نمونه سواالت مقطع عمومی (ویژه داوطلبان دارای مدرک دیپلم و باالتر) – کتاب حکمت ها و اندرزها
 .1رسول اکرم صلیاهللعلیهوآله همینکه به رسالت مبعوث گشت و برای اولین بار به میان مردم ظاهر شد و بعثت خود را آشکار کرد ،چه گفت؟
الف .نماز بخوانید
ب .روزه بگیرید
ج .صله ارحام بجا آورید
د .ال الهَ الَّا اللَّه بگویید 
 .2آیا مادّیترین مسلکهای جهان میتوانند سازمان اجتماعی خود را بر یک سلسله اصول معنوی و شرافتهای اخالقی بسازند؟
الف .انجام آن برایشان امکانپذیر نیست.
ب .چارهای از انجام این کار ندارند .
ج .اعتقادی به انجام این کار ندارند.
د .نمیخواهند بر این اساس بسازند.
 .3نقطه شروع و پایه و اساس دین که سازمان وسیع فکری و اعتقادی و اخالقی و عملی است ،چیست؟
الف .توحید 
ب .نبوّت
ج .امامت
د .معاد
 .4در درس عملی و تربیتی و فکری دین ،چه عنصری به منزله حروف شناسی دین است؟
الف .خداشناسی 
ب .امامشناسی
ج .شناخت معاد
د .نبوّتشناسی
 .5با توجه به توافق و انعطافی که در سازمان اجتماعی نسبت به فرد باید بوده باشد ،گزینه نادرست را انتخاب کنید.
الف .جامعه منافع فرد را در ضمن مصالح اجتماع حفظ کند.
ب .توجه اول به مصالح جمع است نه به منافع فرد و نوادر
ج .هدف اصلی یک زندگی اجتماعی نمیتواند فرد و منافع فردی باشد
د .مصلحت جمع همان مصلحت تمام افراد اجتماع است 
 .6در زندگی خصوصی یک فرد نسبت به اجتماع چه توافقی باید باشد؟
الف .تسلیم و رضا و خرسندی به مصالح اجتماع 
ب .تقدیم منافع شخصی بر منافع جمعی و جامعه
ج .توحید و ایمان به خدای یگانه
د .چشمپوشی از تمامی منافع شخصی
 .7حضرت علی علیهالسالم میفرماید« :مردم در این دنیا دو دستهاند :یک دسته به بازار این جهان میآیند و خودشان را میفروشند و برده
میسازند؛ دسته دوم مردمی هستند که خود را در این بازار میخرند و آزاد میسازند ».این فرمایش حضرت در ذیل کدام یک از اندرزها و
حکمتهای مذکور در کتاب درج شده است؟
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الف .بردگان و آزادگان 
ب .خواری معصیت و عزت طاعت
ج .ارزش سرمایه عمر
د .انسان مربی خود
 .8طبق فرمایش حضرت علی علیهالسالم کدام ظرف به واسطه ریختن چیزی در آن از وسعتش کاسته نمیشود بلکه هر اندازه بیشتر در آن
بریزند وسیعتر و باگنجایشتر میگردد؟
الف .علم 
ب .شکم
ج .مشک
د .دریا
 .9با توجه به فرمایش پیامبر صلیاهللعلیهوآله «مرحبا به گروهی که از مبارزه کوچک و صحنه کوچک برگشتهاند و هنوز مبارزه بزرگ و صحنه
بزرگ را در پیش دارند ».منظور حضرت از «مبارزه بزرگ و صحنه بزرگ» چیست؟
الف .وظیفه مقدس سربازی
ب .میدان جهاد با کفّار
ج .مبارزه با نفس امّاره 
د .فتح مکّه
 .10قرآن کریم میفرماید« :هرگاه میخواهید وارد خانههایی بشوید از درِ آن خانهها وارد شوید ».این فرمایش حضرت حقّ در ذیل کدام یک از
اندرزها و حکمتهای مذکور در کتاب درج شده است؟
الف .راه سعادت 
ب .ارکان سعادت بشر
ج .ارزش سرمایه عمر
د .ایمان و عمل صالح
 .11خداوند خوشی و آسایش را در چه چیز قرار داده است؟
الف .عمل صالح و نیکوکاری
ب .اسالم و ایمان
ج .ناراحتی و رنج
د .یقین و رضایت خاطر 
 .12خداوند ناراحتی و رنج را در چه چیز قرار داده است؟
الف .یقین و رضایت خاطر
ب .کفر
ج .شرک
د .تردید و خشم 
 .13کدام گزینه جزو توضیحات اصطالح «یقین» قرار نمیگیرد؟
الف .ایمان محکم و پابرجا به اینکه جهان مدبّری حکیم دارد
ب .آنچه انبیا به عنوان بشارت و انذار گفتهاند همه راست و درست است و دیر یا زود واقع میگردد؛
ج .هرکسی به عمل خویش میرسد ،تمام اعمال خود را از نیک و از بد ،بزرگ یا کوچک خواهد دید و به آن خواهد رسید.
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د .خشنود بودن از اینکه عمل خویش را آنطور انجام داده که ناموس عالَم حکم کرده است 
 .14قرآن کریم در کدام سوره ضمن تأکید با یک قسَم میفرماید« :بشر جز با داشتن چهار خصلت زیانکار و بدبخت است :اول ایمان ،دوم
عمل درست و صحیح ،سوم تشویق و وادار کردن افرادْ یکدیگر را به حق ،چهارم تشویق و توصیه افرادْ یکدیگر را به خویشتن داری و استقامت
و صبر».؟
الف .سوره عصر 
ب .سوره قلم
ج .سوره قدر
د .سوره فجر
 .15اساسی ترین رکن حیات انسانی چیست؟
الف .ایمان 
ب .عمل درست و صحیح
ج .تشویق و وادار کردن افرادْ یکدیگر را به حق
د .تشویق و توصیه افرادْ یکدیگر را به خویشتن داری و استقامت و صبر
 .16اولین چیزی که انسان را با حیوان فرق میگذارد ،چیست؟
الف .غریزه
ب .زندگی اجتماعی 
ج .خواب
د .خوراک
 .17کدام جمله زیر طبق آموزههای قرآنی و دینی صحیح است؟
الف .خدا با حق است
ب .حق با خدا است
ج .حق از خداست 
د .خدا از حق است
 .18طبق روایت منقول از رسول اکرم صلیاهللعلیهوآله برای کسی که از خواری معصیت و گناه خارج شود و به عزت طاعت پروردگار پیوند
کند ،آثاری مترتّب میشود .کدام گزینه جزو آثار مذکور در روایت نیست؟
الف .بدون آنکه مالی در کف داشته باشد بینیاز باشد.
