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 است؟ ینید مسأله کدام مقابل نقطه تیسبع و تیوانیح در سقوط-1
 مقام و جاه هبند(د                شدن وریزروز بنده(ج               ظیغ کظم(ب             تیانسان و یخداشناس(الف

 

 نیا قرآن ازمنظر «دهیکش آسمان به سر شیها شاخه و دهیدوان نیزم در شهیر که است یسالم و پاک درخت مثل»-2

 است؟ نهفته کلمه کدام در فیتعر
 یتول(د                             حج(ج                          دیتوح(ب                  یتبر( الف

 

 است؟ کدام نید استحکام جهت یاساس رکن و شروع نقطه-3
 تیانسان(د                          یلها اقدس ذات معرفت(ج           گرانید تیهدا و ییراهنما(ب            یعمل و یاخالق نکات به یبندیپا(الف

 

 دانند؟ یم را ریز نهیگز کدام را زنده موجود یخوشبخت بقاو یاول شرط(ره)یمطهر استاد-4
 طیمح با یهماهنگ و توافق(ب                          یکاف یهوا و آب وجود(الف

 مطلق طور به طیمح از محاط تیتبع(د          کل جزءاز عنوان به زنده موجود تیتبع(ج

 

 است؟ کدام حیصح نهیگز-5
  باشد یم یفرد ،مصالحیاجتماع یزندگ کی یاصل هدف(الف
 باشد اجتماع ریتأث تحت قهرا فرد که ستین یاجتماع یزندگ کی یاصل هدف(ب
 است یعموم مصالح و نوع یاجتماع یزندگ کی یاصل هدف(ج
 است شده جادیا خودکار طور به که است یطیشرا شامل انسان یاجتماع طیمح(د

 

 ست؟یک از سخن نیا-6

 «رود یم و کند یم یزندگ آن در یصباح چند که بشر یبرا است یمنزلگاه ناخواه خواه ایدن»
 (ع) یعل امام(د(           ص) امبریپ(ج(             ع)باقر امام(ب(              ع) صادق امام(الف

 

 سر به یشمن آزاد یمنتها در اخالق و روح و عقل نظر از ،بود بنده و برده که یدرحال تیشخص کدام یخیتار شواهد در-7

  برد؟ یم
 اسریعمار(د                    سلمان(ج                     ابوذر(ب                       لقمان(الف

 

 شده انیب کامل طور به نهیگز کدام در روح یغذا است، مناسب هیتغذ ازمندین ماندن شاداب جهت انسان بدن و روح-8

  است؟
 .است انسان روح یغذا اعتقاد(ب.                      است انسان علم روح یغذا تنها(الف

 .است روح یغذا یماد نشاط و یشاداب(د.            است روح یغذا نیقی و مانیعلم،حکمت،ا(ج
 

  است؟ کدام بیترت به بشر سعادت کاخ ستون و رکن چهار قرآن اتیآ منظر از-9
 عبادت خواندن، نماز ، یدار شتنیخو به قیتشو و هیتوص(الف
 استقامت و صبر به گریکدی هیتوص و قیحق،تشو به هیح،توصیصح مان،عملیا(ب
               یدار شتنیخو عبادت، نظم، مان،یا(ج
 نشاط ق،یتشو صبر، به هیتوص  مان،یا(د
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  دارد؟ یهمخوان«دارد بر در را قیحقا عیگانه،جمی ذات»قاعده با نهیگز کدام-10
 .دارد بر در را قیحقا همه به مانیا باشد عارفانه و خالص اگر گانهی ذات به مانیا(الف

 .اوست ذات از منبعث قیحقا همه(ب

 .اوست با حق مییبگو که آنست از باالتر خدا رایاست،ز خدا از حق(ج

 .است حیصح نهیگز سه هر(د
 

 ینم ای باشند یم اعتماد  قابل ایآ که باشند یم (ع) تیب اهل ثیاحاد انیراو که یکسان احوال در قیتحق علم»-11

