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  ست؟یچ مصداق لهج جنود-1
 یاله جنود( د  عقل جنود( ج  رسول جنود( ب  سیابل جنود( الف

 

  ست؟یچ[ امن مقام] از منظور «علیه السالم» صادق امام یشیفرما طبق-2
 یاله ریتقد به میتسل مقام( ب      یاله یقضا به میتسل مقام( الف

  خدا برابر در )ع(تیباهل میتسل مقام( د  )ع(                                       تیباهل و)ص( رسول به میتسل مقام( ج
 

  ست؟یچ محاسبه قائده نیاول-3
  زمان تیریمد( د  یزندگ روش با ییآشنا( ج      سیابل با ییآشنا( ب  طانیش با ییآشنا( الف

 

  ست؟یچ توبه حالت یشیدایپ عوامل-4
  خود به گناه انتساب ،رحمت وسعت درک ،گناه وسعت احساس( الف
 گناه وسعت درک ،یاله اراده به گناه انتساب( ب
   یاله عقوبت از ترس گناه، وسعت درک( ج
  یاله رحمت به دیام ،یمعنو درجات عیترف به دیام ،یاله عقوبت از ترس( د
 

  است؟ ریتطه مراحل همهمه ی مقد ریز موارد از کی کدام-5
  توبه( د                مراقبه( ج                              محاسبه( ب              ذکر( الف

 

  ست؟یک از اذکارالقلوب-6
 نیصدرالمتأله( د        یقم عباس خیش( ج           ضیف مرحوم( ب         یلیاردب مقدس( الف

 

   کرد؟ دیبا چه ایدن تحوالت از عبور جهت «علیه السالم» تیباهل منظر از-7
   میشو آشنا،  ایدن نیا از شیب با( ب   ییایدن ابتالئات به ثبت تفاضل( الف

 ییایدن تحوالت به توبه عدم( د                 ییایدن تیامن کسب جهت در تالش( ج
 

   است؟ ذکر کاترب از ریز موارد از کی کدام-8
 ییایدن محبوبت( د   یاله محبت و حضور و قرب درک( ج  مردم حب( ب  ذهن تمرکز( الف

  

   ست؟یچ نشانه مؤمن یبرا بال،  کتاب متن طبق-9
  یاله عقوبت( د  گناهان کفاره( ج  درجه عیترف( ب    سلوک و ریس ابزار و رحمت( الف

 

   ست؟یچ اءیانب بعثت و انسان خلقت از غرض-10
   تیباهل تیوال( ب                 یاله خلقت چرخه لیتکم( الف

 یاله تیوال( د                             تیعبود و دیتوح مقام به انسان دنیرس( ج
  

   کند؟ جادیا انسان در را یزیچ چه دیبا، یاله یایاول یبال به توجه-11
 گناهان عقوبت از ترس ،یاله تقرّب( ب   طاغوت تیوال از یتبرّ ،یاله تیوال به یتول خدا، فعل بر حمد( الف

  گناهان عقوبت از خوف ،یاله تیوال به یتول( د                  یاله عقاب از خوف خدا، فعل بر حمد( ج
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  ست؟یچ( تابّو) مفهوم-12
 خلق بر خدا لطف و عشق مهر( ب   امت به امبریپ تیعنا و لطف عشق، مهر،( الف

  ایدن در فرزند و پدر رابطه( د     فرزند به پدر تیعنا و عشق مهر( ج

 

  خداست؟ یلو ییتنها عوامل از ریز عوامل از کی کدام-13
  هافتنه و هاشبهه( ب                                          ایدن وریز و زر( الف

 دشمن یهاسهیدس( د                                           جنگ و فقر مشقت و یسخت( ج
 

   ست؟یچ نید قتیحق-14
   طانیش از برائت( ب                                                        خدا یول به یتول( الف

  خداوند مقابل در بودن میتسل( د                                                         خدا یول یهمراه( ج
 

   ست؟یچ ینید حکومت هدف نیمهمتر-15
 اءیانب رسالت( د   باطل و حق ساختن آشکار( ج              حکومت انیک حفظ( ب            ینید ریمس در مردم حفظ( الف

 

  بود؟ چه «علیه السالم» دالشهداءیس اصحاب یژگیو نیمهمتر-16
 یندارید( د    یجوانمرد و رشادت( ج           طیشرا نیتریبحران در امور ریتدب( ب              خدا یول در یفنا( الف

 

  ست؟یچ ظلمت از برائت اثر نیمهمتر-17
 طاغوت از انزجار( د  تیباهل با یدوست( ج  روح یتعال( ب  قدم ثبات و تیمع( الف

 

  ست؟یچ محمود مقام از منظور ،اتیروا منظر از-18
 شفاعت مقام( ب                     ائمه مقام به دنیرس( الف

 یمعنو درمقامات اءیانب با بودن همطراز( د                                  صدق و قدم ثبات به دنیرس( ج
 

 ست؟یچ شفاعت از منظور-19
 یمعنو یاعتال( د           یاله رضوان( ج            عقوبت از نجات( ب             است تیب اهل یریدستگ شامل که کمال ازای  مرتبه( الف

 

  ست؟یچ مورد در( تَجَلّی اذا ارِهوالن) مبارکه هیآ-20
  ...ا ةیبق حضرت ظهور درباره( ب                کرد غصب را ریام حضرت حق که یکس( الف

 پروردگار اتیآ و یاله قدرت( د      شب و روز خلقت درباره( ج