ب .بدون آنکه فامیلی و عشیرهای و خدم و حشمی داشته باشد عزیز و محترم باشد.
ج .بدون آنکه در رأس یک قدرت اجتماعی باشد و پستی را قبضه کرده باشد مهابت و صالبت داشته باشد.
د .وجدانش راضی است که به وظایف خود عمل کرده است و دَین خود را نسبت به خلق خدا ادا کرده است .
 .19بزرگان آرزوهای باطل دنیوی را به چه چیزی مثَل زدهاند؟
الف .آب شور 
ب .سراب
ج .خواب
د .خاک
 .20امیر المؤمنین علی علیهالسالم درباره مردمی که در دنیا به واسطه بخل و خسّت مانند فقرا زندگی میکنند و در قیامت باید مانند ثروتمندان
حساب بدهند ،با چه حالت نفسانی یاد میکند؟
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الف .خشم
ب .تعجّب 
ج .تأسّف
د .تمسخر
 .21چرا رسول اکرم صلیاهللعلیهوآله در بعضی از وصایا و نصایح خود یک شخص معین را مخاطب قرار داده با اینکه آن کلمات حکمتهایی
کلّی و دستورالعملهایی جامع است و برای عموم مفید است؟
الف .حضرت خواسته آن شخص معین را مسئول حفظ و ضبط آن حکمتها و ابالغ آنها به سایرین قرار دهد 
ب .حضرت خواسته آن شخص معین فقط به وصایا و نصایحش عمل کند.
ج .عموم مردم را شایسته دریافت وصایا و نصایح خود ندانستهاند.
د .هنگام انشاء آن وصایا و نصایح غیر از آن شخص معین کس دیگری حضور نداشته است.
 .23کدام علم دربارۀ احوال راویان احادیث و قابل اعتماد بودن ایشان تحقیق میکند؟
الف .علم حدیث
ب .علم رجال 
ج .علم فقه
د .علم اصول
 .24پیامبر صلیاهللعلیهوآله در نصیحتی که به جناب ابوذر غفاری داشتند ،درباره چه چیزی سفارش به بخل کردند؟
الف .مال
ب .عمر 
ج .علم
د .عمل
« .27از نفس خودتان حساب بکشید پیش از آنکه شما را به حساب بکشند ،و خودتان را وزن کنید و بسنجید پیش از آنکه شما را وزن کنند و
تحت سنجش درآورند» این فرمایش حضرت علی علیهالسالم در ذیل کدام یک از اندرزها و حکمتهای مذکور در کتاب درج شده است؟
الف .انسان مربی خود 
ب .محاسبه نفس
ج .خواری معصیت و عزت طاعت
د .راه سعادت بشر
 .28چه چیزی در مواقعی که از انسان خطایی سر میزند آدمی را تحت شکنجه و عذاب و مالمت و سرزنش قرار میدهد؟
الف .نفس لوّامه 
ب .نفس أمّاره
ج .نفس مطمئنه
د .روحیه مالمتگری
 .29مضمون کدام آیه کریمه دستور مراقبت بر خویشتن است؟
الف .ای صاحبان ایمان و دلهای بیدار ،تقوا داشته باشید و مراقب خویش باشید که چه پیش میفرستید .باز هم تقوای الهی داشته باشید و
بدانید که خدا از همه کارهای شما آگاه است .
ب .اگر کسانی نظر کوتاه داشته باشند و همّت کم ،و سعادت خود را در همین امور زودگذر و موقت بدانند و تنها این امور را بخواهند ،ما هم در
فراهم ساختن آنچه آنها میخواهند تعجیل میکنیم و به آنها میدهیم.
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ج .اگر کسانی نظر بلند و همت عالی داشته باشند و سعادت خود را محدود نکنند و آخرت و عاقبت را نیز بخواهند و برای آن عمل کنند باز هم
همان مطلوب و همان مقصود را به آنها میدهیم.
د .ما همه را کمک میکنیم و مدد میرسانیم ،هم این دسته و هم آن دسته را؛ عطا و بخشش پروردگار تو هرگز از هیچ موجودی قطع و بریده
نمیشود.
 .30ابتکار دستور به محاسبه نفس اختصاص به کدام گزینه دارد؟
الف .قرآن کریم 
ب .اساتید اخالق
ج .ریاضت کشان
د .ارباب سیر و سلوک
 .31آیا این انتظار از بشر که خطا نکند ،صحیح است؟ آیا میتوان از بشر انتظار داشت که خطاهای خود را تکرار نکند؟
الف .خیر – بله 
ب .بله – خیر
ج .بله – بله
د .خیر – خیر
 .32فرق مؤمن و غیر مؤمن در چیست؟
الف .مؤمن خطا نمیکند
ب .غیر مؤمن خطا میکند
ج .مؤمن خطای خود را تکرار نمیکند 
د .غیر مؤمن خطای خود را تکرار نمیکند
 .34طبق فرمایش پیامبر صلیاهللعلیهوآله در آخرین خطبهای که برای مردم خواند ،نزدیکترین زمان به مرگ که اگر انسان توفیق توبه پیدا
کند ،خداوند توبه او را میپذیرد ،چه زمانی است؟
الف .یک لحظه 
ب .یک ساعت
ج .یک روز
د .یک ماه
 .35رکن و اساس توبه چیست؟
الف .پشیمانی از گناه و تصمیم به ترک آن 
ب .مشاهده کیفر نقد و حاضر گناه
ج .زاری و تضرّع
د .آرزوی عدم انجام گناه
 .36مطابق با فرمایش رسول خدا صلیاهللعلیهوآله «همینکه آدمی میمیرد دفتر عمل وی بسته میشود ،ستونهای حسنات و همچنین
ستونهای سیئات به کلی بسته میگردد مگر از ناحیه سه چیز» کدام گزینه جزو موارد سهگانه مذکور در روایت نیست؟
الف .مؤسسه خیریّهای که آدمی از خود باقی گذاشته باشد.