   است؟ علم کدام فیتعر«باشند
 یقرآن علوم(د       ثیحد فقه علم(ج        رجال علم(ب       ثیحد علم(الف

 

 است؟ حیصح نهیگز کدام مؤمن ریغ و مؤمن نیب تفاوت در-12
      کند یم خطا مؤمن ریغ و کند ینم خطا مؤمن(الف

 .شناسد ینم را اشتباه و خطا مؤمن ریغ(ب

 .خورد یم را یکار صدمه بار نیچند مؤمن ریغ اما کند ینم تکرار را خود یخطا مؤمن(ج

 .کند یم تکرار را خود یخطا مؤمن(د
 

 است؟ کدام داند یم« شتنیخو بر ظالم »را بشر قرآن نکهیا لیدل-13
              کند یم انیطغ انسان رایز(الف

 .رساند یم بیآس خود به انسان رایز(ب
           دیگو یم دروغ انسان رایز(ج
 تیانسان و عقل بر هوس و هوا انیطغ دراثر ای کند یم ظلم برخود جهالت اثر بر ای رایز(د
 

 است؟ حیصح توبه نهیزم در نهیگز کدام-14
 .ردیپذ یم را او توبه خدا کند دایپ توبه قیتوف مرگ از قبل لجظه کی یکس اگر(الف

 .است خدا یسو به بنده یواقع رجوع توبه(ب

 .است گناه ترک به میتصم و بد کار از یمانیپش و ندامت توبه اساس و رکن(ج

 .است حیصح نهیگز سه هر(د
 

 دانند؟ یم متکلّفانه یزندگ به شدن دیمق لیدل را یزیچ چه(ره)یمطهر استاد-15
         یکاریب و یتنبل(ب                تیشخص نداشتن و روح یکوچک(الف

 برنامه بدون یزندگ(د                         خاص اصول به نبودن دیمق(ج
 

 ست؟یچ تیانسان شرط و الزمه-16
           تکلف از یآزاد(ب                   حصر و حد یب یآزاد(الف

 جمادات شناخت(د              حقوق و فیتکال و فیوظا قبول(ج
 

 است؟ حیصح نهیگز کدام-17
 .است یکطرفیدارد انیجر مردم انیم در که یحقوق(الف
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 . دارند یحقوق گرانید عهده بر صرفا یبرخ(ب

 .است متبادل دارد انیجر مردم انیم در که یحقوق(ج

 . دارند یحقوق اوالد بر که هستند مادر و پدر تنها(د

 است؟ کدام(ع)امیر المومنیننظر از حق اتیخصوص-18
 .است ریمس حق تیرعا جامعه در تعاون است،بدون آسان زبان است،در یدوطرف حق(الف

 .ردیگیم انجام تعاون با که است یاست،کار مشکل عمل است،در است،متبادل یطرف کی حق(ب

 .دارند دوست آنرا حق است،اهل مشکل زبان است،در آسان عمل است،در متبادل حق(ج

 .شوند ینم ناراحت آن رنذک از حق اهل ست،ین ریمس یاجتماع تعاون بدون آن تیاست،رعا آسان گفتار در مشکل عمل است،در متبادل حق(د
 

 اند؟ کرده انیب عدل اهل و حق اهل عالمات از را مسأله کدام (ع) امیر المومنین حضرت-19
                    انتقادات و تذکرات از نداشتن پروا(الف
 کردن رفتار یرودرواس و تعارف با(ب
                           آنان بر انتقاد بودن نیسنگ(ج
 بودن شیستا و ثنا دار دوست(د 

 

 باشد؟ داشته دیبا یشروط چه کننده انتقاد فرد (ره)یمطهر استاد نظر به-20
 . بگذارد مصانعه و مجامله بر را کار یبنا تواند یم فرد(الف

 .باشد قدرتمند و داشته تین حسن(ب

 .باشد داشته تین حسن و صیتشخ قدرت(ج

 .باشد اصالح تشین کند اعمال یا قهیسل را ینظر چند هر(د

 


