
 

 ت  داخلی امتحاان 
رس حوزه  اهی علمیه خوارهانمدا

  

حان:  آشنایی با نهج البالغه موضوع امت
 

ن:  سمنان  انم استا

ن: آشنایی با نهج البالغه عنوان:  شاهرود انم شهرستا

تاب:  دو سطح در محضر خورشید ک
 

 40/40/29 اترخی ربگزاری:

ن 29ـ  29سال تحصیلی:   ااشتنرات:  94 :بارم امتحا

ح:  سال دومنیم کل کتاب  محدوده:  مریم جهازی انم طّرا

     نام ونام خانوادگی:                                                      پایه: پنجم مهر

 دقیقه 04نام پدر:                                                                      زمان: 

  نمره   )علیه السالم(مام جعفر صادق مدرسه علمیه ا

  تجديد نظر   مهر مدرسه
 

 نمره 5/0چه بود؟  )علیه السالم(محورهای اساسی حکومت امام علی ـ 1

 ج( حق و عدل   ب( والیت الهی و عدل   الف( حق و والیت 

 نمره 5/0ـ اولین شارع نهج البالغه که بود؟ 2

 ج( ابن ابی الحدید   راوندی  ب( سید فضل اهلل  الف( سید رضی 

 نمره 5/0با جایگاه....... و باب علم پیامبر از توحید با زیباترین کلمات سخن به میان آورده است.  )علیه السالم(ـ حضرت علی 3

 ج( عصمت     ب( عدل    الف( علم 

 نمره 1سرّ جاودانگی و شهرت نهج البالغه چیست، توضیح دهید؟ ـ 4

 نمره 1مه طباطبایی که کسانی که نهج البالغه را ساخته ی سید رضی می دانند چیست؟ ـ پاسخ عال5

 نمره 1تعریف کنید؟  )علیه السالم(ـ عدل را از دیدگاه حضرت علی 6

 نمره 2ـ با توجه به کالم موال چهار ویژگی که سبب می شود حضرت قرآن را برنامه ی زندگی معرفی کنند را بنویسید؟ 7

 نمره 2ـ چهار صفت از صفات مدیر و چهار وظیفه ی مدیر را با استفاده از بیانات حضرت نام ببرید؟ 8

 نمره 2ـ چهار مورد از راه های از بین بردن فقر را نام ببرید؟ 9

 نمره 5/1درباره ی محاسبه و تهذیب نفس را بیان کنید؟  )علیه السالم(ـ خالصه ی بیانات امام 11

 نمره 5/1ت انسان در جامعه چیست، توضیح دهید؟ ـ راز محبوبی11

 ـ ترجمه کنید؟12

 نمره 1لیس لهذا الجلد الرّقیق صبرٌ علی النار فارحموا نفوسکم. الف( واعلموا انّه 

 نمره 1ب( والحقّ اوسع االشیاء فی التواصف و اضیقُها فی التناصف. 

 نمره 5/1اهلل ال اَطوُرُ به ما سمر سمیرٌ. ج( اَتَأمرونی اَن اطلبَ النصر بالجور فیمن و لیت علیه و

 ـ تکمیل کنید؟13

 نمره 1در ارائه ی معرفت اهلل توجه به آیات در ............................... و ............................. است. )علیه السالم(الف( روش امام علی 

 نمره 1ب( معنای تربیت تحوّل: 

 نمره 5/0: ج( اولویت در تعلیم معرفت

 موفق باشید                                                                                                                     نمره 5/0د( از اصول تربیت: 


