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 نگج جبهة سمت به حركت از را ايشان كه ايام نحس و سعد شناخت مدعي فرد قبال در( ع)امیرالمومنین العملعكس-1

  بود؟ چه داشت،مي باز
                                                                                      .نمود اختيار سكوت( الف

 .فرمود تأييد را او سخن( ب 
                             .كنيم حركت االن همين شخص، اين نظر رغمعلي: فرمود اصحابش به( ج
 .ساعته چند درنگي از پس: فرمود اصحابش به( د 

 

 ..«... معصیت اهل به بايد اند،مانده پاك كه داده توفیق آنها به خدا كه اشخاصي»: فرمود( ع) المومنینامیر  -2
 .كنند پشت( د       .دهند نشان را درست راه( ج       . كنند ترحم( ب  .بفروشند فخر( الف

 

  ؟است زير شدة طرد و ملغي اصول از اصل كدام مشمول مردم، هدايت انگیزه و نیت با حديث جعل-3

 كدامهيچ( د               فريب و نيرنگ( ج   نامشروع وسيله از استفاده( ب  پرستي خرافه( الف
 

  معناست؟ چه به( ص)اكرم پیامبر مورد در «امّي» لقب-4
      امّت به وابسته( الف
 القري امّ به وابسته( ب
      نخوانده درس و نرفته مكتب( ج
 بودن دلسوز مردم به نسبت مادر مانند( د
 

  بود؟ بزرگوار اين وجود در خصلتي چه نشانگر كعبه، بازسازي از پس( ص)پیامبر توسط حجراالسود نصب قضیة-5
          فطانت و عقل( الف
 گذشت و سماحت( ب
     شخصي مسائل در نرمش( ج
 اصولي مسائل در صالبت( د

 

  چیست؟ «ارهاصات»  -6
 .ساخت علني آنجا در را خود رسالت( ص)اكرم پيامبر كه مكه نزديكي در ايتپه نام( الف
 رسالت به نزديك ايام در( ص)اكرم پيامبر رؤياهاي( ب
 كفار توسط مكه در اوليه مسلمانان منازل غارت( ج
 كارهاي پيامبر در ايام حج ( د
 

  است؟ اصلي هچ حكايتگر «المشط كأسنان سواء الناس» حديث-7
 مدارا( د                           مساوات( ج        مواسات( ب  محاكات( الف

 

 مطالبه.. . اقويا از را حقوقشان بتوانند ضعفا آنكه مگر رسدنمي قداست مقام به ملتي هیچ»: فرمود( ص)اكرم پیامبر-8

 « .كنند
 تمامي به( د           زبان لكنت بدون( ج  شرطي و قيد هيچ بدون( ب             محابابي( الف
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 است؟ گرفته قرار اشاره مورد اسالم شريعت از خصوصیاتي چه «السهله المسحه الشريعه علي بعثت» حديث در-9

 بودن گوناگون شرايط با متناسب( د          داشتن تكلفبي و رسا پيام( ج               بودن سهل و ساده( ب         بود آسان و گذشت با( الف
 

  چیست؟ رساني پیام و دعوت امر در شرط اولین-10
 مبين بالغ( د                  صدر شرح( ج      تكلْف از پرهيز( ب   نصح( الف

 

   كیست؟ «شیخ» از منظور زير شعر در-11
 آرزوست انسانم و ملولم دد و ديو كز   شهر گرد گشت هم چراغ با شيخ دي
 مغربي شيخ( د    ديوژن( ج   فلوطين( ب  تبريزي شمس( الف

 

  شد؟ خداوند سوي از قضاوت امر در او آزمايش باعث عاملي چه ،(ص)پیامبر داود داستان در-12
 داود عجب( د  داود حرص( ج   داود خوف( ب  داود حسادت( الف

 

 .دارد تناسب.......  با تذكر و.......  با تفكر-13
 تعصب تقليد،( د   وسواس وسوسه،( ج   جهل غفلت،( ب        غفلت جهل،( الف

 

 چیست؟ بشر نیازمنديهاي شديدترين قرآن ديدگاه از-14
 الهي پيامبران به ايمان جهان، از روحاني تفسير خدا، به ايمان( الف
  خدا راه در جان و مال با جهاد او، ورسالت رسول به ايمان خدا، به ايمان( ب

  .خدا راه در جان و مال با جهاد جهان، از روحاني تفسير معنوي، آزادگي و آزادي( ج
   وجان مال با جهاد پيامبران، تعليمات به اعتقاد خدامحوري،(د
 

 .یدئنما رامشخص صحیح گزينه-15
 .است مستند و روشن قطعي، متواتر،( ص)پيامبر وتاريخ سخنان(الف

  .است مستند و قطعي الهي پيامبران رفتار و گفتار( ب

  .نمايند استفاده( ص)پيامبر رفتار از فقط موظفند مسلمانان( ج

 .دارد وتفسير تعمق به نياز( ص)پيامبر گفتار فقط( د
 

  دارد؟ تطبیق «سیره» با گزينه كدام-16
 عملي معيار( د   عملي حكمت( ج   نظري منطق( ب  نظري فلسفه( الف

 

 است؟ منطبق گزينه كدام با «مَواسِمَه واَحمي مراهِمَه قداَحكَمَ»جمله-17
  بودن مطلق ، استرحام اصل( الف

 .است نسبي اخالق اوليه اصول اقتدار، اعمال اصل( ب
                        اصول بعضي بودن نسبي توانائي، اعمال اصل( ج

 .است نسبي بداخالقي و خوب معيارهاي غدر، اصل( د  
 

  كردند؟ مي استفاده چیزي چه از حق به رسیدن و تبلیغ براي خودشان روش و سیره در الهي انبیاء-18
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 .كردندمي استفاده دروغ از گاهي مقدس هدف آن تأمين براي( الف

 .كردندمي استفاده ايوسيله هر از مقدس هدف آن تأمين براي( ب

 .كردندمي استفاده حق از نسبي طور به( ج
 . كردندمي استفاده حق خود از فقط( د
 

  كند؟مي ارزيابي چگونه را يزيد و معاويه حكومت( ره)مطهري شهید-19
 .كرديم حكومت فريب و نفاق طريق از معاويه و بود اخالق به تظاهر يزيد حكومتي شيوه ولي بود يكي دو هر هدف( الف
 نيرنگ بوسيله معاويه و اخالق به تظاهر با يزيد و كردمي فرق هم با آنها هدف( ب
 نفاق و نيرنگ با معاويه ولي كردمي حكومت زور با يزيد( ج
 .بود هم مثل دو هر حكومتي شيوه و هدف( د
 

  كنند؟مي مطالبه را فدك( س)زهرا حضرت چرا-20
 .داشت اهميت اقتصادي و حقيقي جنبه از( الف
 .است شده ملغي انظالم اسالم در( ب
 حقوقي جنبه تا بود اقتصادي جنبه از بيشتر فدك ارزش( ج

 .است شده ملغي تجاوز اسالم در( د
 

 