ب .اثری علمی از خود به یادگار گذاشته باشد.
ج .فرزندانی صالح و درستکار و مؤمن باقی گذاشته باشد.
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د .نمازهای خوانده شده و روزههای واجب گرفته شده .
 .37امیرالمؤمنین علی علیهالسالم میفرماید« :اگر نیکی کنی به کسی و او را مشمول انعام و خوبی قرار دهی ،آن کس هرکه باشد رهین
احسان تو و در فرمان تو و تو نسبت به او فرمانده خواهی بود؛ و اگر نسبت به کسی استغنا و بینیازی بورزی ،آن کس هرکه باشد و دارای هر
مقام باشد تو نیز مانند او و شخصی مثل او خواهی بود؛ و اگر نسبت به کسی نیاز بورزی و از او حاجت بخواهی و استمداد کنی ،آن کس هرکه
باشد تو بنده او و رهین او و زیردست او خواهی بود» این فرمایش حضرت در کدام یک از ابواب حکمت و اندرزهای کتاب گنجانده شده است؟
الف .استغناء و بی نیازی ،حافظ کرامت آدمی 
ب .سادهزیستی و پرهیز از تکلّف
ج .خواری معصیت و عزّت طاعت
د .انسان مربّی خود
 .38امیرالمؤمنین علی علیهالسالم در کدام جنگ خطاب به اصحاب و لشگریان خود فرمودند :همانا این شمشیرها را با خون کثیف این
گمراهان سیراب کنید تا خودتان از آب گوارا سیراب شوید؟
الف .جمل
ب .صفیّن 
ج .نهروان
د .فتح خیبر
 .39در فرمایش پیامبر اکرم صلیاهللعلیهوآله آن کس که برای عائله خود زحمت میکشد و رنج میبرد به چه کسی تشبیه شده است؟
الف .در راه خدا جهاد میکند 
ب .هر سال حج به جا میآورد
ج .در راه خدا شهید شده است
د .تمام سال روزهدار است
 .40پیامبر اکرم صلیاهللعلیهوآله فرموده است :در این دنیا سه چیز را دوست میدارم؛ کدام گزینه جزو این سه چیز نیست؟
الف .زنان
ب .بوی خوش
ج .نماز
د .لباس 
 .41با توجه به توضیحات مولف کتاب ،دربارۀ حقیقت زهد کدام گزینه صحیح نیست؟
الف .عالقه به امور دنیا ،عالقه به زن و فرزند و مال و ثروت و جاه و قدرت ،سنت و فطرت الهی است.
ب .اگر عالقه به امور دنیا از بشر گرفته شود ،اجتماع انسانی میخوابد ،دیگر نه برای زندگانی دنیا نه آخرت زمینهای باقی میماند.
ج .حرکت و کمال زندگی متوقف بر عالقه به امور دنیا است و سرگرمی ،رضایت ،قناعت و اکتفای به آن موجب پیشرفت است .
د .زاهد کسی است که دنیا را به حسب روح و مقامات روحی خود طی کرده و به آخرت رسیده است.
 .42بدترین دوست انسان چه کسی است؟
الف .کسی که وضعیت مادّی و اجتماعی مناسبی ندارد.
ب .آدمی مجبور است در معاشرت با او خود را به زحمت و تکلّف اندازد .
ج .کسی که به وعدههای دوستانه خود پایبندی ندارد.
د .کسی که از علم و دانش بهره زیادی ندارد.
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 .44شهید مطهری این رباعی بابا طاهر :دال راه تو پر خاک و خسک بی  /گذرگاه تو بر اوج فلک بی  /گر از دستت برآید پوست از تن  /برآور تا
که بارت کمترک بی؛ را به مناسبت کدام حکمت و اندرز ذکر میکند؟
الف .استغنا و بینیازی حافظ کرامت آدمی
ب .سادهزیستی و پرهیز از تکلّف 
ج .خواری معصیّت و عزت طاعت
د .دنیا مزرعه آخرت
 .45آیه شریفه «ما امانت خود را بر آسمان و بر زمین و بر کوهها عرضه داشتیم و همه آنها از تحمل آن بار گران ابا کردند و امتناع ورزیدند و از
آن ترسیدند .تنها انسان بود که گام پیش نهاد و قبول آن را به عهده گرفت .انسان ظالم و جاهل است» متناسب با کدام حکمت و اندرز در
کتاب مطرح شده است؟
الف .حقّ و تکلیف 
ب .ظلم به نفس
ج .حقیقت زهد
د .بردگان و آزادگان
 .46انسان با شناخت به چه چیزی میتواند تصور و دریافت درستی از نظام هستی و جریان عالم وجود ،خودشناسی و خداشناسی داشته باشد؟
الف .حقّ
ب .حقیقت 
ج .حقوق
د .اهل حقّ
 .47طبق فرمایش حضرت علی علیهالسالم از ویژگیهای کدام گزینه است که؛ به نفع احدی جاری نمیشود مگر آنکه علیه او نیز جاری میشود،
و علیه کسی جاری نمیشود مگر آنکه به نفع او نیز جاری میشود؟
الف .حقّ 
ب .حقیقت
ج .عدل
د .حکم
 .48اینکه خداوند در قرآن کریم فرموده در نیکوکاری و در تقوا معاون و کمک کار یکدیگر باشید ،در راستای کدام یک از خصوصیات حقّ
است؟
الف .به نفع احدی جاری نمیشود مگر آنکه علیه او نیز جاری میشود.
