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 را تدوین کرد چه کسی بود؟)علیه السالم (نخستین کسی که سخنان امام علی   .8
  د( عبد العظیم حسنی ج( سید رضی صبغ بن نباتهب( ا الف( حارث همدانی 

  ، اکنون نیز موجود است؟)علیه السالم (کدام اثر در زمینۀ گردآوری سخنان امام علی   .2
 ب( مأة کلمة، جاحظ طب امیر المؤمنین، عبد العظیم حسنیالف( خ 

  لجمل، شیخ مفیدد( ا حف العقول، ابن شعبة حرانیج( ت
 نهج البالغه از چند بخش تشکیل شده است؟  .0
  نج بخشد( پ ج( چهار بخش ب( سه بخش و بخشالف( د 

 تعداد خطب موجود در نهج البالغه کدام است؟  .4
  عدد 042د(  عدد 952ج(  عدد 72ب(  عدد 932الف(  

 مهمترین منصب اجتماعی سید رضی چه بوده است؟  .5
  د( مرجعیت فقهی شیعه ج( سرپرستی حاجیان ب( قاضی القضاة مامت جماعتالف( ا 

 کدام مورد به معنای شیوا سخن گفتن است؟  .6
  طابهد( خ اعر بودنج( ش الغتب( ب الف( فصاحت 

 چیست؟« هذا الخطیب الشحشح»در عبارت « شحشح»مقصود از   .9
  د( کوچ کننده ج( ماهر در ادای خطابه ب( خسیس اره پاره شدهالف( پ 

 نهج البالغه دارد؟کدام یک از الفاظ زیر داللت بر تقطیع کالم در   .1
  د( همه موارد ج( من هذه الخطبه ب( ثم قال منها الف( و 

 کدام عنصر ادبی بارزتر است؟« شغل من الجنة و النار أمامه ساع سریعا نجا و طالب بطئ رجا و مقصر فی النار هوی ... »در عبارت   .3
  د( استعاره ج( سجع ب( تشبیه نایهالف( ک 

 کدام است؟« کأنی بمسجدکم کجؤ سفینة قد بعث الله علیها العذاب من فوقها و من تحتها و غرق فی ضمنها»وجه تشبیه در عبارت   .83
  د( کاف ج( تالطم و ناآرامی ب( سینۀ کشتی سجدالف( م 

 عنصر کنایه در کدام عبارت زیر به کار رفته است؟  .88
  د( مستقبلین ریاح الصیف تضربهم ج( بعد اللتیا و التی فیها سراجا مستطیرااجری ب( ف الف( قد طوحت بکم الدار 

 در نهج البالغه، نخستین گام در برابر قرآن چیست؟)علیه السالم (با در نظر گرفتن منقوالت امام علی   .82
  د( تفسیر قرآن ج( فراگیری قرآن ب( عمل به قرآن دبر در قرآنالف( ت 

 کهن ترین شرح موجود و مطبوع از نهج البالغه از کیست؟  .80
  د( راوندی ج( ابن ابی الحدید ب( بیهقی بریالف( و 

 کدام یک از شروح نهج البالغه به نیاز مخاطبان امروزی توجه دارد؟  .84
  د( شرح ابن ابی الحدید ج( شرح ابن میثم ب( بهج الصباغه الف( پیام امام 
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 احادیث امام علی علیه السالم به کدام بازۀ زمانی از دوران حیات ایشان مربوط می شود؟ عمدۀ  .85
 ب( دوران سکوت )صلی الله علیه و آله(وران حضور پیامبر الف( د 

  د( هنگامۀ سقیفه ج( دوران خالفت
 ؟داردکدام یک از افراد زیر در شمار مشایخ سید رضی قرار ن  .86

  د( شیخ کلینی ج( هارون بن موسی تلعبکری ب( شیخ مفید بوعلی فارسیالف( ا 
 کدام اثر در شمار آثار سید رضی قرار دارد؟  .89

  د( همه موارد ج( نهج البالغه ب( المجازات النبویه صائص االئمهالف( خ 
 ؟نکرده استسید رضی از کدام واژگان در صدر نامه های نهج البالغه استفاده   .81

  د( وصیت ج( رساله ب( مصنف تابالف( ک 
 بوده است؟)علیه السالم (کدام مورد به عنوان محوری برای سید رضی در ذکر سخنان امام علی   .83

 ب( جمع آوری تمام سخنان امام علی علیه السالم الف( روایات فصیح و بلیغ امام علی علیه السالم 
  د( ذکر روایات غریب امام علی علیه السالم ج( ذکر روایات صحیح امام علی علیه السالم

 اثر کیست؟« بهج الصباغه فی شرح نهج البالغه»کتاب   .23
  د( وبری ج( بیهقی ب( عالمه شوشتری المه جعفریالف( ع 

