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  است؟ حیصح( ع) نیرالمؤمنیام حضرت خالفت دوران مورد در نهیگز کدام-1
 .شد یط آرامش با و یطوالن یدوران )ع( یعل امام خالفت دوران(الف

 .بود آشوب و فتنه دستخوش یاسالم جامعه )ع( نیرالمؤمنیام کوتاه خالفت دوران در(ب

 .بود شده برپا عثمان شدن کشته از پس آرامش و سکون(ج

 .بودند شده جمع(ع)یعل حضرت دور اعراب همراه هم ها ملت ریسا(د

  بود؟ چه ها انیجر و هایزیانگ فتنه بزرگ عامل (ع)نیرالمؤمنیام خالفت دوران در-2
  گرید گروه به نسبت گروه کی ییجو بهانه(ب              گریکدی با مردم یهمراه(الف

 پرست ایدن افراد یخبر یب و جهالت(د         مردم عامه یخبر یب و جهالت(ج
 

  است؟ مشهور و انینما کامل طور به یزیچ چه )ع( نیرالمؤمنیام یزندگ در-3 
  عمل و قول ییعنا هم و یهماهنگ(ب                   )ع( یعل حضرت یسخنور(الف

 افکارشان نوع(د                         مخصوص یها استیس(ج
 

 یبرا ها کار نیا کن غارت را اموال بکش، بزن،آدم خونیبرو،شب»ست؟یک به خطاب و یکس چه زبان از سخن نیا-4 

  .«است نافع اریبس استیس
 دیزی به هیمعاو زبان از(ب                     ارطاه بسربن به عثمان زبان از(الف

 یغامد انیسف به عثمان زبان از(د                      یغامد انیسف به هیمعاو زبان از(ج
 

   بود؟ چه ،یماریب بستر و صحت زمان در )ع( نیرالمؤمنیام استیس و هدف-5 
         یاسالم احکام یاجرا(ب              حکومت لیتشک(الف

 دشمنان با جنگ(د                     مردم از دفاع(ج
 

  اند؟ کدام عقل دشمنان یاسالم اتیروا اساس بر-6 
 نهیگز سه هر(د      خشم و لجاج(ج        طمع و یخودپسند(ب         تعصب و یهوسران(الف

 

  است؟ حیصح نهیگز کدام-7 
 .اوست نشیب بشر دشمنان نیتر بزرگ از(الف

 .اوست ی اماره نفس و سرکش احساسات بشر دشمنان نیتر بزرگ( ب

 .ستدیا یم دشمن هر برابر در انسان نفس یهوا(ج
 کند ینم یخنث را دانش و عقل اثر یویدن مطامع و یماد منافع(د
 

  ست؟ین حیصح نهیگز کدام-8 
 .کند یم یستادگیا ریتدب و عقل یروین با دشمن هر برابر در یآدم(الف

 .گردد یم باز عقل دست شود گرفته هوس هوا حکومت وجلو شود لیتعد یآدم اخالق اگر(ب

 .است بدن عتیطب گزار خدمت بیطب که طور همان فطرتند و عقل گزار خدمت امبرانیپ(ج

 .است خود شاگرد به آموزگار خدمت نوع از بشر عقول به امبرانیپ خدمت نوع(د
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  است؟ فضا کدام در عقل پهلوان یها خوردن نیزم شتریب (ع)امیر المومنین  سخن طبق-9
 حکومت  یفضا در(ب                       حسادت یفضا در(الف

 ینیب خود یفضا در(د               ها طمع حکومت یفضا در(ج
 

  کجاست؟ انسان یبدبخت و خسران یقرآن ریتعاب به بنا-10
 .شود افسرده که هرجا(ب.            ببازد را یزندگ و ثروت و مال که آنجا(الف

 . بدهد دست از را یزیعز که آنجا(د.                 ببازد روح و یمعن هیناح در که آنجا(ج
 

