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 باشد؟  دیچگونه باو که هست  یاهل یها قهیاز طر یا قهیو طر ینید یدر هر رشته از رشته ها ،آخرت قیسالک طر .1
به درگاه او غفلت  یدر خلوات و تضرع و زار یخالل آن از پناه بردن به ذات مقدس حق تعال ادریبا کمال مواظبت ودقت، ازحال خود مواظبت کند. ثان دی( اوال باالف

  .نورزد
  .خبواند ادیمناز شب خواندن را ترک نکند و قران هم ز دی( باب
  .ت از حال خود مواظبت کندقپر شف یبا حمبت و پرستار یبیبا کمال مواظبت ودقت، چون طب دی( باج
  .و مناز خبواند و مستحبات را هم جبا آورد دریروزه بگ دی( باد
 
  ؟با نفس خود رفتار کند دیچگونه با ،سلوک امیسالک راه آخرت در ا .2

  .شود رهیچ عتیطب یاو کنند تا آن که کم کم نفس بر قوا یبرا گریعادت دهند فتح باب د اضاتی( هر چه نفس را بر رالف
  .از حظوظش منع نکند و با طرق مشروعه آتش شهوت را فرو نشاند یرا به کل عتیاست طب یاشتعال شهوت که غرور جوان امی( در اب
  .مدح شده اند کنندیم اضتیکه اجتهاد و کوشش در عبادت و ر یاشخاص اتیکند که در روا اضتیو کوشش در عبادت و ر تیجد دی( باج
  .شود اضتیدانه وارد سلوک و رو کوشش مر تیکند و باجد شرتیرا ب هینفسان اضاتیهر روز ر دی( باد
 
  ست؟یزبان قلب گشوده شده، چ نکهیعالمت ا .3

  .( آن است که تعب ذکر و زمحت آن، قابل حتمل شودالف
 . کند دایشود و ذکر و عبادت هم دوام پ ادیز هی( آن است که تکرار اذکار و ادعب
  .را فراموش نکند هی( آن است که زبان تکرار اذکار و اوراد و ادعج
  .گردد لیو رنج زا ی( آن است که تعب و زمحت آن مرتفع شو و نشاط و فرح رخ دهد و خستگد
 
 ؟میکن یم لیحصول و قبول آن را با جان و دل حتص طیو شرا میرو یمناز م لیدنبال حتص اقیدر چه صورت با کمال اشت .4

  .میو زمحت و رنج و تکلف اجنام آن را با جان و دل خبر میو کوشش کن یآن سع لیکه در حتص ی( هنگامالف
  .میسعادت آن نشئه بدان یو مناز را سرچشمه  میکن دایآخرت پ یبه زندگ اجیکه حس احت ی( هنگامب
  . میعلت خواندن مناز را بفهم ی( وقتج
  .میتعبد مناز خبوان یاز رو ی( وقتد
 
 ؟  می باشد یو تواضع و فروتن یخاکسار بلکهنبوده،  و کرب یفروشعجب و خود  مناز، یمثره  یدر چه صورت .5

  .مناز در اول وقت خوانده شود ی( وقتالف
  .مناز ها هم خوانده شود ینافله  ی( وقتب
  .داشته باشد تیاز عبود ییمناز بو ی( وقتج
  .مناز ها خوانده شود ی ر اول وقت خوانده شود و هم نافلههم منازها د ی. وقتد
 
  ست؟یچ ایعالج حب دن یعلم نافع برا .6

  .ام االمراض است ایحب دن میبدان نکهی( االف
  .است ایمفاسد، حب دن عیمج ی هیو پا شهیمتام خطاها و ر یسرچشمه  نکهی( تفکر در اب
  .است ثهیخب یشجره  نیاز مثرات ا ،یو اعمال یمتام مفاسد اخالق بایکه تقر میبدان نکهی( اج
  .آنها و مضار و مهالک حاصله از آن است نیکردن ب سهیآن و مقا جیمثرات و نتا( تفکر در د

 
 مراتب قذارات نفس کدام است؟ .7

  نفس ی هیظاهر یو مرتبه دوم قذرات آالت و قوا هی( مرتبه اول، قذرات باطنالف
  النعم یحضرت ول یو قذارات نافرمان ینفس است به لوث معاص هیظاهر ی( قذارات آالت و قواب
  نفس ی هیدوم، قذارات باطن ینفس و مرتبه  ی هیظاهر یاول، قذارات آالت و قوا ی( مرتبه ج
  .( قذارات باطن به ارجاس اخالق فاسدهد
 
  ست؟یچ هیقذارات معنو نیباالتر .8

  ( قذارات جهل مرکبد                 ای( قذارات حب دنج                ( قذارات حب نفسب                  ( قذارات سوءظنالف
 
  ست؟یجهاد اکرب چ«ص»حضرت رسول اکرم یبه فرموده  .9

  ی( جهاد مادد                و جهاد نفس نیاعداء دبا ( جهاد ج                        ( جهاد نفسب                  نیاعداء دبا ( جهاد الف
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  ست؟یمراتب طهارت فطرت چ .10
  .هستند یکه جنود رمحان ...وارد شدن در حزب مالئکه ا طان،یخروج از تصرف ش( الف
  .ظاهر ریتطه ا،یاز حب نفس ودن ریقلب، تطه ری( تطهب
  .نفس ی هیظاهر یاز قذارات آالت و قوا یاز اخالق فاسده، دور ی( دورج
  یاخالق و فواضل ملکات، طهور قلب لیشدن به فضا یو مومتر شدن به اوامر حق، متحل هیمتسنن شدن به سنن اهل د
 

