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 هستند؛ چیست؟ )علیهم السالم(اولین نشانه کسانی که دارای والیت اهل بیت  .1
 الف( قلب خاشع و لسان صادق

 ب( نرمی در گفتار و رفتار 
 ج( حسن خلق

 د( بی اعتنایی به دنیا

 

 ؟  استکدام رکن اصلی اعتقاد به معاد  .2
 الف( اعتقاد به عدل الهی                              

 ب( اعتقاد به حساب 
 ج( اعتقاد به حاکمیت خدا                               

 د( اعتقاد به شفاعت اولیای الهی

 

 است؟  ورد چه کسیمدر « آیا نمی ترسد که خدا او را به صورت االغی مسخ کند»...فرمایند:که می علیه و آله( )صلی ا...حدیث پیامبر اکرم  .3
 الف(کسی که در نماز توجهش به غیر خدا است.

 ب(کسی که نماز را سبک می شمارد.
 ج(کسی که نماز نمی خواند.

 د(کسی که به غیر خدا سجده می کند.

 

 برای انسان سهل و آسان باشد؟  وندرابر خداشود احساس حضور دایمی در بکدام عامل باعث می .4

 الف( محاسبه دایمی نفس
 ب( شدت و کثرت محبت به خدا
 ج( محاسبه دایمی نفس و توسل

 د( شدت محاسبه نفس

 

 جای خالی کدام گزینه است؟ « است ..................افزونی نعمت یک شخص ..»در جمله  .5

 الف( نشانه دوستی بیشتر خدا با او
 آزمایش الهی به وسیله آن نعمت ها ب( نشانه

 وسیله آن نعمت ها ج( دوستی بیشتر خدا با او و آزمایش آن شخص به
 د( نشانه افتادن وی در ورطه استدراج الهی 

 

 ؟کدام است به آن توصیه می کردند، )علیهم السالم( معصوم که امامان« کتمان سر»منظور از .6
 نگه داریم. الف( ایمان را از دشمنان و مخالفان مخفی

 ب( در مقام راهنمایی، به ظرفیت مخاطب توجه کنیم.
 را علنی نکنیم. )علیه السالم(ج( محبت به امیرالمومنین 

 د( اسرار مذهب شیعه را به غیر شیعه نگوییم.
 

 نظر دو گروه مرجئه و خوارج در مورد ایمان چیست؟  .7
 الف( هر دو گروه، مرتکب کبیره را کافر می دانند.

 و گروه ایمان بدون عمل را برای سعادت کافی می دانند.ب( هر د
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 ج( خوارج، ایمان بدون عمل را کافی می دانند و مرجئه، مرتکب کبیره را کافر می شمارند.
 د( مرجئه ایمان بدون عمل را کافی می دانند و خوارج مرتکب کبیره را کافر می شمارند.

 

 نیست؟در اختیارشان گذاشتند؛  ،ءمعارفی که انبیاکدام مورد علت استفاده ی ناچیز مردم از  .8
 الف( دامن زدن زور مداران و زرمداران به این مسأله

 ی نگرفتن دین از طرف دین دارانجدب( 
 ج( جهل مردم

 د( رذایل اخالقی مردم

 

 ؟ چیستآید و طبق مذهب خود عمل می کنند، عاقبت افراد غیر شیعه، که احتمال حقانیت مذهب دیگر به ذهنشان نمی  .9
 الف( هیچ عملی از آنان پذیرفته نمی شود، لذا مستحق بهشت نیستند.

 ب( مثل سایر مومنان با آنان رفتار می شود.
 ج( در برزخ عذاب می شوند؛ اما در نهایت به بهشت می روند.

 د( مستضعف محسوب می شوند و به اندازه استضعافشان معذورند.

