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 ﴾  سمه تعالیإب ﴿

  مطهری رضوان هللا علیه اس تاد  شهید متفکر   ، جاذبه و دافعه   كتاب   مسابقه 

 (  ی ی سؤال تش   2و    ی ا  نه ی سؤال چهار گز   28)شامل:    

 

    ت چهار گزينه اي: سؤاال 

 

   ؟است کدام محبتی که قرآن دستور می دهد،  -1

           خوشایند او رفتار کنیم. سی مطابق میل و کبا هر لف( ا

 هر کسی را در تمایالتش آزاد بگذاریم و یا تمالیات او را امضاء کنیم. ب( 

                         . خیر رساندن است. هر چند خیر رساندن ها، عالقه طرف را جلب نکند.محبت آن است که با حقیقت توام باشد ج(  

 . نه خیر و مصلحت جامعه ، خیر فرد را در نظر بگیرد  فقط  محبت آن است که د( 

 

 انسانها چیست ؟در بین علت اساسی جذب و دفع   - 2 

 

 سنخیت و تضاد الف( تفاوت و تشابه                                  ب( 

 

 د(  قانون طبیعت                                        ضغحب و بج( 

 

 

 است ؟  افرادی  نوعزیر مصداق چه   شعر .نسبت به افراد دیگر یکسان نیستند  ،جاذبه و دافعهافراد از لحاظ  -3

 

 بسوزاند  هندو  و  شوید  زمزم  به  مسلمانت    چنان با نیك و بد خو کن که بعد از مردنت عرفی

 

 . د و هم دافعهنهم جاذبه دار.                          ب( اما دافعه ندارد ،د نجاذبه دارالف( 

 

 . د و نه دافعهند( نه جاذبه دار                             .اما جاذبه ندارد ،د ندافعه دارج(  
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این دو فرزند من، پیش تو محبوب ترند یا حسن و  "که پرسید:  متوکل خلیفه عباسیبه  پاسخه کسی در چ  -4

   "فرزندان علی؟ حسین 

در راه  سرانجام و " .قنبر غالم علی به مراتب از این دو تا و از پدرشان نزد من محبوب تر است ، به خدا قسم"  :گفت

 .کشته شد   با غضب متوکلمهر امیر المومنین 

 ت یسکمعروف به ابن اسحاقبن  عقوبی ب(    سیبویه صاحب نظر زبان عرب                  الف( 

 ر از علویان عمبنییحی  د(                                صالحابوعبداهلل محمدبنج( 

 

را چه  دارد  اریدر اخت نفوذ در مردم و اداره اجتماع، برای پیامبر صلّی اهلل علیه و آله  ی را که بزرگ ی رویقرآن ن  -5

 کند؟  ی عنوان م

 و استغفار برای مردم  ( طلب آمرزش ب                              پیامبر دل  ی( نرم الف

 ( همه موارد   د                                 ( مشورت با مردمج

 

 .........  معنی « به   ی» خود پرستمبارزه با   -6

 .ش متوجه کند یل انسان را به خارج از وجودامته و ق تا عال  ،خودتوسعه شخصیت ( الف

 تعبیر می شود.   ب ذاتبه ح ،که از آن   ، مبارزه با عالقه به خود ( ب

 .خود است تی( مبارزه با محدودج

 ( الف و ج د

 

و    لیاز فضابر سر چوبه دار  ،ایشان پس از شهادت علیه السالم امیرالمومنین  و شیفتگان کدام یك از یاران   -7

 ؟ سخن گفت  حضرت علی علیه السالم یانسان یایسجا

 جابر بن عبداهلل انصاری( ب                   تمار     ثمی ( مالف

   یابوذر غفار ( د                        اسریعمار ج( 
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 ، چه کسانی هستند؟آله و  علیه  اهلل  صلّی پیامبرابن عباس، بهترین هم نشینان از دیدگاه  به روایت -8

    . خدا اندازد ادیشما را به  دنشیکه د ی الف( آن کس

 . د یفزایکه گفتارش بر دانش شما ب ی کس( آن ب

 . اندازد امتیآخرت و ق اد یکه رفتارش شما را به   ی( آن کسج

 ( همه موارد د

 ست؟یمذاهب چ ریبر سا عهیش  پایه و زیر بنای ازات یامت نیاز بزرگتر -9

 ب( اتحاد و یکپارچگی          ( آزادی و برابری     الف

 د( اعمال عبادی                  و دوستی   محبت  ج(

 

 کدام اجتماع است؟، اجتماع ها ن یبهتر -10

     .محبت اداره شود  یرو ین  با( ب.              حاکم باشد  برابری و تساوی (الف

 همه موارد  ( د.                     نظم و قانون حاکم باشد  (ج

 

