
 بامسه تعاىل

 مسابقه کتابخوانی ویژه ایّام مبارك والدت مولی الموحدین حضرت علی (علیه السالم)

 منبع سواالت :  کتاب جاذبه و دافعه علی(علیه السالم) استاد شهید مرتضی مطهري
 

 جاذبه و دافعه داشتن به کدام آیات قرآن اشاره می نمایند؟خصوص شهید مطهري ، در  -1
 د) آیاتی از سوره توبه   ج) آیاتی از سوره مومن  آیاتی از سوره مومنون ب) سوره منافقونالف) آیاتی از 

 »او به همه مهر و محبت داشت حتی حیوانات و جمادات.«در تشریح عظمت این شخصیت الهی و بزرگ آمده است که:  -2
 د) مالک اشتر   ج) سلمان فارسی  ب) ابوذر غفاري الف) پیامبر اسالم(ص)

  حیح است؟کدام گزینه ص -3
 قانون جذب و دفع در سرتاسر عالم هستی حاکم است. ب)   الف) قانون جذب و دفع در برخی موجودات حاکم است.

 د) این قانون از نظر جوامع علمی حتمی و مسلّم نیست.    ج) این قانون فقط در مورد انسان هاست.
 پیکار علی(ع) با خوارج :  -4

 د) گزینه هاي ب و ج صحیح است.  .ج) پیکار با سران خوارج است  ) پیکار با افراد خوارج است.ب .الف) پیکار با طرز فکر و اندیشه است
 معیار در شناخت افراد:  -5

 د) شناخت گفتار ایشان است.  ج) شناخت حق و باطل است.  ) شناخت شخصیت هاست.ب .آنهاست سابقه شناخت) الف
 آنچه انسان را از خود پرستی بیرون می آورد؟ -6

 د) قوه داففعه است.  ج) شجاعت و از خود گذشتگی است. ب) محبت و دوستی به خود است. محبت به دیگري است. الف) عشق و
 به وجود آورده اند؟جریان حکمیت را چه کسانی  -7

 د) ابوموسی اشعري و پیروانش    ج) منافقان  ب) معاویه و عمر عاص  الف)خوارج
 ه هاي (پارچه هاي) یمنی را تقسیم کرده بود چگونه برخوردي داشتند؟در مورد عمل شخصی که حل (علیه السالم)امام علی -8

 ب) آنرا بی انضباط دانستند اّما قبول فرمودند.    آنرا وظیفه می دانستند و قبول فرمودندالف) 
 ند.کسب تکلیف کرد (ص)د) آنرا بی انضباطی دانستند و از پیامبر     ج) آنرا بی انضباطی دانستند اما خود تقسیم کردند.

 استاد مطهري از این دسته به عنوان انسان هاي بی ارزش یاد می کنند. -9
 .ب) کسانی که دافعه ندارند     الف) کسانی که جاذبه ندارند.

 د) کسانی که جاذبه و دافعه دارند.    ذبه و دافعه نیستند.ج) کسانی که داراي جا
 کدام گزینه صحیح است؟ -10

 ب) عرفا به جاي عقل و استدالل ، راه محبت را پیشنهاد می کنند.     ذي باالتر از یک معلّم ندارد.الف) فالسفه در بین شاگردان خود ، نفو
 د) هر سه مورد صحیح است.  ج) انبیا و اولیاي الهی ، نفوذشان از قبیل نفوذ یک محبوب در اعماق روح یک محب است.

 شکل گیري و پیدایش خوارج :  -11
 ا ضد مذهب بود. ابتدب) از      ابتدا مذهبی بود.الف) از 

 د) اوّل مذهبی بود و بعد سیاسی شد.    از ابتدا سیاسی بود و تدریجاً بصورت فرقه مذهبی در آمد.ج) 
 گزینه صحیح را انتخاب نمائید. -12

  ب) گروه خوارج خالفت امام علی را فبول نداشتند    ول داشتندگروه خوارج خالفت امام علی را قبالف) 
  د) گزینه هاي الف و ج صحیح است.  لی حکمیت را پذیرفته و توبه نکرده کافر گشته و واجب القتل است.عج) می گفتند چون امام 

 الزمه امر به معروف و نهی از منکر :  -13
 د) داشتن اجتهاد است.   ج) داشتن شناخت جامعه است.  ب) داشتن بصیرت در عمل است.  الف) داشتن عرق مذهبی است

 یوند یگانگی می دهد کدام است؟آنچه در زندگی زناشویی، پ -14
  ب) تحصیالت کالسیک داشتن است.     الف) شغل صحیح داشتن است.

 د) مهر و مودت داشتن است.   .ج) هرکدام داراي فکر جداگانه باشند
 گزینه صحیح کدام است؟ -15

 ب) مصیبت را باید براي خود بوجود آورد.  . الف) عشق ضد عقل است
 د) الف و ج صحیح است  و فوایدي است. آثار ج) مصیبت ها و بالیا، داراي

 کدام گزینه صحیح نمی باشد؟ -16
 ب) اسالم فقط دین دفع و دافعه است.   الف) اسالم فقط دین جذب و محبت است.
 هیچکدامد)    ج) محبت تنها عالج دردهاي بشریت است.