 است؟ نموده مطرحآن را  یزمان چه و ستیک از سخن نیا-11
 «رود یم دستش از ملکش آنکه بر کن رحم است یشگیهم و ثابت و دائم تو ملک آنکه یا»

                            عمر لحظات نیآخر-مأمون(الف
 حکومت دادن دست از زمان در-معتصم(ب
          حکومت دادن دست از زمان در-یعباس نیام(ج
 حکومت دادن دست از زمان-مأمون(د
 

  است؟ کدام کند یم متصل آخرت سعادت به را ایدن سعادتکه  چیزی-12
 ادیز مال و میسل قلب(ب              پاک یها ابزار و جاه و مال(الف

 ریکث مال و وجاه ینوران دل(د                  ینوران ودل پاک تیون میسل قلب(ج
 

  ست؟ین حیصح نهیگز کدام-31
       تاس یگرسنگ و فقر از خالص تنها کار جهینت(الف

 .کند یم جادیا فرد در تیشخص به اعتماد و ذات به احترام حس کار(ب

 . است یفکر یسرگرم موجب تیفعال و کار(ج

 .ماند ینم یباق یطانیش یها هوس و الیخ قوه تیفعال یبرا یمجال گرید کار انجام با(د
 

   رد؟یگ یم سرچشمه منبع کدام از کرده شیخو مسخر را موجودات همه و نبات و جماد که انسان میعظ قدرت-14
 تفکر منبع از(د        علم منبع از(ج        عقل منبع از(ب        یوح منبع از(الف

 

 .است...........و.........دارد یادیز دخالت او قاتیتوف در و ردیگ قرار انسان تیموفق شرط تواند یم که یامور جمله از-15
                   استعداد -نبوغ(ب                   یعلم ذوق -یفن ذوق(الف

 ادیز صبر -حوصله(د                               مداومت -نبوغ(ج
 

   ست؟یچ یقرآن ریتعاب در «ارتفاع دو»به ییراهنما از منظور-16
 باطل ریمس و جهنم پرتگاه شناخت(ب            آن درجات و بهشت فهم(الف

 گردنه و کوه از باالرفتن(د                       باطل و حق راه دو(ج
 

  است؟ کدام حیصح نهیگز-17
 .میبچرخان دوکلمه نیا به را خود زبان فقط یعنی سپاس و شکر(الف

 .است ازین یب مخلوقات همه از که است یاله اقدس ذات میآور یم جا به را او شکر آنکه(ب
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 .است یکاف یشکرگزار نهیزم در شکر احساس(ج
 .ستین انسان یبرا نعمت به نسبت یا فهیوظ و است یکاف یزبان شکر(د
 

  ؟است کدام(ره)یمطهر دیشه نظر رب بنا بشر تیهدا راه دو-18 .
 شدن قدم شیپ -نوشتن و گفتن(ب                           نوشتن -گفتن(الف

 سیتدر و میتعل -یپرداز هینظر(د                      منکر از ینه -یلسان تذکر(ج
 

  شود؟ یم مطرح یموارد درچه حق دانیم یتنگنا و وسعتامیر المومنین نظر از-19
 .است نیتر تنگ عمل یبرا و عیوس سخن یبرا حق دانیم(الف

 .است نیتر تنگ سخن یبرا و عیوس عمل یبرا حق دانیم(ب

 .است حدود یاجرا نهیزم و سخن عیوس انعکاس حق دانیم(ج

 .است عیوس  نشدن قدم شیپ یبرا حق دانیم(د
 

  است؟ کدام مانیا یها رهیدستگ نیتر محکم (ص)اکرم رسول فرموده بنابه-20
            . است زکات دادن  و خدا داشتن دوست(الف

 .است گرفتن روزه و دشمنان داشتن دشمن(ب

 .خداست خاطر به داشتن دشمن و خدا خاطر به داشتن دوست(ج

 .است نماز و عمره و حج آوردن جا به(د
 

 
 


