« سؤالهای آزمون درسهایی از حکمتهای نهج البلاغه ( )6ویژه مددجویان تحت پوشش مؤسسه خیریه علی و حسین همدانیان »

* * *
 -1درروایات اسلامی چه چیزی به عنوان معراج مؤمن معرفی شده است؟
ج) حج
ب) نماز
الف) جهاد

د) روزه

 -2ادامه حدیث « کسی که در هزینه کردن اعتدال داشته باشد  » ....چیست؟
ب) آبرویش درامان میماند
الف) زندگی پربرکتی خواهد داشت
د) از رحمت خدا بهره مند خواهد شد
ج) هرگز فقیر نخواهد شد
 -3علت به کاربردن تعابیر متضاد درباره دنیا به خاطر آن است که .....
ب) مردم از ناملایمات روزگار عبرت نمیگیرند
الف) زرق و برق دنیا مردم را فریب میدهد
د) مردم از منظر خودشان به دنیا نگاه میکنند
ج) در دنیا حوادث تلخ و شیرین اتفاق میافتد
 -4پیامد کسی که خودش را به دیگری مشغول کند چیست؟
ج) تنهایی و پشیمانی
ب) سرگردانی و نابودی
الف) تاریکی قلب
 -5شرط قبولی روزه چیست؟
الف) پرهیز از خوردن و آشامیدن درزمان روزه داری
ج) انجام دستور الهی برای تقرب به پیشگاه حق تعالی

د) حسرت و اندوه

ب) دوری از اوهام نفسانی و وسوسه های شیطانی
د) خودداری همه اعضا و جوارح از هرگونه معصیت

 -6قرآن کریم راه رهایی از د رد گناه و معصیت را درچه چیزی میداند؟
ج) پرهیز از محرمات
ب) اطاعت از دستورات الهی
الف) توبه راستین

د) عبادت خالصانه

 -7انجام کدام فریضه الهی مایه وحدت بین مسلمانان میشود؟
ب) حج
الف) جه اد

د) نماز

ج) زکات

 -8مؤمن هرگز در برابر مصائب روزگار سرخم نمیکند زیرا ......
ب) پیشامدهای ناگوار را آزمایش الهی میداند
الف) بی صبری دربرابر ناملایمات اجر او را نابود میکند
د) بی تابی در برابر مشکلات از عزت نفس او میکاهد
ج) خداوند به اندازه مصیبت به او صبر میدهد
حاملی ِه » چیست؟
 -9مفهوم عبارت « یَموتُ ال ِعل ُم ِب َمو ِ
ت ِ
الف) جامعه فاقد علم به سعادت نمیرسد
ج) دانش عالم با مرگش همچنان باقی میماند

ب) عالم بدون عمل همچون مرده است
د) با مرگ عالم ،دانش او هم بی ثمرخواهد شد

 -11در روایات اسلامی چه چیزی سرچشمه تمام گناهان شمرده شده است؟
ج) حُبّ دنیا
ب) پیروی از هوای نفس
الف) ضعف ایمان

د) پیروی از شیطان

در ال َمئونَ ِة » چیست؟
نز ُل ال َمعونَةُ عَلی قَ ِ
 -11مفهوم اصلی حکمت « ت َ ِ
ب) کار و تلاش بیشتر باعث افزایش روزی میشود
الف) خداوند به هر کسی به اندازه نیازش روزی میدهد
د) کمک کردن به دیگران روزی انسان را وسیع میکند
ج) رزق و روزی هرکسی به دست خودش است
 -12کدام خصلت انسانی نیمی از عقل است؟
ب) عاقبت اندیشی
الف) کنترل زبان

ج) میانه روی

د) معاشرت نیکو

 -13با توجه به لغات داده شده معنی کدام کلمه نادرست است؟
ب) َمهبِط :محل رفت و آمد
ضاجع :خوابگاهها
الف) َم ِ

ج) َمت َجر :محل تجارت

 -14از دیدگاه قرآن کریم چه چیزی صدقه را باطل میکند؟
ب) وسوسه های شیطان
الف) معامله حرام

ج) منّت و آزار

 -15کدام مطلب درمورد عقل نظری درست است؟
الف) لغزشهای شهوت و غضب انسان را رام میکند
ج) علم و اندیشه انسان را رهبری می کند

صارع :به خاک افتادن
د) َم ِ

د) گناهان کبیره

ب) انسان را به حُسن اخلاق ترغیب میکند
د) عمل و انگیزه انسان را کنترل میکند

ترفونَ » شرح حال کسانی است که ....
 -16عبارت « َواستَالنوا َما استَوع ََرهُ ال ُم َ
ب) جانشینان خدا بر روی زمین هستند
الف) دردلشان آتش شک افروخته شده است
د) به آسانی پیرو خواهشهای نفسانی میشوند
ج) لیاقت توانایی فهم معارف الهیه را ندارند
 -17از نظر امام علی (ع) دنیا برای چه کسی جایگاه عافیت است؟
ب) قانع
الف) پند پذیر

ج) خردمند

د) راستگو

 -18به کسی که توفیق شکرگزاری داده شود ،از چه چیزی محروم نمیگردد؟
ج) حیات طیبه
ب) اجابت دعا
الف) قبولی اعمال