 فرمودند:    آله و  علیه اهلل صلّی  پیامبر -11

آنچه نگرانم و   ستم، یامتم نسبت به فقر نگران ن ی من برا.............  .  همیالفقر ولکن اخاف عل ی امت ی ما اخاف عل ی انّ» 

 «  .است .........   دغدغه من است، 

ترک امر به معروف ب(                                 و کج اندیشی  ریسوء التدبالف(   

 تفرقه و پراکندگی د(                                                قرآن رها کردن  ج( 

 

 د؟ یفرما ی چه م  امیرالمومنین علیه السالم یو دوست محبت درخصوص خدا صلّی اهلل علیه و آله  رسول  -12

 . نفاق است ، یعل یدشمن(  ب.                   است مان یا ،یعل ی دوست (الف

 الف و ب    ( د.                          است نعمت  علی ی دوست  (ج
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 گشت؟  اعالن معصوم  کدام دسته  ب  السالم علیه  علی میرالمومنین حضرت ا  مقدس  تربت  مکان   -13

 علیه السالم  الف( امام باقر

 علیه السالم  ب( امام صادق 

 علیه السالم  ج( امام کاظم 

 علیه السالم  د( امام سجاد

 

 امیرالمومنین حضرت علی علیه السالم می فرمایند:   -14

، وَ  ِانَّ احلََق وَ  » ِجاِل، َاْعِرِف الَْحقَّ لََعِرَف َاْهََلُ ْقداِر الر   «َاْعَرِف الباِطَل تَْعِرْف َاْهََلُ  الباِطَل ال یُْعَرفاِن ِِبَ

 منظور چیست؟  

                    حق و باطل را با میزان قدر و شخصیت افراد نمی توان شناخت. الف(

 بسنجید.                   ، اول شخصیت ها را مقیاس قرار دهید  و بعد حق و باطل را با این مقیاس هاب( 

   این حق و باطل است که باید مقیاس اشخاص و شخصیت آنان باشند.                  ج(

 الف و ج  د(  

 

 این کالم را در مورد چه کسانی فرمودند؟ امیرالمومنین حضرت علی علیه السالم،  - 15 

که از وجود پلید شما برای زدن نشانه خود استفاده   شیطان در دست هستید  تیرهاییشما بدترین مردمید و شما 

   به وسیله شما، مردم را در حیرت و تردید و گمراهی می افکند. و  می کند 

 منافقین الف( 

   خوارج ب( 

 معاویه و یارانش ج(  

 فار و ملحدین کد(  
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ْرَبا »  شوریسوره   23 شریفه  آیه  در  - 16
ُ
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منظور از قُربی چه کسانی  ،  « ق

 هستند؟

                                 وآله ه یعل اهلل  یصلّ اصحاب پیامبر ب(          وآله  هیعل  اهلل ی صلّ انصار پیامبرالف( 

   قریش د(                      اهل بیت علیهم السالم  ج(

 

از   ش یاست که در عصر پ ییتهایاز شخص  علیه السالم  یعلحضرت  معتقد است که  ،از متفکران معاصر ك یکدام-17

 آمده اند؟     ا یعصر خود به دن

 دان یزِ  یجُرج ب(                    جبران لیجبران خلالف( 

 ریعتی ش  دکتر   د(                                رج جرداقجُج( 

 

 ن صحیح است؟ مارقی و  قاسطین  ناکثین، روحیات نظر  از  جمله کدام  -18

 و نفاق.  اهل تقلب :مارقین  و طرفدار تبعیض.  پول پرست :قاسطینو جهالت.  عصبیتهای ناروا  : ناکثین (الف

 . و خشکه مقدسیعصبیتهای ناروا  :مارقین   و طرفدار تبعیض.  پول پرست :قاسطین    و نفاق.تقلب  اهل  :ناکثین (ب

     و نفاق.تقلب اهل   :مارقینو جهالت.  عصبیتهای ناروا    :قاسطین     .: صاحبان مطامع و طرفدار تبعیضناکثینج( 

 . و جهالتعصبیتهای ناروا   : مارقین  و نفاق. تقلب  اهل :قاسطین   : صاحبان مطامع و طرفدار تبعیض. ناکثیند( 

 

 خود عامالن اجراست؟ بر عهده  ،کدام تکلیف است که شرط تشخیص مصلحت آن-19

 امر به معروف و نهی از منکر (الف

 جهادب( 

 زکاتج( 

 حج  د(
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 فرمودند؟   شنهادیپ "حکم "را به عنوان  یچه کسان  ، امیرالمومنین علیه السالم در جنگ صفین -20

