند                            الف( دچار غرور و خودباختگی نشوند 

 د( همواره به یاد خدا باشند                                 ( شکرگزار نعمت های الهی باشندج

 از نظر امام علی)ع( پیامد از دست دادن فرصت ها چیست؟ -31

 سرگردانی( د           عمر شدن تلف( ج            اندوه و غم( ب       الف( دوری از رحمت خدا  

 در آموزه های دینی دوری از اخلاص در ردیف چه چیزی دانسته شده است؟ -31

 حق مسیر از انحراف( د              خدا به شرک( ج         ب( کفران نعمت       الف( تجاوز به حدود الهی  

 تقوا به چه چیزی سفارش فرموده اند؟بعداز بلافاصله  ،حضرت علی )ع( دروصیت نامه خود -32

  حمایت از ستمدیدگان (دعمل به قرآن کریم           ج(           نظم درامور (برسیدگی به ایتام              الف( 

 ....می فهمیم که«  هَِتَِحََِّصَبََِمَُسق َي ََوَ  » عبارتاز -33

                                                 آید می سراغمان به مرگ زود یا دیر( ب                        الف( باید قدر سلامتی خود را بدانیم  

 میرند نمی طبیعی مرگ به همه( د                   خداست دست در ما سلامتی و بیماری( ج

َن ف حاتٍَ » موضوع حدیث -34 ِرُکم  َفِیَأ ي اِمَد ه  ِب ُکم  َِلر   چیست؟ «  .......َاِنَّ

                                                           الهی های نعمت از مندی بهره( ب                           الف( سرعت عمل در کارهای خیر  

 زندگی های فرصت از استفاده( د                                         روزگار از گرفتن عبرت( ج

 لات کدام است؟ریشه اجتماعی پیدایش غُ -35

 د( گمراهی               ج( کینه توزی              ب( ضعف ایمان                         الف( جهالت  

 قرآن کریم زنده شدن دوباره انسان ها پس از مرگ را به چه چیزی تشبیه کرده است؟ -36

                                                   ب( زنده شدن زمین پس از مردن آن                         ثیر سرما و گرما بر بدن انسانأالف( ت 

 زمین درون از گیاهان رویش( د                                     ریزش برگها در فصل پاییز ج(

 اند؟کردهپیامبر اکرم)ص( از چه چیزی به عنوان موعظه بلیغ یاد  -37

 نزدیکان مرگ( د       قبرستان به رفتن( ج       گذشتگان  تاریخ( ب               الف( پیکر بی جان 

 معیار صحیح در گزینش اعمال انسان کدام است؟ -38

 کار آسانی( د                الهی رضای( ج               مادی منافع( ب                  بازدهی الف( زود 

 مهمترین فایده بزرگ دانستن خداوند چیست؟ -39

                                                           ب( تسلیم در برابر دستورات الهی                            الف( کوچک دیدن مخلوقات خدا  

 خدا دشمنان از نترسیدن( د                               دوری از غرور و خودپسندی ج(

 .است ......... ویر از  بعضاَ شوهرش به نسبت زن حساسیت و غیرت منشأ  -41

 ( حسادتد                      حماقت( ج               خیرخواهی( ب                       الف( رحمت  
  باشید(( )) شاد و خرم                                                                                                                                                                                                        



 

 «سسه خیریه همدانیانؤ( ویژه مددجویان تحت پوشش م5حکمتهای نهج البلاغه) الهای تشریحی آزمون درسهایی ازؤس» 

 ...........................کد شرکت کننده:            .......................................... نام پدر: ................................................................................        نام ونام خانوادگی:        

 
   *          *         * 

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

دَ اوَ َ-1 ت نِبُواَب ر  ِريفَِاَج  َ.ل خ 

َ.بورَِیَالقَُکن َسَُلََِدَ وَ زَ التََّ -2

َ.َاالغتِرارَ َت كِسبََُالغ فل ةَُ -3

َ.َهَِتَِبََّحَ لیَمَ عَ َهَُمَ عائَِدَ َقامَ أ ََوَ َ-4

ََإِنَََّ-5 َُكلَّ َيُِحب  ال  ت الٍَاللَّهَ  َ.ورٍَف خَُمخ 

 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 . .......هدف از خلقت انسان ................... -11

 ایل اخلاقی ......................... است .ذسرمنشأ تمام ر -12

 حق از ویژگیهای افراد .......................... است. تحقیر مردم و کوچک شمردن -13

 است.  .....تنها چیزی که در این عالم هستی نابود نمی شود ..................... -14

 می گویند. ............د ..........به 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  21ا ت 16از سؤال  *

 
   غلط              صحیح  پیامبر و راهنمای درونی انسان ، وحی است.                                                                                       -16

   غلط          بدترین مرتبه بخل مربوط به حقوق واجب مالی است.                                                                          صحیح   -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.                                      -21

 

 
 ((باشیدموفق و پایدار   ))                                                                                                                                                                             

 

 
 

 

 


