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

نام و نام خانوادگی :

.....................................................................................

نام پدر:

...............................................

کد شرکت کننده:

...........................

* ازسؤال  1تا  5فقط معنی کلماتی که زیر آن خط کشیده شده را بنویسید.

صاح ِب ِه .
سان َجموح ِب ِ
 -1فَا َِّن ه َذاال ِلِّ ِ
مور .
َ -2
علَ َ
یک ِبالقَص ِد فِی األ ُ ِ
ِفطار ُهم .
َ -3حبَّذا نَو ُم االَ ِ
کیاس َو ا ُ
نفاق .
 -4اَل ِعل ُم َیزکو َ
علَی ا ِال ِ
ت.
ص ال َّ
ش َهوا ِ
 -5فَاذکُروا ها ِد َم اللَّذِّا ِ
ت َو ُمنَ ِغِّ َ

* از سؤال  6تا  11جواب مورد نظر را با علامت ×

مشخص کنید .

 -6آیا افرادی که آرامش دارند ،آسایش هم دارند؟

بلی Ο

خیر Ο

 -7آیا پرداخت زکات واجب به اهل بیت پیامبر (ص) حالل است؟

بلی Ο

خیر Ο

 -8آیا به نظر موالیمان علی (ع) ثروت بهترازعلم است؟

بلی Ο

خیر Ο

 -9آیا روزه خالص ترین عبادت محسوب میشود؟

بلی Ο

خیر Ο

 -11آیا درروایات اسالمی دعا به عنوان مغز بندگی معرفی شده است؟

بلی Ο

خیر Ο

* از سؤال  11تا  15هر جمله را با کلمه مناسب کامل کنید  ( .لطفاً از نوشتن کلمات اضافی خودداری فرمایید )

 -11بنابر روایتی دنیا زندان  .............................و بهشت  .............................است .

 -11دو چیزی که درآسایش زندگی مادی انسان مؤثر است عبارتند از :

...................................

و . ......................................

 -11نهال  ........................بنشان که کام دل به بار آرد ـ درخت  .........................برکن که رنج بی شمار آرد .

 -11بهترین چیزی که بنده بعداز شناخت خدا به وسیله آن به درگاه الهی تقرب پیدا میکند  .........................است .

 -11بنابرحدیثی از پیامبر اکرم (ص) فاصله بین دنیا و آخرت  ................................................است .

* از سؤال  16تا 01جمله صحیح یا غلط را با علامت × مشخص کنید.
 -11اسراف کنندگان ،برادران شیطان هستند .

صحیح Ο

غلط Ο

 -17بیشتر کسانی که نعمت خدا را میشناسند اما بازهم منکرآن میشوند ،کافرند.

صحیح Ο

غلط Ο

 -18دراحکام اسالمی زکات واجب به  9چیز تعلق می گیرد.

صحیح Ο

غلط Ο

 -19مراتب یقین به ترتیب اهمیت عبارتند از  :علم الیقین ،حق الیقین و عین الیقین.

صحیح Ο

غلط Ο

 -21دنیا ذاتا ً و به اجبار نه کسی را میفریبد و نه کسی را هدایت میکند.

صحیح Ο

غلط Ο

« موفق و مؤید باشید »