 در این غزوه (جنگ) هفتاد نفر از مسلمانان صدر اسالم به شهادت رسیدند: -17
 د) خیبر    ج) خندق  ب) احد  ف) بدرال

 »من میخواهم او زنده بماند اما او می خواهد من را بکشد.«این مرد از سخت ترین دشمنان امام علی است امام می فرمود:  -18
 د) عمرعاص  ج) اشعث بن قیس  ب) ابن ملجم  الف) معاویه

 

 همراه با جوایز ارزنده



 از دوستی زاغ و لک لک به چه گزینه اي دست می یابیم؟ -19
 ب) سنخیت و مشابهت، عامل دوستی آنان است  الف) دو قطب همنام همدیگر را جذب می کنند.

 د) گزینه الف و ب صحیح است.  ج) سنخیتی با هم ندارند فقط سبب دوستیشان ، لنگ بودن پایشان است.
 روش قرآن کریم آن است که : -20

 می کند.  رکب) مصادیق را تعریف و ذ   الف) اصول و کلیات را روشن می کند.
 گزینه الف و ج صحیح است. د)    ج) تشخیص حق و باطل را به خود مردم واگذار می نماید.

 بازار نفاق و حرکات منافقین وقتی داغ و پر رونق است که: -21
 د) مشرکین و کافرین در اقلیت باشند.                  ج) احمق زیاد باشد.                   کم باشد ب) تعداد منافقین                       الف) مومن زیاد باشد

 باطن و درون نفاق و منافقین: -22
 ) با ظاهر یکی است.د    ج) صداقت است.  ب) کفر است.  اسالم است.الف) 

 پیامبر اکرم(ص) در حدیثی فرمودند من بر امتم از وجود آن می ترسم: -23
 د) ظلم     ج) کفر  ب) شرك  الف) نفاق

 »خواهید شناخت مگر آن کس را که راه راست را رها کده بشناسیدهرگز حق را ن« این حدیث از کیست؟ -24
 د) امام حسن(ع)    حضرت زهرا(س)ج)   ب) پیامبر اکرم(ص)  الف) امام علی(ع)

 که: قرآن وقتی ما را راه راست هدایت می کند -25
 نه ب و ج صحیح است.د) گزی   ج) مورد تدبیر صحیح واقع شود.  ب) عالمانه تفسیر شود.  سیري را قبول کنیمالف)هر تف

 دو مشخصه خوارج کدامند؟ -26
 د) فهم و تدبیر صحیح   ینی و تنگ نظريج) کوته ب  ب) ترس و اضطراب  الف) کفر و نفاق

 »عقل را بر عشق دعوي باطل است. صبر قوت غالب است رشوق را ب« حکایت از چه چیزي می کند؟ روبروشعر  -27

 د) هیچکدام  و عشق و محکویتج) رقابت عقل   ب) رقابت عقل و دانش  الف) رقابت عشق و محبت
 :فرمود می خوارج عقاید تشریح در) ع( علی امام -28

 اعتقاد دارند حکم و قضاوت براي خداست.ب)   الف) آنها می گویند کسی غیر از خدا نباید امیر باشد.
 د) حکم براي رسول است.  ج) سخنانشان باطل ولی اراده به حق دارند.

 و تحمل دیگران از آثار و شئون آن است؟حلم و بردباري  -29
 ) صداقتد     ج) شکر  ب) صبر  ) محبت و احسانالف
 زمامدار، همچون پدري مهربان باید قلباً مردم را دوست بدارد؛ این سخن از کیست؟ -30

 دار بصرهلی(ع) به زمامد) امام ع                  به فرمانداران (ع)حسنامام  ج)  به مالک اشتر (ع)ب) امام علی  (ع)الف) پیامبر (ص) به امام علی
 افرادي که روحیه تشیع داشته و وصیت هاي پیامبر را در مورد امام علی(ع) صد در صد پذیرفتند: -31

 د) انفاق در همه مردم بود.   ج) د راقلیت بودند.        .ب) این روحیه دربزرگان و پیرمردان جاري وساري بود  الف) در اکثریت بودند
 فیلسوفان می پرورانند:  -32

  د) طرفدار     ج) پیرو  ب) مرید  اگرداف) ش
 مکتب علی (ع) :  -33

 د) هر سه مورد . ج) مکتب تسلیم و امنضباط است  ب) مکتب ثوره و انقالب است.  یشه استمکتب عقل و اندالف) 
 علت اصلی و اساسی جذب را باید در ...................................................... جستجو کرد -34

 ) اختالف نظرهاد  ج) سنخیت و تضاد  ب) تشابهات  وت هاالف) تفا
  بهترین اجتماع ها آن است که با .......................................................اداره شود. -35

 د) سفارش و توصیه  ج) رقابت  ب) محبت و رادت  الف) تندخوئی
 

 تحصیالت:                                                                                        و نام خانوادگی : نام
 د ج ب الف ردیف د ج ب الف ردیف د ج ب الف ردیف د ج ب الف ردیف

1     10     19     28     

2     11     20     29     

3     12     21     30     

4     13     22     31     

5     14     23     32     

6     15     24     33     

7     16     25     34     

8     17     26     35     

9     18     27          
 