  ست؟یچ یکل قیمراتب طهارت به طر .11
  نیقیدوم طهارت دل باتقوا و  یاول طهارت اعضاء، مرتبه  ی( مرتبه الف
به تقوا  شیکردن دل خو زهیچهارم پاک یسوم معامله با خدا، مرتبه  یدوم معاشرت با خلق خدا، مرتبه  یخود ،مرتبه  یو اعضا هیداخل ی( مرتبه اول معامله با قواب
  .نیقیو 
  نیقیبا تقوا و  شیکردن دل خو زهیسوم پاک یدوم معامله با خدا، مرتبه  یاول طهارت اعضاء، مرتبه  ی( مرتبه ج
  .دوم معامله با خدا یاول طهارت اعضاء، مرتبه  ی( مرتبه د
 

  ست؟یغسل چ ی هیاز آداب قلب .12
  .است تیوتصرف اهل تیرمحان( دخول در سلطان الف
  .ظاهر وغسل بدن نکند وتوجه به جنابت باطن قلب و سر )مشدد( روح کند ری( در وقت غسل وقوف به تطهب
  .است ریازقذارات واعرتاف به تقص ریتطه ی( غسل براج
  .است ینیو خودب ی( خروج از خودخواهد

 را انتخاب کند؟  یچگونه لباس دیبا یروحان یانسان طالب حق و ترق .13
  .( از لباس فاخر احتزاز کندالف
  .کند ی( از لباس مندرس و پست دورب
  .( از لباس شهرت احتزاز کندج
  .بپوشد زیپاک و مت ی( لباسد
 

 قلب کدام است؟  ریمراتب تطه .14
  دوری خلقاز  ری( تطهالف
   مهیاز ارجاس اخالق ذم ری( تطهب
  از اعتماد به خلق ری( تطهج
  هیچکدام( د
 

  ؟کنند یم یمعرف یرا چه لباس نیمومن یلباس برا نیلباس و نرم تر نیتر نیمز«السالم  هیعل»امام صادق  .15
  لباس، لباس ظاهر است نیو نرم تر مانیلباس، لباس ا نیتر نی( مزالف
  .است مانیلباس، لباس ا نیلباس، لباس ظاهر و نرم تر نیتر نی( مزب
  .لباس، لباس ظاهر است نیو نرم تر نیتر نی( مزج
  .است مانیلباس، لباس ا نیو نرم تر یلباس، لباس تقو نیتر نی( مزد
 

 پوشاند؟  دیرا چگونه با هیباطن یعورت ها .16
  ( با توبه و انابهالف
  .ظاهر را بالباس ظاهر ملبس کرد دی( باب
  ی( با لباس تقوج
  .با فراموش نکردن گناهان خود(د
 

نفس  هیو ملکوت هیظاهره و باطنه که جنود ملک یقوا یکه مرتبه  نشئه نیاست که مکان مقام دوم ا ییمکان ها،  هیحسب نشآت وجودرا به ... ا یسالک ال .17
 ؟است، کجا است

  .است یبیغ ی( بدن برزخالف
  .و کالبد است نهیب نیانسان است که ا عتی( ارض طبب
  .( قلب اوستج
  .. روح عبادات استد
 

 کرامات حضرت حق جل و جالله اند، چگونه است؟  ی فتهیو عامل آخرت و ش بیعبادت آنان که مومن به غ .18
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  .موقته مشوب مبادله کنند یو لذائذ ناقصه  هیویرا با حظوظ دن یبهشت یابد ی( نعمت هاالف
  .به امر کنند امیق اقیو اشت یدلچسب یو از رو ندی( در وقت عبادت قلوب خود را حاضر مناب
  .اندازند نیهم توجه به عامل کنند و هم نظر به کون نانی( اج
  .دانند یو کلفت م فیرا تکل هی( عبادات اهلد
 

 نیبه ا ،یعیطب و یاهل جاهل و عامل و متمدن و و یعادات وحش و امزجه و امکنه و عیو اخالق و طبا دیکدام دو فطرت است که متام بشر با اختالف عقا .19
 دو فطرت خممرند؟ 

  .بوده است گرانیحمبوب د یگریبوده است ود ایطالب دن یکی( الف
  .بوده است گرانیحمبوب د یگریاست و د یخواه ییبایز یکی( ب
  .تنفر از نقص و ناقص است، دوم عشق به کمال وکامل است یکی( ج
  .بودن است یابد یگریاست و د گرانیحمبوب د یکی( د
 

  ؟گردد یحضور حضرت م قیانسان ال یچه  زمان. 20
  .شود وسیما دیو آنچه در اوست با ای( هنگام توجه به حق و استقبال قبله، از دنالف
  .( از خلق و شوون آنها طمع خود را بربدب
  .کند رونیرا از جان و دل ب هیو شواغل روح هی( مشاغل قلبج
   .موارد ی( همه د