 

 کدام مورد از بزرگ ترین دام های شیطان است؟  )علیه السالم(طبق فرموده امام صادق  .10
 الف( ریا در عبادات

 ب( دوستی با دشمنان خدا
 ج( غفلت از یاد خدا در هنگام گناه

 د( جلوگیری از نماز اول وقت

 

 تشبیه کرده اند؟ کسی به چه کسی را که برای حوایج برادر ایمانی اش قدم برمی دارد، )علیه السالم(امام صادق  .11
 الف(مانند کسی که پیوسته در حال نماز است.

 ب( مانند کسی که سعی صفا و مروه انجام می دهد.
 ج( مانند کسی که در راه خدا جهاد می کند. 

 د( مانند کسی که حج خانه خدا را به جا آورده است.
 

  نمی رود؟کدام مورد، از نشانه های شیعیان به شمار  .12
 گشاده دستی نسبت به برادران ایمانی الف(
  در هر روز رکعت نماز 51خواندن ب( 

 ج( امر به معروف و نهی از منکر
 )علیهم السالم(د( عزت نفس در برابر دشمنان اهل بیت 

 

  ؟داشت برداشتی می توانچه ،در مورد روایاتی که تاکید شده شیعیان کمتر در میان اجتماع و سایر مردم زندگی کنند .13
 الف( این روایات برای کسانی است که به دنبال تهذیب نفس و سلوک هستند.

 و در زمان تقیه شدید صادر شده اند. )علیهم السالم(ب( این روایات فقط برای زمان حضور امامان 
 وند.ذوب ش ج( این روایات ناظر به کسانی است که ایمانشان ضعیف است که حضور آنان در اجتماع باعث می شود در اجتماع

 د( این روایات مربوط به زمانی است که حکومت اسالمی تاسیس نشده است.
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 شیطان چه هنگام بر انسان مسلط می گردد؟ .14
 الف( هنگامی که انسان از خدا غافل شود.

 ب( هنگامی که انسان مقهور شهوت و هوس خود شود.
 ج( هنگامی که انسان در اثر کثرت گناه، دچار ضعف عقیده شود.

 هنگامی که انسان از والیت الهی بیرون رفته و والیت شیطان را پذیرفته باشد. د(
 

 آیات و روایات مذمت دنیا ناظر به چه معنایی هستند؟  .15
 الف( دنیا دار فنا است؛ لذا ارزشی ندارد.

 ب( دنیا عامل غفلت است؛ لذا نباید به آن دل بست.
 ز بدی باشد.ج( سرگرم شدن به دنیا بد است نه این که دنیا چی

 د( دنیا برای مومنان سرای تجارت سودآور و برای فاسقان سرای خسران است.
 

 بن جندب چه چیزی را مایه زینت شخص نزد دانایان معرفی می کنند؟  خطاب به عبد ا... )علیه السالم(امام صادق  .16
 الف( تقوا             
 ب( سکوت           
 ج( ادب               

 د( تواضع 

 

 تفاوت مراتب ارزشی کارها به چه چیزی بستگی دارد؟  .17
 الف( تفاوت ایمان افراد

 ب( تفاوت معرفت و تربیت افراد
 ج( تفاوت تقوا و پرهیزکاری افراد

 د( تفاوت نیات و خلوص افراد

 

 ؟ وند کدام استبهترین راه تقویت رابطه با خدا .18
 الف( تقوا
 ب( نماز

 ج( معرفت
 د( یاد خدا

 چه تفاوتی دارد؟  حیا با خجالت .19
 الف( حیا مخصوص مؤمنان  است ولی خجالت، اعم از مؤمن و کافر است.

 ب( حیا معموال ممدوح است اما خجالت همیشه مذموم است.
 ج( حیا فی حد نفسه متصف به خوبی و بدی نمی شود؛ ولی خجالت معموال نوعی نقص است.

 د( خجالت همان حیای افراطی است که باید تعدیل شود.

  نمی باشد؟ م السالم(ه)علیکدام مورد از ویژگی دوستان اهل بیت )علیه السالم(طبق روایت امام صادق  .20
 اجتناب از دنیاگراییالف( 
 محبت به خدا و اولیای او ب( 
 انس با خدا ج(
 عظمت آخرت در آناند( 