ب .در زبان و سخن خیلی آسان و در عمل و تحقق مشکل است.
ج .رعایت حق در جامعه بدون تعاون و همدرد بودن و همکاریهای اجتماعی میسر نیست .
د .اهل حق هرگز از اینکه تذکری به آنها داده شود ناراحت نمیشوند.
 .49طبق نامه امیرالمؤمنین علیهالسالم به یکی از عمّال خود ،والی حقّ دارد چه موضوعی را از مردم خود پنهان کند؟
الف .اسرار جنگی 
ب .اوضاع اقتصادی
ج .مطلبی را که اسالم تکلیفش را روشن کرده است
د .مطلبی را که اسالم تکلیفش را روشن نکرده است
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 .50آیا طبق آموزههای دینی میتوان تصور کرد یک نفر در مقام و درجهای باشد ،که از همکاری دیگران بینیاز باشد؟ و یا فرد یا افرادی وجود
داشته باشند که آنقدر در چشمها حقیر و بیقدر باشند که حق همکاریدیگران از آنها سلب شود؟
الف .بله – بله
ب .بله  -خیر
ج .خیر – خیر 
د .خیر – بله
 .51چرا عثمان از حضرت علی علیهالسالم خواهش کرد که مدتی مدینه را ترک کند و در خارج مدینه در «ینبع» به سر ببرد؟
الف .میترسید مردم به جای او علی علیهالسالم را به زمامداری وادارند .
ب .میترسید علی علیهالسالم او را به قتل برساند.
ج .بنا به درخواست حضرت علیه علیهالسالم که میخواست از شلوغی مدینه به دور باشد.
د .پیشنهاد نائله زن عثمان این بود که حضرت در خارج مدینه به سر ببرد.
 .52از اطرافیان عثمان چه کسی به او میگفت حرف کسی غیر از علی بن ابیطالب را قبول نکن؟
الف .همسرش 
ب .برادرش
ج .پسرش
د .پدرش
 .53علی علیهالسالم به چه کسی فرمود :تو را به خدا قسم میدهم که بپرهیز از اینکه تو آن خلیفۀ مقتول امّت باشی که کشته شدن او درِ
کشت و کشتار داخلی را به روی این امت باز میکند و این در هرگز بسته نخواهد شد و دائماً منشأ فتنهها خواهد شد؟
الف .ابوبکر
ب .عمر
ج .عثمان 
د .مروان بن حکم
 .54عثمان تحت تأثیر سخنان چه کسی از عمل به مشورتهای حضرت علی علیهالسالم منصرف میشد؟
الف .نائله همسرش
ب .مروان بن حکم 
ج .عبداهلل بن عباس
د .معاویۀ بن ابی سفیان
 .55چه کسی در مقام مشورت به عثمان گفت :ادامۀ تو بر گناه و بعد استغفار کردن ،از توبهای که روی تهدید مردم و تسلیم به خواستههای
مردم باشد بهتر است؟
الف .علی علیهالسالم
ب .مروان بن حکم 
ج .عبداهلل بن عباس
د .نائله همسرش
 .56مسعودی در مروج الذهب دربارۀ چه شخصی دقیقاً مینویسد :خانهها در بصره و کوفه و مصر و اسکندریه بنا کرد ،وقتی که مُرد هزار اسب
و هزار غالم و هزار کنیز باقی گذاشت ،که مجموعاً پنجاه هزار دینار تقویم میشد؟
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الف .طلحه
ب .زید بن ثابت
ج .عبدالرحمن بن عوف
د .زبیر 
 .57حضرت علی علیهالسالم این نامه را خطاب به چه کسی نوشته است« :تو امروز مرا متهم میکنی و مرا میخواهی مسئول قتل او قلمداد
کنی .آیا از ما دو نفر آن کس که با کمال حسن نیت دربارۀ عثمان خیرخواهی کرد و او خودش نخواست بپذیرد و او را دعوت به سکوت کرد،
مسئول خون عثمان است و یا آن کس که عثمان از او کمک خواست و او کمک نکرد چون دید از کشتۀ عثمان بهتر میتواند بهرهبرداری
کند؟»
الف .طلحه
ب .مروان
ج .عایشه
د .معاویه 
 .58حضرت علی علیهالسالم نامه «تو آن وقت که اگر اقدام میکردی به نفع او بود نامی از نصرت او نبردی اما وقتی که نام او سبب پیشرفت
کار خودت میشد فریاد وا عثماناه بلند کردی» را خطاب به چه کسی نوشته است؟
الف .طلحه
ب .عمروعاص
ج .زبیر
د .معاویه 
 .59ماجرای حَکَمیّت در کدام جنگ بر حضرت علی علیهالسالم تحمیل شد؟
الف .جمل
ب .صفیّن 
ج .نهروان
د .خندق
 .60حضرت علی علیهالسالم در شکایت از مردم زمان خودش ،واکنش آنها را در صورتی که حقایق قرآن برای آنها گفته شود ،چگونه تصویر
میکنند؟
الف .متاعی کمبهاتر از قرآن در میان آنها نیست 
ب .متاعی گرانبهاتر از قرآن برای آنها نیست
ج .در این وقت تازه به آن ایمان میآورند
د .به حقانیّت آن اذعان و اقرار میکنند
 .61حضرت علی علیهالسالم در شکایت از مردم زمان خودش ،واکنش آنها را در صورتی که قرآن تحریف و حقایق آن وارونه گردد ،چگونه
تصویر میکنند؟
الف .متاعی کمبهاتر از قرآن در میان آنها نیست
