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  ست؟یچ بشر جنات راه تنها یقرآن یها آموزه به توجه با-1
 مناز( د                              خدا قانون به بازگشت( ج                          حالل رزق( ب                                   توبه( الف

 
 ؟ستین حیصح نهیگز کدام-2

 .است ناسیاست و سکونت یمعنا به نانیاطم( الف
 اضطراب و حرکت: است زیچ دو مقابل فقط سکونت( ب
 افتادن حرکت از نه،یطمأن خضوع، وقار،: از عبارتند قرار یمعان( ج
 است آمده یکس به کردن اعتماد یمعنا به امن االدب وانید کتاب در( د
 
 ؟ستین حیصح فشار و آرامش واژه یبرا بیترت به معنا کدام-3

                یجسم یروین – رام( ب                                       یروان فشار - دنیخواب( الف
 واجپار بر دیتأک -تیامن و صلح( د                                     حرکت یب -یروان فشار( ج   
 
 ؟است حیصح نهیگز کدام-4

 است حقارت و ذلت یمعنا به َهون( ب                                 است نهیسک یمعنا به ُهون( الف
 است یخز و ذلت یمعنا به ُهون( د                                        است کرامت مقابل َهون( ج
 
  ست؟یچ لیاسرائ یبن تابوت در نهیسک از مراد-5

 موارد همه( د                           خدا جانب از یروح( ج                         (   ع)یموس یعصا( ب                           تورات( الف
 
 صیتشخ مضر که ییها کنش برابر در خود، دادن جلوه متعادل یبرا بدن یشیفرسا یها واکنش داد برون» تعریف ذیل در مورد کدام یک ازموارد ذیل می باشد:-6

  ؟«.شوند یم داده
 یروان فشار ای اسرتس( د                            یروان فشار( ج                             اسرتس( ب                          اضطراب(الف

 
 
  باشد؟ یم سودمند نوع آن کدام و است  نوع چند اسرتس "هیسل" دگاهید از-7

 فشار شبه -4( ب                                      اسرتس شبه -5( الف
 اسرتس شبه -4( د                                اضطراب و یشانیپر -4( ج
 
  باشد؟ یمن  لیاص و ناب آرامش یها یژگیو از کی کدام-8

 یابد وجود با ارتباط حاصل یآرامش( ب                              ناآلوده و یانسان یآرامش( الف
 ایدن از یمند تیرضا حاصل آرامش(د                                             قیعم یآرامش( ج
 
رُِّموا ال آَمُنوا الَّذينَ  َأيَُّها يا» دارد؟ زا اسرتس عوامل از کی کدام به اشاره هیآ نیا-9 ُ  َأَحلَّ  ما َطيِّبات   ُُتَ َتُدوا ال وَ  َلكُم   اّللَّ َ  إ نَّ  َتع  بُّ  ال اّللَّ َتدينَ ال ُ  ُُي    « ع 

  یرونیب عوامل -ییغذا میرژ( ب                             یطیحم -یاجتماع عامل -یلیُتم یفرهنگ( الف
 یروان -یدرون عامل – یزیپره یرفتارها( د                              یطیحم – یاجتماع عوامل -تیحمروم و فقر( ج
 
 

  بود؟ یکس چه «یافتگی سامان» حس طراح -10
  فولکمن( د                           کوباس( ج                                یآنتونوفسک( ب                                الزاروس( الف

  
 «  .......که نیا مگر شود یمن حمکم و راست یا بنده چیه مانیا» دیکن کامل را ثیحد نیا -11
 کند حمکم و آرام را دلش( ب                                          دارد نگه را زبانش( الف
 دینگو دروغ( د                                                 شود عمل اهل( ج
 

  ست؟یچ بیمن افراد یژگیو -12
 است آرام قلبشان و منازند اهل( ب                       است آرام قلبشان و مانندیا اهل( الف
 است آرام قلبشان و عملند اهل( د                         است آرام قلبشان و ندیتقوا اهل( ج
 

  ست؟یچدر  تیموفق شرط( ع)امیر الومنین فرموده طبق -13
                                            وقار – یفرونت( ب                                 بایز قصد -فکر اصالح( الف
 مدارا – نیقی( د                                            مانیا – آرامش( ج
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   ست؟یچ آرامش دیکل ،( ع) نیالومن ریام فرموده به -14
 تواضع( د                          قناعت( ج                      ینیب خوش(ب                                  خبشش( الف

 
  است؟ شده دانسته سانکی یاخالق لیفضا از کی کدام با نهیسک ر،یتفاس در -15
 یخلق خوش( د                            تقوا( ج                            صرب( ب                                  صداقت( الف

 
 ؟باشد یم انسان در نفس کرامت یها یژگیو جزء ر،یز موارد از کی کدام -16
  او نزد در ایدن شدن کوچک( ب                                   ایدن به نبسنت دل( الف
 موارد همه( د                            یخلق خوش و ییخو نرم( ج
 

  ند؟یمنا یم یمعرف خود یبو را یگل چه استشمام( ص)اکرم امربیپ -17
 نرگس گل( د                    سرخ گل( ج                         اسی گل( ب                         یحممد گل( الف

 
 .است.............. شده انیب سکونت و قرار یبرا که یاثر نیشرتیب -18
 یشیاند دور(د                         تیموفق( ج                  خشم مهار( ب                        یروح یآمادگ( الف

 
  داد؟ یم نشان تیحساس مسأله کدام به نسبت ،«پاندر نیکاتر» -19
 هیُعشر( د                    تراتاک( ج                       یدرمان مانرتا( ب                           گناه به اعرتاف(الف

 
  ست؟یچ بشر از نید انتظار نیتر مهم -20
 خانواده با ارتباط( ب                                           خدا با ارتباط( الف
                          گرانید با سامل ارتباط( د                                                خود با ارتباط( ج
 