د) زیادی نعمت

 -19کدام گزینه اصل و مایه شهوت است؟
ب) جاه طلبی
الف) جوانی

د) منفعت طلبی

ج) مال

 -21عبارت قرآنی « ال یَکادونَ یَفقَهونَ حَدیثا ً » اشاره به قومی دارد که ....
ب) پیشامدهای بد را از جانب خدا میدانند
الف) پیشامدهای خوب و بد را از جانب خدا میدانند
د) پیشامدهای خوب و بد را از جانب خود میدانند
ج) پیشامدهای بد را از جانب پیامبر میدانند
 -21کسی که کار بدی انجام دهد و سپس استغفار کند ،خدا را چگونه مییابد؟
ج) سمیع علیم
ب) غفور رحیم
الف) خبیر بصیر
 -22عربهای عصر جاهلیت به چه علت فرزندان خود را میکشتند؟
ج) مصونیت از خشم بتها
ب) تعصبات قبیلهای
الف) آسایش و راحتی
 -23وقوع بلا و مصیبت برای اولیای الهی به خاطر چیست؟
ب) کرامت
الف) آزمایش

ج) ارتقاء درجه

 -24با توجه به لغات داده شده معنی کدام کلمه نادرست است؟
ب) نا ِعق :آواز دهنده
الف) ُمنقاد :مطیع

ج) َمغمور :سرگردان

 -25ریشه افراط و تفریط در زندگی چیست؟
ب) جهالت
الف) هوای نفس

ج) باطل گرایی

د) عزیز حکیم

د) ترس از فقر

د) تربیت

د) َمنهوم :حریص

د) دنیا پرستی

 -26درمنظومه قرآن کریم کسانی به مقام « ِب ّر » دست مییابند که .....
ب) بدون هیچگونه چشم داشتی به دیگران کمک کنند
الف) در هرکاری راضی به رضای خدا باشند
د) از آنچه دوست میدارند ،انفاق کنند
ج) پیوسته درحال انجام کار نیک باشند

 -27بسیاری از لغت شناسان ،واژه نکبت را به معنای  ..................تفسیر کردهاند.
ج) ورشکستگی
ب) آزمایش
الف) بلا و مصیبت

د) بیماری لاعلاج

 -28از منظر امام المتقین علی(ع) جهاد زن چیست؟
ب) پاکدامنی
الف) تربیت فرزند

د) خوش اخلاقی

 -29معنی این بیت شعر « :ای برادر تو همین اندیشهای
الف) طرز تفکر انسان ،شخصیت او را شکل میدهد
ج) با گفتار شخصیت انسان آشکار میشود
ت » به ناپایداری چه چیزی اشاره دارد؟
 -31عبارت « ِلدوا ِلل َمو ِ
ب) فرزند
الف) خانه

ج) شوهرداری شایسته

ما بقی تو استخوان و ریشهای » چیست؟
ب) شخصیت هرانسانی درزبانش پنهان است
د) قلب سلیم موجب عزت انسان میشود

د) همسر

ج) مال

 -31آیه شریفه « قُل ما َیع َبؤُا ِبکُم َر ّبی لَوال دُعا ُؤکُم  » .......بیانگر آن است که ........
ب) دعا تأثیر فراوانی در سعادت دنیا و آخرت انسان دارد
الف) عنایت خدا به بندگانش بدون دعا میسر نیست
د) خداوند دعای بندگان مؤمن را مستجاب میکند
ج) دعا قضای حتمی الهی را گرچه محکم باشد برمیگرداند
 -32خواب چه کسانی از بیداری و عبادت جاهلان بی بصیرت بهتر است؟
ج) عالمان با عمل
ب) عابدان دانا
الف) روزه داران واقعی

د) پیشوایان عادل

ف » حال کسانی را بیان میکند که .......
سبُ ُه ُم الجا ِه ُل اَغنِیا َء ِمنَ التَّ َعفُّ ِ
 -33عبارت قرآنی « َیح َ
ب) ثروت خود را در راه درست مصرف میکنند
الف) با قناعت زندگی خود را اداره میکنند
د) چشمشان به دنبال مال کسی نیست
ج) در گرداب فقر کاذب غوطه ورند
 -34بنابرحدیثی امواج بلا را با چه چیزی میتوان از خود دفع نمود؟
ج) عمل صالح
ب) تقویت ایمان
الف) دعا
 -35کدام مطلب درباره حجت های الهی نادرست است؟
الف) ولایت فقیهان درجامعه تشریعی است
ج) زمین بدون حجت خدا نابود میشود

د) صدقه

ب) علوم امامان معصوم (ع) اکتسابی است
د) وجود امام نشانه لطف خدا به بندگان است

 -36بنابرحدیثی چه چیزی غضب پروردگار را خاموش میکند؟
ج) عیادت بیمار درحال مرگ
ب) یاری کردن مظلوم
الف) صدقه دادن درشب

د) آزاد کردن بنده مؤمن

 -37از نظر قرآن کریم چه چیزی سبب توسعه اقتصادی میشود؟
د) استغفار
ج) روزی حلال
ب) بندگی خدا
الف) دوری از گناه
 -38کدام عامل موجب پیری زودرس میگردد؟
د) بداخلاقی
ج) غم و اندوه
ب) تنگدستی
الف) تندروی
سهُ » چیست؟
 -39معنی عبارت « َر ُج ٌل ابتا َ
ع نَف َ
ب) گروهی که خود را به خواهشهای نفسانی فروختند
الف) گروهی که خود را به بندگی خریدند
د) گروهی که خود را به بندگی فروختند
ج) گروهی که خود را به خواهشهای نفسانی خریدند
 -41واژه « سَهَر » به چه معناست؟
د) شب بیداری
ج) روزه داری
ب) سختی کشیدن
الف) جادوگری

« شاد و سلامت باشید »