ب .متاعی گرانبهاتر از قرآن برای آنها نیست 
ج .قرآن را بر سر نیزه میکنند
د .در مقابل تحریف و وارونه شدن حقایق آن قیام میکنند
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 .62جملۀ «پیامبر اکرم صلیاهللعلیهوآله به اندازهای که علی علیهالسالم را دوست میداشت هیچ کدام از فرزندان خود را دوست نمیداشت ».از
کیست؟
الف .عبّاس عموی پیامبر صلیاهللعلیهوآله 
ب .فضل پسر عباس و پسر عموی پیامبر صلیاهللعلیهوآله
ج .ابن ابی الحدید معتزلی شارح نهج البالغه
د .عبدالحمید کاتب مروان بن محمد
 .63این جملۀ «سخنان علی نشانهای از علم الهی و بویی از سخنان رسول خدا دارد ».از کیست؟
الف .سید رضی 
ب .ابن ابی الحدید
ج .عبدالحمید کاتب مروان بن محمد
د .فضل بن عبّاس
 .64کدام کاتب معروف دلیل موفقیّتش در بالغت را حفظ کلمات حضرت علی علیهالسالم بیان میکند؟
الف .سید رضی
ب .ابن ابی الحدید
ج .عبدالحمید کاتب مروان بن محمد 
د .فضل بن عبّاس
 .65کدام عالم درباره این جمله حضرت علی علیهالسالم «قیمَۀُ کلِّ امْرِئٍ ما یُحْسِنُهُ» مینویسد« :مثل این است که خداوند متعال این جمله را
با جامهای از جاللت و نوری از حکمت پوشانیده است و روح و نیت و تقوای گویندهاش در او ظاهر شده است».؟
الف .جاحظ ناصبی 
ب .ابن ابی الحدید معتزلی
ج .عبد الحمید اموی
د .عدی بن حاتم طائی
 .66جمالت «به منتهی درجه از عزت و کرامت بود ،بسیار قوی و نیرومند بود ،به عدالت میگفت و معتقد بود ،و حکمش قاطع بود ،حکمت و
علم از اطراف و جوانبش مثل آب که از چشمه میجوشد ،میجوشید» در وصف حضرت علی علیهالسالم از چه کسی است؟
الف .جاحظ ناصبی
ب .ابن ابی الحدید معتزلی
ج .عبد الحمید اموی
د .عدی بن حاتم طائی 
 .67سخنان عدی بن حاتم طائی در وصف امیر المؤمنین باعث شد که اشک چه کسی از چشمانش جاری شود و سخنان عدی را با جمله
«رَحِمَ اللّهُ اَبَا الْحَسَنِ کانَ کذلِک؛ خدا اباالحسن را بیامرزد ،همین طور بود که تو گفتی» تأیید کند؟
الف .معاویۀ بن ابی سفیان 
ب .مروان بن حکم
ج .عبد اهلل بن عباس
د .عثمان بن عفّان
 .68این فرمایش حضرت علی علیهالسالم «به من پیشنهاد میکنید موفقیت را از راه جور و ستم بر مردمی که رعیت من هستند تأمین کنم؟ به
خدا قسم که تا دنیا دنیاست چنین چیزی برای من ممکن نیست ».در ردّ کدام پیشنهاد خیرخواهانه بعضی از افراد بیان شده است؟ ص 137
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الف .کیفیت تقسیم بیت المال 
ب .اصول تزویر و فریب و نیرنگ در سیاست
ج .حکمیّت
د .قتل عثمان
 .69حضرت علی علیهالسالم در پاسخ به درخواست چه کسی که میخواست از بیت المال قرضهایش ادا شود فرمود« :اگر مال یک نفر را
بدزدی بهتر است از اینکه مال صدها هزار نفر را بدزدی .چطور است که ربودن مال یک نفر اسم دزدی دارد و ربودن اموال عمومی دزدی
نیست؟»
الف .طلحه
ب .زبیر
ج .عایشه
د .عقیل 
 .70امام علی علیهالسالم به کدام یک از سرداران لشگر خود هنگام ماموریت جنگی این توصیه را ایراد فرمود« :مبادا کینه و دشمنی آنها تو را
وادار کند که قبل از آنکه آنها را کامالً دعوت کنی و اتمام حجت کنی ،به زد و خورد مبادرت کنی».
الف .مَعقِل بن قیس ریاحی 
ب .مالک بن اشتر نخعی
ج .بسر بن ارطاۀ
د .سفیان غامدی
 .71معاویه به کدام یک از سران نظامی سپاهیانش هنگام مأموریت جنگی دستور داد« :برو تا به مدینه برسی .در بین راه مردم را از جلو خودت
بران و تا میتوانی ایجاد رعب در دلها کن و هرچه مال به دستت میرسد غارت کن ،مگر مال آنهایی که از دوستان خود ما هستند».؟
الف .زیاد بن ابیه
ب .خالد بن ولید
ج .بسر بن ارطاۀ 
د .سفیان غامدی
 .72معاویه به کدام یک از سران نظامی لشگرش دستور داد که «برو ،شبیخون بزن و آدم بکش و اموال غارت کن که این کارها از لحاظ
سیاست بسیار نافع است ،زیرا اهل عراق مرعوب میشوند و دوستان ما که در گوشه و کنار هستند خوشوقت و دل قوی میگردند و بعضی هم
که مردّدند چه کنند به طرف ما خواهند آمد».؟
الف .زیاد بن ابیه
ب .خالد بن ولید
ج .بسر بن ارطاۀ
د .سفیان غامدی 