 کدام دیدگاه زیربنای تفکر علی علیه السالم است؟  .28
  د( دیدگاه تحولی زیستیج( دیدگاه ساده  ب( دیدگاه اخروی الف( دیدگاه توحیدی 

 به کدام نوع از توحید اشاره دارد؟« ال تناله التجزئة و التبعیض»   .22
  د( عبادی ج( افعالی ب( صفاتی الف( ذاتی 

 بر اساس نهج البالغه، هدف نهایی از بعثت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله کدام نوع از توحید است؟  .20
  د( عبادی ج( افعالی ب( ذاتی فاتیالف( ص 

 کدام نوع از توحید از دیدگاه امام علی علیه السالم مردود است؟  .24
  د( افعالی ج( عددی ب( ذاتی فاتیالف( ص 

 ؛ نتیجۀ تفکر در روز قیامت چیست؟«و انما هی نفسی أروضها بالتقوا التأتی آمنة یوم الخوف األکبر»بر اساس عبارت   .25
  د( شجاعت ج( خوب زندگی کردن ب( تقوا بهشتسیدن به الف( ر  

 به کدام ویژگی دنیا از منظر امام علی علیه السالم داللت دارد؟« و احذرکم الدنیا، فإنها منزل قلعة، و لیست بدار نجعة»عبارت   .26
  د( کوتاه ج( منزلگاهی ناپایدار ب( سریع و گذرا ختی و نیستیالف( س 

 کدام یک از موارد زیر در شمار بسترهای فریب دنیا از منظر امام علی علیه السالم قرار دارد؟  .29
  د( همه موارد ج( سرگرمی ب( مردن دل باهی عقلالف( ت 

 دنیادوستی از منظر امام علی علیه السالم شیوۀ چه کسانی است؟  .21
  منحرفاند(  ج( گذشتگان ب( فریب خوردگان الف( فرعونیان 
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 کدام یک از موارد زیر نظر امام علی علیه السالم در موضع گیری نسبت به دنیا را نشان می دهد؟  .23
  د( پاک ماندن از دنیا ج( گوشه گیری ب( دنیازدگی هبانیتالف( ر  

 تعریف کدام اصطالح است؟« که بشر را به کمال می رساند تمام ارزش ها و اعتقادات و رفتارها و گفتارها و هنجارهایی»عبارت   .03
  د( سیاست ج( مدیریت ب( فرهنگ لمالف( ع 

 فرهنگ امام علی علیه السالم بر پایۀ .......................... استوار است.  .08
  د( گسترش آموزش و پرورش ج( تبیین ویژگی های رفتاری ب( دانش پژوهی الف( خردورزی 

 معنای اقتصاد چیست؟  .02
  د( تلفیقی میان تمام موارد ج( پس انداز ب( میانه روی یاست مالیالف( س 

 از منظر امام علی علیه السالم بزرگ ترین مرگ کدام است؟  .00
  د( هرزگی ج( انحراف عقیدتی ب( دنیادوستی الف( فقر 

 کدام مورد عامل پیدایش فقر است؟  .04
  د( همه موارد ج( تنبلی ب( ارتکاب گناه ثروتمندانتم الف( س 

 اساسی ترین پایۀ پیشرفت اقتصادی جامعه ............... است.  .05
  د( سرمایه و دارایی ج( اقتصاددانان ب( حاکمان الف( مردم 

 ؟یستکدام یک از موارد زیر در نگاه امام علی علیه السالم مذموم ن  .06
  د( رهبانیت ج( فخرفروشی فقرب(  الف( ثروت 

 کدام گزینه صحیح است؟  .09
 الف( سیاست دارای یک معنای اصطالحی مورد قبول همگان است. 

 ب( کلیدواژۀ سیاست راهگشای فهم سیاست علوی از نهج البالغه است.
 ج( سیاست در نهج البالغه بیشتر در معنای خلق و خو یا تأدیب است.

  د( هیچ کدام
 کدام یک از عناصر زیر بر سایرین مقدم است؟  .01

  د( مهرورزی ج( قناعت ب( عدالت حبتالف( م 
 به کدام یک از ویژگی های مدیریتی امام علی علیه السالم اشاره دارد؟« ثم انظر فی أمور عمالک فاستعملهم اختبارا»عبارت   .03

  د( کنترل و نظارت گزینش شایستگانج(  ب( آگاهی و توانایی عتماد به مردمالف( ا 
 از منظر امام علی علیه السالم؛ سرپرست تمام کردارهای پسندیده چیست؟  .43

  د( تقوا ج( مردم داری ب( حسن خلق خالصالف( ا 
 

 .            یدباش یروزموفق و پ


