
 است نشده تدوین البالغه نهج مانند اعتماد نظر از کتابی الهی وحی انقطاع از بعد بزرگوار کدام نظر از

 ؟است روز نیم آفتاب همچون دارد که بلندی جایگاه و ارزش و واال ومقام اشتهار لحاظ از البالغه نهج

 هالذریع در تهرانی بزرگ آقا ب( )ره( خمینی امام الف(

 یمطهر مرتضی شهید ستاد د( شهیدی جعفر سید دکتر ج(

 .کتاب ۹۱ ص به شود رجوع ب. گزینه

 

  

 ؟است شده بیان گزینه کدام در رضی سید های سمت جمله از 

 رلشک فرماندهی استانداری، وزارت، الف(

 جحجا رهبری قبایل، سرپرستی داوری، و قضاوت ب(

 هجامع ناموس حفظ و حقوقی دفترهای سرپرستی ج(

 دموار همه د(

 .کتاب۴۲ ص به شود رجوع د. گزینه

 

  

 ذاتا محدود کردن نامحدود و دارد محدودیت چیز همه غیرخدا است مرتبط جمله این با آیه کدام

 ؟است محال

 هصفت تحدید علی العقول یطلع لم الف(

 نالفط غوص یناله وال الهمم بعد یدرک ال الذی ب(

 یفینته له غایه ال الذی االول ج(

 همعرفت واجب عن یحجبها ولم د(

 .کتاب۳۳ ص به شود رجوع ب. گزینه

 

  

 ؟باشد می یک کدام خصوص در معرفته واجب عن یحجبها ولم آیه 

 دخداون سازی زمینه با خدا شناخت از مندی بهره الف(

 رپروردگا فتمعر از تر فزون مندی بهره در دل پیراستگی نقش ب(



 اخد با عاشقانه ارتباط برقراری امکان ج(

 دخداون بزرگ های نشانه از برخی معرفی د(

 .کتاب ۳۳ ص به شود رجوع الف. گزینه

 

  

  ……………….اصلی هدف مطهری استاد نظر از

 دشو می محقق تربیتی کارهای و ها آموزش با که خداست به انسان تقرب و معنوی تکامل الف(

 ددار نیز ذاتی ارزش بودن مقدمه ارزش بر افزون که عدالتی است حرکت این مقدمه التعد اجرای ب(

 یمعنو تکامل بلندای به جامعه رساندن برای ای مقدمه هم و دارد ارزش خودش هم عدالت ج(

 دموار همه د(

 .کتاب ۲۱ ص به شود رجوع د. گزینه

 

  

 ؟است شده انبی ای نکته چه تحصوها ال اهلل نعمت تعدوا وان آیه در

 تاس نهایت بی ها نعمت اینکه نه ندارید را آن شمارش توان که است گسترده آنقدر الهی های نعمت الف(

 تاس غافل نیز ها نعمت اصل از متاسفانه نعمات شمارش در ناتوانی جز به انسان ب(

 نپنها گنج برانگیختن و ها عقل ساختن بیدار ج(

 ب و الف گزینه د(

 .کتاب ۰۵ ص به شود رجوع د. گزینه

 

  

 و خورد می ها دندان انتهای با را دنیا لقمه کند می توصیف چنین را کسی چه زندگی )ع( علی امام 

 بر دنیا بود. دنیا اهل ترین گرسنه و داشت را پهلوها الغرترین نیفکند دنیا به تمایل در چشمی گوشه

 ؟شد عرضه او

 دمحم ژرف نگاه د( داوود منش ج( یسیع مشی ب( هارون و موسی الف(

 .کتاب ۰۵ ص به شود رجوع د. گزینه

 

  



 ؟باشد می کسانی چه عهده بر اکرم پیامبر سنت تفسیر و شده نازل متن تفسیر

 دباشن برده بهره او معرفت خوان از و بوده متصل پیامبر دانش و علم به که کسانی الف(

 دباش خدا رسول به ترین شبیه رفتارش ایمان و بینش و معرفت دانش از که کسی ب(

 ب و الف گزینه ج(

 رپیامب فرزندان و جانشین د(

 .کتاب ۳۶ ص به شود رجوع الف. گزینه

 

  