 .73امیر المؤمنین علی علیهالسالم در بستر شهادت هنگام وصیت به حسنین علیهماالسالم بالفاصله بعد از توصیه به تقوای الهی ،ایشان را به
چیزی وصیت و نصیحت کردند؟
الف .ایتام
ب .همسایگان
ج .اصالح بین مردم
د .نظم در امور 
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 .74طبق فرمایش امام علی علیهالسالم بیشتر زمین خوردنهای عقلها در چه هنگامی رخ میدهد؟
الف .طمع 
ب .حسادت
ج .خودپسندی
د .خشم
 .75طبق فرمایش امام علی علیهالسالم کدام گزینه جزو سه نوع دوست انسان نیست؟
الف .دوست انسان
ب .دوست دوست انسان
ج .دشمن دشمن انسان
د .دشمن دوست انسان 
 .77آرزوهای بی نظم و قاعده در زبان دین به چه عنوانی نامیده شده است؟
الف .آمال شیطانی 
ب .آرزوهای بزرگ
ج .آرزوهای دور
د .تخیالت نفسانی
 .78شهید مطهری آرزوهای باطل و بیثمر در وجود انسان را به چه چیزی تشبیه میکند؟
الف .شاخه زیادی 
ب .میوههای نارس
ج .برگهای زرد
د .میوههای آفت زده
 .79آیا جمله «ترس از مرگ ،غریزی و طبیعی هر موجود جاندار است ».و «اگر پای مرگ در میان نبود ،آدمی از چیزی وحشت نداشت ».به
ترتیب از دیدگاه مصنّف صحیح است؟
الف .بله – بله 
ب .خیر  -خیر
ج .بله  -خیر
د .خیر – بله
 .80کدام خلیفه عباسی آن وقت که آخرین لحظات عمر خود را طی میکرد با کمال عجز و البه دست به آسمان بلند کرد و گفت :ای آن که
مُلک تو دائم و ثابت و همیشگی است ،رحم کن بر آن که مُلکش از دستش میرود؟
الف .مأمون 
ب .امین
ج .هارون
د .منصور
 .81کدام حکیم الهی و بزرگوار جهان حتی در روز آخر و لحظات آخر عمرش که ساعتی بعد میبایست جام زهر را بنوشد و شاگردان دورش
جمع بودند ،همچنان به تعلیم و بیان اینکه آدمی با مردن تمام نمیشود و بعد از مرگ باقی میماند ادامه میداد؟
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الف .سقراط 
ب .افالطون
ج .ابن سینا
د .ابوریحان
 .82امام علی علیهالسالم از پیامبر صلیاهللعلیهوآله شنیده بود که چه چیزی از اینکه همیشه نماز خوانده شود و روزه گرفته شود ،با فضیلتتر
است؟
الف .اصالح میان مردم 
ب .صله رحم
ج .روزه ماه رمضان
د .عمل به قرآن
 .83طبق توصیه حضرت علی علیهالسالم کدام عمل حساب خدا را برای انسان آسان میکند؟
الف .اصالح میان مردم
ب .مالحظه خویشاوندان و ارحام 
ج .مراقبت از یتیمان
د .روزه ماه رمضان
 .84طبق فرمایش موال امیر المؤمنین علی علیهالسالم پیامبر صلیاهللعلیهوآله درباره چه کسانی آنقدر توصیه کرد که گمان کردیم آنها را در
ارث هم شریک خواهد ساخت؟
الف .همسایگان 
ب .یتیمان
ج .بردگان
د .ارحام
 .85امام علی علیهالسالم عمل به کدام فریضه الهی را موجب فرو نشانده شدن خشم خدا دانسته است؟
الف .حج
ب .جهاد
ج .روزه
د .زکات 
 .86کدام عمل طبق فرمایشات امیر المؤمنین سپر از آتش جهنم است؟
الف .حج
ب .جهاد
ج .روزه 
د .زکات
 .87در وصایای امام علی علیهالسالم ترک کدام فریضه موجب میشود ظلم بر ما مسلط شود و آن وقت دعا کنیم و دعای ما مستجاب نگردد؟
الف .جهاد با مال و با جان و با زبان
ب .امر به معروف و نهی از منکر 
ج .روزه ماه رمضان
د .عمل به قرآن
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 .88پیامبر اکرم صلیاهللعلیهوآله کسی را که صبح از بستر برمیخیزد و در نیتش اصالح امور مسلمانان نیست ،چگونه ارزیابی کردند؟
الف .مسلمان نیست 
ب .کافر است
ج .مشرک است
د .عاصی است
 .89امام صادق علیهالسالم از هزار دینار زری که مصادف ،غالمش در تجارت و با ایجاد بازار سیاه سود کرده بود ،چه میزانی برداشت؟
الف .هزار دینار
ب .پانصد دینار
ج .صد دینار
د .هیچ مقدار 
 .90امام علی علیهالسالم این فرمان را خطاب به کدام یک از والیان خود صادر کرده است« :نسبت به افراد رعیت نرم و متواضع باش ،با چهره
باز و گشاده با آنها روبرو بشو ،حتی در نگاه و توجه چشم ،رعایت عدالت را بکن و مبادا که در خطابهای خود فقط یک نفر را مورد توجه قرار
دهی و چشمت را به صورت همان یک نفر بدوزی ،زیرا اگر تنها اقویا را مورد توجه قرار دهی آنها در تو طمع میبندند که تو را وسیله پامال
کردن حق ضعفا قرار دهند و ضعفا از تو مأیوس میشوند .خداوند از جمیع اعمال بندگان ،چه کوچک و چه بزرگ ،سؤال میکند».