 مالك اشتر یاابن عباس  ب(     الف( اشعث بن قیس              

 مروان بن حکم د(                        یاشعر  یابوموس ج( 

 

 چیست؟  کم اال هلل«شعار »ال حُاز  صحیح برداشت  -21

  یدانست که از آن معنا یحق به شعار را سخن  ن یکم اال هلل«، ادر واکنش به شعار »ال حُحضرت علیه السالم  الف(  

 . اداره جامعه الزم شمرد یو چه تبهکار برا  کوکاریاراده شده است. او وجود فرمانروا را چه ن یباطل

از آن خداست و   نهاگفتند که حکومت ت و می    بود ن یدر جنگ صف  تیشعار خوارج در اعتراض به حَکَمب( 

 ندارد. و حکمیت حق حکومت  یکسچیه

 م یا حاکم میان مردم باشد.کَاحدی حق ندارد که حَ او غیر از خد  ستیکم خداوند نجز حُ یکمحُ چ یهج( 

 کدام  چ هید( 

 

 "  یستیدر مروت خود که داند ک       یستیربان ریدر شجاعت ش  "  ست؟ یدر وصف ک  یشعر مولو  ن یا -22

 امیرالمومنین حضرت علی علیه السالم  ب(                         حضرت امام حسن علیه السالم الف( 

 هیچکدام د(                           وسلّم وآله  ه یعل اهلل  یصلّ پیامبر  ج(  

 

 مشکل ترین مبارزه ها کدام است؟  -23

 

 مبارزه با جهلب(                        مبارزه با کفر الف ( 

 مبارزه با ظلم د(                            مبارزه با نفاق ج(  

 کردند؟  زهیقرآن ها را بر سر ن   ، امیرالمومنین علیه السالم  یاز نبردها ك یدر کدام  -24

 جمل ب(                                نهروان الف(  

   صفیند( احزاب                                   ج(  
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  ویژگی می باشد؟کدام  امیرالمومنین   یزندگ  خیتار یها یها و برجستگ  یاز شگفت یکی  -25

   حضرت علی علیه السالم شجاعتب(                         حضرت علی علیه السالمعدالت الف( 

 حضرت علی علیه السالم جاذبه و دافعه د(                           حضرت علی علیه السالمقضاوت ج(  

 

 نیست؟خوارج عقاید و نظرات  ازکدام یك از موارد زیر،  - 26

 وجوب بال شرط شورش بر والی و حاکم ستمگر.  الف(  

 خالفت عمر و ابوبکر را صحیح می دانستند. ب( 

 تکفیر کسانی که به حکمیت رضایت دادند و توبه کردند.ج(  

 تعبد محض است. ،امر به معروف و نهی از منکر( د

 

 ؟درست استکدام جمله    -27

 مبارزه با احمق و حماقت، مبارزه با نفاق نیز است.الف(  

 . ، نهضت ها را در نطفه خفه کردند و این نیست جز از جهالت مردم " قرآن بر نیزه  " با سیاست مخرب هر زمان ب(

 احمق ابزار دست منافق است.ج( 

   تمام موارد( د

 

 کسانی را سخت دفع کرده است؟امیرالمومنین حضرت علی علیه السالم  چه   -28

   منافقان زیرکب(                                     زاهدان احمقالف( 

 کافران و یهودیان و کفار د(                    منافقان زیرک و زاهدان احمقج(  

 

 * .باشید  خداوند متعال سالمت و سرافرازدر پناه *
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   ت تشريحی:سؤاال 

را نام  آنها  .ان به پیکار برخاستو با آن را طرد کرد  ، سه دسته شیخو دوران خالفت در    علیه السالم  یعل حضرت  -1

 پیکارها چه بود؟ نام هر یك از  برده و 

 

 

 

 

 

 

 

 ***************************************************************** 

باید   طول تاریخ در  "سیاست قرآن بر نیزه کردن "مطهری دو درس عمده ای که از شهید از دیدگاه استاد  -2

 چیست؟ به اختصار توضیح دهید.   ،گرفت
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   مسابقه پاخسنامه 

 نام و نام خانوادگی :  

 : كارت ملیشماره  

 

 برای پاسخ به هر سؤال،   شرکت کننده عزیز، 

 انتخاب نمایید.  یا  فقط یك گزینه را با عالمت  

 صورت انتخاب بیش از یك گزینه برای هر سؤال،  رد

 پاسخ آن سؤال لحاظ نمی شود. 

 

 * باشید.د ق و مؤیّدر پناه حق موفّ*
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 نمره نهايی:


