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پــاسخ صحیح  ســـــــوالـاتردیف
ترک گناه  آسان تر از توبه کردن است؟ یزی)ع( چه چ  یامام عل  دگاه یاز د  (1

مال شهوات است؟  شه ی)ع( ر یامام عل  دگاه یاز د  (2

زبان او  ریز کجا نهفته شده است؟  یآدم  تی)ع( شخص  یامام عل  دگاه یاز د  (3

عقلاست؟ ریانسان کدام مورد ز  منگاهیگاه نش ه ی)ع( تک ی از نظر امام عل  (4

کسی که میانه روی پیشه سازد  نخواهد شد؟ ریفق ی)ع( چه کس ی از نظر امام عل  (5

مانیآنها پ م یقبالً از دانشمندان درخصوص تعلبندد؟  یم  مانیبا نادانان جهت آموختن علم پ ی)ع( در چه زمان ی از نظر امام عل  (6

 گرفته است. 

روزه است؟  نهی)ع( زکات بدن کدام گز ی از نظر امام عل  (7

ذلت شود؟  ی اعتناست باعث چه م ی که به تو ب  ی)ع( عالقه داشتن به کس ی از نظر امام عل  (8

 کوکار یدادن پاداش به نباشد؟  یکردن »فرد بد کار« بهتر م ه یتنب ی)ع( کدام راه برا ی از نظر امام عل  (9





جهادشود؟   ی باعث عزت اسالم م ری)ع( کدام عامل ز ی از نظر امام عل  (10

اوضاع و احوال  یدردگرگون شوند؟  ی)ع( گوهرمردان چگونه شناخته م  ی از نظر امام عل  (11

انصافمردم در امان ماند؟  ی ها نهیتوان از ک ی)ع(چگونه م  ی از نظر امام عل  (12

داند؟  یچه م  امتیحسرت را در روز ق نی)ع( بزرگتر یامام عل  (13
ثروت به دست آورده    یرشرعیکه از راه غ یکس

 است.

از مردم کدام عامل را اتیگرفتن مال  شی)ع( به استاندار فارس »عبداهلل بن عباس« درخصوص، پ یامام عل  (14

است.  حیالف و ج صحداند؟  یمردم م   گیباعث آواره

از دست دادن دوستانکند؟   یم  فیرا چگونه تعر یی)ع( تنها یامام عل  (15

16)
از اصحاب گفته شده است؟ کی)ع( در مرگ کدام   یجمله امام عل نیا

 ف یسهل به حن زد« یمرا دوست بدارد درهم فرو ر ی کوه  »اگر

شمردن   مت یخوب را غن یفرصت هاست؟ یچ انگریگذرد ب  ی)ع( که فرصت ها همچون ابر م  ی امام عل ثیحد  نیا  (17

با د یکنند و اگر زنده بود   هی برشما گر د یرفت ایکه اگر از دن د یرفتار کن یکه »با مردم به گونه ا  ثیحد  نیا  (18

رفتار با مردم  وهیش  )ع( است؟  ی .« مصداق کدام حَکَم امام علند یشما آ یبه سو  اقیاشت

انگری)ع( که فرمود: »آنچه از مالت )ثروت(رفت و تو را پند آموخت از دستت نرفت« ب ی سخن امام عل نیا  (19

مال اندوزی کدام حکمت است؟





.« مصداقد یاطاعت کن د یدر عدم شناخت او ندار یکه عذر  ی: »از کسد یفرما ی)ع( که م  ی سخن امام عل نیا  (20

خدا ی اطاعت از ولکدام حکمت است؟

غیبتاست؟ ر ی)ع( کدام مورد ز یامام عل  دگاهیکوشش فرد عاجز از د  نیآخر  (21

ستم بر بندگان خداست؟یخود بردارد چ یتواند برا  ی روز جزا م یکه انسان برا ی توشه ا نیبدتر  (22

زُهد پنهان باشد؟ یزُهد کدام م  نیبرتر  (23

نمود داشته باشد.  یدر رفتار انسان )ع( است؟   یمرتبه دانش از نظر امام عل نیبرتر  (24

در شهر و دیار خود غریب و تنهاست کشاند؟  یرا به کجا م رک، ی)ع( فقر انسان ز یبه اعتقاد امام عل  (25

پارسایی مردم کدام است؟ یتوشه برا   نی)ع( بهتر  یبه نظر امام عل  (26

ادجه – دالت ع – ن یقی – یبائیشک )ع( کدام مورد است؟ یاز نظر امام عل مانیا یها هیپا  (27

 یمحبت و تحمل و بردبارباشد.؟ ی )ع( چه م نیرالمومنیام دگاه یها در انسان از د بیپوشاننده ع  (28

عیب )ع( کدام است؟ یامام عل  دگاه یاست از د یکه تمام شدن یثروت   (29

از نظر خدا  یستگ یشاشود؟  ی)ع( مرتبط م  ی آنَ خالقِ« به کدام حکمت امام عل  سُ یرئ ی»التُُّقَ  ثیحد   (30





قناعت و کفایت است؟ نهی)ع( کدام گز یها از نظر امام عل نه یاز ک ی منیراه ا  (31

باخدا از راه صدقه دادن  ست؟ ی)ع( چ یامام عل دگاهیاز د یاز تنگدست یی راه رها  (32

خِرد ست؟ ی)ع( چ  یثروت از نظر امام عل  نیسودمندتر  (33

محرومان و مستمندان هستند؟ ی)ع( چه کسان  یاحترام از نظر امام عل یافراد برا نیتر ستهیشا  (34

رها کردن آرزوها  )ع( است؟ یامام عل دگاهیاز د یاز ین یب ن یتر فیشر  (35

است. حیهمه موارد صح  شود؟  ی م ان یچگونه ب  ی از نظر امام عل یضرر شوخ  (36

همه موارد دارد؟  ی )ع( چه مشخصات  یاز نظر امام علفرد عاقل   (37

طمعشود؟  یانسان م یشگ ی هم ی کدام عامل باعث بردگ  (38

قناعت باشد؟ یم   انیپا یکدام عامل ثروت، ب  (39

بخل ست؟ی)ع( چ یزشت از نظر امام عل یها ب یگردآورنده همه ع  (40

عقل باشد؟ یحق و باطل چه م  های نشان دهنده راه  (41

ایماناست؟ نه ی مرد بر همسرش کدام گز دن یورز رتی )ع( در مورد غ ینظر امام عل  (42
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