الف .عبداهلل بن عباس
ب .زیاد بن ابیه
ج .محمد بن ابی بکر 
د .مالک بن اشتر
 .91کدام یک از نتایج کار و زحمت باعث میشود مجالی برای فعالیت قوّه خیال و هوسهای شیطانی باقی نماند؟
الف .صفای روح و نرمی و خشوع دل
ب .سرگرمی فکری 
ج .افزایش عزّت و شخصیّت انسان
د .خالصی از فقر و گرسنگی
 .92کدام یک از نتایج کار و زحمت باعث میشود فکر انسان عادت کند که همواره منظم کار کند و از بیانتظامی و پریدن از یک شاخه هوس
به شاخه دیگر خالص گردد؟
الف .صفای روح و نرمی و خشوع دل
ب .سرگرمی فکری 
ج .افزایش عزّت و شخصیّت انسان
د .خالصی از فقر و گرسنگی
 .93طبق فرمایش امیرالمؤمنین علی علیهالسالم چه کسی پیروزی را از دست نخواهد داد هرچند مدت درازی برای رسیدن به آن طول بکشد؟
الف .انسان صبور و پرحوصله 
ب .آدم با استعداد و نابغه
ج .انسان مسلمان و مؤمن
د .مسلمان با استعداد
 .94قرآن کریم درباره انسان میفرماید« :آیا ما برای انسان دو چشم و یک زبان و دو لب قرار ندادیم و او را به دو ارتفاع رهنمایی نکردیم؟»
مقصود از «دو ارتفاع» در این آیه شریفه چیست؟
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الف .دو راه حق و باطل 
ب .دنیا و آخرت
ج .مرگ و زندگی
د .بیماری و سالمتی
 .95حکما بیشترین مُمیز انسان را از سایر جانداران چه چیزی دانستهاند؟
الف .نطق 
ب .خوردن
ج .خوابیدن
د .آشامیدن
 .96طبق نقل امام علی علیهالسالم از رسول اکرم صلیاهللعلیهوآله ،حضرت نسبت به کدام طایفه بر امت خود نگران بودند و میفرمودند هرچه
بر سر امت من بیاید از ناحیه این طایفه است؟
الف .کفّار
ب .مشرکین
ج .منافقین 
د .اهل کتاب
 .97حدیث «مردم را به سوی خیر و نیکی بخوانید ولی به وسیله غیر زبان ،یعنی به وسیله عمل و پیشقدم شدن» به مناسبت کدام یک از
حکمتها و اندرزهای ارائه شده در کتاب مطرح شده است؟
الف .تأثیر عمل در هدایت بشر 
ب .نعمت زبان و نطق
ج .اختیار ،امتیاز بزرگ انسان
د .سرمایه خُلق نیک
 .98مطابق با فرمایش پیامبر اکرم صلیاهللعلیهوآله کدام یک از دستگیرههای ایمان محکمتر است؟
الف .دوست داشتن به خاطر خدا و دشمن داشتن به خاطر خداست .
ب .امر به معروف و نهی از منکر
ج .نماز
د .زکات
 .99در اخبار و روایات کمترین حقی که مؤمن نسبت به مؤمن پیدا میکند ،چه چیزی عنوان شده است؟
الف .هرچه را برای خود دوست میدارد برای او دوست بدارد و هرچه را برای خود مکروه میدارد برای او مکروه بدارد 
ب .از آزار او بپرهیزد و بر آزار او صبر کند
ج .هنگامی که مریض شد به عیادتش برود و هنگام ناتوانی به او یاری برساند
د .او با شکم سیر نخوابد در حالی که برادر مؤمنش با شکم گرسنه سر بر بالین گذاشته باشد.
 .100این فرمایشات پیامبر صلیاهللعلیهوآله «مثَل اهل ایمان در دوستی متبادل و عاطفه مشترک همانا مثَل یک پیکر است که چون عضوی
درد میگیرد ،سایر اعضای جسد بیقراری و همدردی میکنند» متناسب با کدام حکمت و اندرزهای کتاب ارائه شده است؟
الف .تأثیر عمل در هدایت بشر
ب .روح اجتماعی مؤمن 
ج .اختیار ،امتیاز بزرگ انسان
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د .سرمایۀ خلق نیک
 .101واقعه تاریخی «سالی در مدینه خشکسالی پیدا شد .امام علیهالسالم از ناظر خرج منزل خود پرسید :امسال ما در خانه چه داریم؟ او گفت:
جای نگرانی نیست ،به قدر آنکه تا آخر سال ما را کفایت کند من گندم تهیه و ذخیره کردهام .امام فرمود :فعلًا وضع مردم چطور است؟ گفت:
سخت است؛ امام فرمود :برو هرچه گندم در خانه ما هست به مردم بفروش» درباره کدام یک از پیشوایان معصوم علیهمالسالم گزارش شده
است؟
الف .امام علی علیهالسالم
ب .امام حسن علیهالسالم
ج .امام صادق علیهالسالم 
د .امام جواد علیهالسالم
 .102امام علی علیهالسالم شخصیّت کسی را که منتظر است محتاجان درِ خانه او را بزنند و یا در کوچه و بازار جلو او را بگیرند تا او دست
کمک به سوی آنها دراز کند ،و در دعای خود میگوید« :اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنینَ وَ الْمُؤْمِنات» چگونه ارزیابی میکنند؟
الف .دروغگو 
ب .خیرخواه
ج .صالح
د .منافق
 .103در آیه «ای مردم با ایمان! از راه منت گذاشتن بر کسان و از راه آزار دادن به فقیران ،اعمال خیر و انفاقات و احسانات خود را باطل و
ضایع نکنید ،مانند کسی که به واسطه ریاکاری و تظاهر و خودنمایی مال خود را انفاق میکند و عمل خود را ضایع میگرداند ».آیا جنبههای
روحی مربوط به افراد انفاق کننده که باید رعایت شود و جنبههای روحی افراد مستمند و بیچارهای که میخواهند از آن کمکها بهره ببرند ،به
ترتیب بیان شده است؟
الف .خیر – بله
ب .بله – خیر
ج .بله – بله 
د .خیر – خیر
 .104رسول خدا صلیاهللعلیهوآله خطاب به علی علیهالسالم فرمود« :اگر خداوند یک نفر را به دست تو و وسیله تو هدایت کند و او را از
گمراهی نجات بخشد برای تو بهتر است از اینکه تمام مشرق و مغرب را داشته باشی» این روایت متناسب با کدام حکمت و اندرزهای کتاب
ارائه شده است؟
الف .رعایت جنبههای معنوی و اخالق در انفاق
ب .فقر روحی و فکری 
ج .فقر معنوی
د .لزوم همگامی کار و دانش
 .105واقعه تاریخی «حکیم و ریاضیدان معروف ،در بستر مرگ افتاده بود و ساعات آخر عمر خود را طی میکرد .در همان حال ،فقیهی به
عیادت وی آمد .حکیم با همه سنگینی و سختی مرض در همان حال فرصت را غنیمت شمرد و یک مسئله فقهی را طرح کرد .مرد فقیه در
شگفت ماند و به وی گفت :این چه وقت مسئله پرسیدن و مذاکره علمی است؟! وی جواب داد :فکر میکنم اگر این مسئله را بدانم و بمیرم
بهتر است از اینکه این مسئله را ندانم و بمیرم ».درباره کدام یک از شخصیتهای زیر گزارش شده است؟
الف .سید رضی
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ب .سقراط
ج .ابوریحان بیرونی 
د .ابو علی سینا
 .106فرمایش حضرت امام حسن مجتبی علیهالسالم که میفرماید« :عجب است از کسانی که درباره مأکوالت و خوردنیهای خود فکر
میکنند اما درباره معقوالت و یاد گرفتنیهای خود هیچگونه زحمتِ اندیشهای به خود راه نمیدهند ».متناسب با کدام یک از حکمت و
اندرزهای کتاب ارائه شده است؟
الف .دشمنان عقل
ب .فقر روحی و فکری
ج .فقر معنوی 
د .تعصّب باطل
 .107قرآن کریم از گروهی از مردم زمان نزول قرآن که منکر و مخالف قرآن بودند نقل میکند که میگفتند« :خدایا اگر این قرآن حق است،
یک سنگی از آسمان بر سر ما بفرست که ما یک آن زنده نمانیم» این آیه شریفه متناسب با کدام یک از حکمت و اندرزهای کتاب ارائه شده
است؟
الف .دشمنان عقل
ب .فقر روحی و فکری
ج .فقر معنوی
د .تعصّب باطل 
 .108طبق بیان شهید مطهری در قرآن کریم تعبیر «حجاب» و یا «غالف» برای دلها و روحها زیاد آمده است؛ کدام گزینه از مصادیق این
آیات نیست؟
الف .لَقَدْ کانَ لَکمْ فِی رَسُولِ اَللّهِ أُسْوَۀٌ حَسَنَۀٌ لِمَنْ کانَ یَرْجُوا اَللّهَ وَ اَلْیَوْمَ اَلْآخِرَ 
ب .وَ إِذا قَرَأْتَ اَلْقُرْآنَ جَعَلْنا بَیْنَک وَ بَیْنَ اَلَّذِینَ ال یُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَۀِ حِجاباً مَسْتُوراً
ج .وَ مِنْهُمْ مَنْ یَسْتَمِعُ إِلَیْک وَ جَعَلْنا عَلی قُلُوبِهِمْ أَکنَّۀً أَنْ یَفْقَهُوهُ وَ فِی آذانِهِمْ وَقْراً
د .وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُکرَ بِآیاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْها وَ نَسِیَ ما قَدَّمَتْ یَداهُ إِنّا جَعَلْنا عَلی قُلُوبِهِمْ أَکنَّۀً أَنْ یَفْقَهُوهُ وَ فِی آذانِهِمْ وَقْراً
 .109انسان کامل انساندوست است ،در رنج و غم دیگران شریک است ،میخواهد خودش را به هالکت برساند به خاطر آنکه چرا مردم گمراه
و بیچاره و بدبختاند؛ آیاتی از قرآن نیز به همین خصوصیت دربارۀ پیامبر اکرم صلیاهللعلیهوآله اشاره دارد؛ کدام گزینه از مصادیق آیات مذکور
نیست؟
الف .وَ مِنْهُمْ مَنْ یَسْتَمِعُ إِلَیْک وَ جَعَلْنا عَلی قُلُوبِهِمْ أَکنَّۀً أَنْ یَفْقَهُوهُ وَ فِی آذانِهِمْ وَقْراً 
ب .فَلَعَلَّک باخِعٌ نَفْسَک عَلی آثارِهِمْ إِنْ لَمْ یُؤْمِنُوا بِهذَا اَلْحَدِیثِ أَسَفاً
ج .لَعَلَّک باخِعٌ نَفْسَک أَالّ یَکونُوا مُؤْمِنِینَ
د .لَقَدْ جاءَکمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِکمْ عَزِیزٌ عَلَیْهِ ما عَنِتُّمْ حَرِیصٌ عَلَیْکمْ بِالْمُؤْمِنِینَ رَؤُفٌ رَحِیمٌ
 .110رسول خدا صلیاهللعلیهوآله در حضور جمعیت درباره چه کسی فرمود که او به دست عدهای از خود مسلمانان که بناحق سرکشی میکنند،
کشته خواهد شد؟
الف .عمّار یاسر 
ب .میثم تمّار
ج .مقداد بن اسود
د .عثمان بن عفان
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 .111عمّار یاسر چند سال پس از پیش بینی شهادتش توسط پیامبر اکرم صلیاهللعلیهوآله و در کدام جنگ به شهادت رسید؟
الف 37 .سال – صفیّن 
ب 33 .سال – صفیّن
ج 37 .سال – جمل
د 35 .سال – نهروان
 .112معاویه با مغالطه برای مردم شام چه کسی را به عنوان قاتل عمار یاسر معرفی کرد؟
الف .پیامبر اکرم صلیاهللعلیهوآله
ب .عمروعاص
ج .خداوند عزّوجلّ
د .علی علیهالسالم 
 .113مطابق مغالطه معاویه درباره مشخص کردن قاتل عمار یاسر ،چه کسی باید به عنوان قاتل حمزه سید الشهداء به شمار بیاید؟
الف .پیامبر اکرم صلیاهللعلیهوآله 
ب .ابوسفیان
ج .هند جگر خوار
د .وحشی غالم هند
 .114طبق فرمایش موال علی علیهالسالم همنشینی با هواپرستان برای ایمان چه تاثیری دارد؟
الف .فراموشخانه ایمان است .
ب .از بین برندۀ ایمان است.
ج .ایمان را تضعیف میکند.
د .ایمان را تقویت میکند.
 .115آیا در واقعه تاریخی «در شب زفاف عایشه ،کاسه شیری به دست رسول خدا صلیاهللعلیهوآله داده شد .آن حضرت بعد از آنکه مقداری از
آن شیر تناول فرمود ،کاسه را به امّ سلمه داد و فرمود :میل کن امّ سلمه .گفت :میل ندارم ».ام سلمه واقعاً میل به نوشیدن شیر نداشت؟ اگر
امسلمه علی رغم میلش در اظهار بیمیلی به آن تعارف کرده باشد ،آیا مرتکب کذب شده است؟
الف .خیر – بله 
ب .بله – خیر
ج .بله – بله
د .خیر – خیر
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