 ؟باشد داشته رفتاری چه نامالیمات همه برابر در باید خدا رسول جانشین و پیشوا

 دکن مقاومت مردم گردانی روی در الف(

 دنمای درمان پیشگی عدالت و حوصله با را ها آن عیوب و ها کاستی ها، جهالت ب(

 دورزی مهربانی صبورانه آزارها همه برابر در نیز خدا رسول مانند ج(

 دموار همه د(

 .کتاب ۵۲ ص به شود رجوع د. گزینه

  

 ………………رفعت کیف السماء الی و خلقت کیف االبل الی ینظرتون افال آیه به توجه با

 یظاهر نگاه صرف نه است آمیز تامل و عالمانه هنگا آسمان و شتر به نگاه الف(

 دگرد می برقرار ها قلب محبوب با اتصال و شود می شروع دل حرکت عقالنی وتامل بصیرت این همواره ب(

 تاس حق به گرایش اضافه به نظر است بصیرت موجب آنچه و است دل چشم شدن گشوده بصیرت ج(

 ب و الف گزینه د(

 .کتاب ۶۵ ص به شود رجوع د. گزینه

 

  

 توصیف کدام دارند اهتمام بدان سنت اهل حتی و است صالبت اوج در البالغه نهج کتاب امروز اگر 

 ؟رساند می را امام دفاعی

 یزیست ساده د( حق در شک عدم ج( امام حقانیت ب( گویی حق الف(

 .کتاب ۱۵ ص به شود رجوع ب. گزینه

 



  

 ؟داند می .…… خدا امر دارندگان رپایب ویژگی علی حضرت

 یخدای خشم ب( دشمن با مصاف در استقامت الف(

 راستوا هایی گام د( باطل اهل به تشبه عدم ج(

 .کتاب ۹۹۵ ص به شود رجوع ج. گزینه

  

 فرزندشان دست به پرچم دادن هنگام به جنگ کدام در دشمن بر غلبه و امت پیوستگی و تحکیم 

 ؟است شده ایراد سردار آن به حنیفه محمد

 قخند د( احد ج( صفین ب( جمل الف(

 .کتاب ۹۹۵ ص به شود رجوع الف. گزینه

 

  

 ؟کند می ودهآس را امت خیال و شکند می درهم را فتنه آبستن های حادثه از یک کدام 

 دموار همه( د دشمن با دربرخورد تعمق ج( بلند همت ب( وسیع دید الف(

 .کتاب ۹۹۴ ص به شود رجوع د. گزینه

 

  

 ؟فرمود چه هلل اال حکم ال میگفتند که خوارج شعار شنیدن هنگام به امیرمؤمنان

 لباط بها یراد حق کلمه الف(

 هفادرک الباطل طلب کمن فاخطاه الحق طلب من فلیس بعدی الخوارج تقاتلوا ال ب(

 هسبحان امراهلل الیقیم ج(

 لوالتز الجبال تزول د(

 .کتاب ۹۹۵ ص به شود رجوع الف. گزینه

 

  

  …………………….کرده بینی پیش اساسی قانون که شرایطی در انعطاف 

 تاس مبانی و اصول سر بر سازش الف(

 دشو می محسوب سازش ب(



 دشو نمی محسوب سازش ج(

 تاس زمان رویدادهای با متناسب تدبیری د(

 اما است مبانی و اصول سر بر سازش الزاما استکبار با سازش ما دوران در کتاب. ۹۹۱ ص به شود رجوع ج. گزینه

 دشو نمی محسوب سازش کرده بینی پیش را آن اساسی قانون که شرایطی در انعطاف

  

 ؟است شده بیان گزینه کدام در ها انسان در معنوی حیات های نشانه از یکی

 هاشتبا به اعتراف و است دیگران درست نقدهای تصدیق الف(

 دکن می بدل مهر به را آن و مهار را دیگران خشم ویژگی این ب(

 هنمود رخ پیش از بیش و است آدمیان نیاز ها زمینه تمام در مشاوره ج(

 ب و الف گزینه د(

 درست نقدهای تصدیق ها انسان در معنوی حیات یها نشانه از یکی کتاب. ۹۴۴ ص به شود رجوع د. گزینه

 که آنجا در مگر کند می بدل مهر به را آن و مهار را دیگران خشم ویژگی این اشتباه. به اعتراف و است دیگران

 دگرد دشمنان دستاویز گیری موضع یک نبودن موفق به اقرار یا خطا به اعتراف

 


