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  شود؟ یم تر یقو عبادت روح و ،تر یروحان عبادت چگونه.1
  .شود کامل تیربوب وعز ناقص نفس تیربوب یوقت( الف

  .گرندیکدی یهوو آخرت و ایدن که بداند انسان که یوقت( ب

  .باشد تیربوب وعزت تیعبود ذلت اهلل، یال سالک نیالع نصب که یوقت( ج

  .باشد تیربوب آن باطن که است یگوهر یبندگ بداند سالک که یوقت( د

    است؟ کدام سلوک اهل مقامات مراتب .2
  .کند ثابت را تیربوب عزت و تیعبود ذلت که است یفلسف برهان و یعلم سلوک( الف

  .مشاهده نفس، ی نهیطمان و نانیاطم برساند، قلب به را قتیحق علم علم،( ب

  .بنگارد قلب ی صفحه به عقل قلم با کرده ادراک یعلم سلوک و برهان قوت با که را آنچه عقل( ج

  .کند ظهور سالک سر در هیوصفات هیاسمائ اتیتجل تبع که یرحمان است یا یوتجل یاله است ینور( د

  است؟ چگونه فطرت و جبلت حسب به سلوک اهل قلوب .3
  .است حب با ممزوج خشوع حالت( الف

  .جاللند مظاهر از و یخوف قلوب از یا پاره جمالند، مظاهر از و یعشق قلوب، از یا پاره( ب

  .شود یم حاصل قلب در خشوع مانیا ای علم قیطر از( ج

  .است وحشت و خوف با ممزوج خشوع حالت( د

  چست؟ قبر در جواب و سوال زانیم .4
  .است اوراد و اذکار تکاثر و عبادات تکرار( الف

  .است یجسمان یملک گوش و چشم( ب

  .است معارف گرید و رسالت و تیربوب به شهادت( ج

  .است یروحان یاعضا گرید و گوش و چشم( د

  ؟کدام است است، هیقلب آداب امهات از که عبادات ی هیقلب آداب از یکی .5
  یطانیش تصرف از عبادات محافظت( الف
  یاله فضل از نشدن وسیما( ب
  خود حال از مواظبت( ج
  یاله اقدس درگاه به یزار و تضرع( د

  ست؟یچ باطن االمراض ام .6
  کردن بتیغ( الف
  بودن لیبخ( ب
  ییدروغگو( ج
  ایدن حب و یخودپرست و یخودخواه( د

  ست؟یچ است، عبادت اسرار از یبعض کشف و ابواب از یبعض فتح باعث که عبادات ی هیقلب آداب از یکی .7
  .ردیبگ اماره نفس و طانیش دست از را مملکت زمام عبادت در اضتیر با( الف

  .کند عبادت ست،ین اقبال عبادت به را نفس که یوقت( ب

  .آورد جا به خاطر انبساط و فرح و قلب بهجت و نشاط یرو از را عبادت( ج

  .کند عبادت به وادار ،یخستگ از اعم حاالت ی همه در را نفس( د

  ست؟یچ "مراعات" باب در زانیم-8
  .شوند اضتیر و سلوک وارد وستهیپ اما کم عبادت با( الف

  .شوند اضتیر و سلوک وارد آن در تیجد و کوشش و ادیز عبادت با( ب
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  .کند سلوک آن ضعف و قوت مناسبت به آن با و باشد نفس احوال ملتف انسان،( ج

  .شود رهیچ عتیطب یقوا بر نفس کم کم آنکه تا دهند عادت اضاتیر به را نفس. د

  ست؟یک متعلم و معلم شود گشوده قلب زبان که یمهنگا .9
  متعلم زبان و است معلم قلب( الف
  متعلم نه و است معلم نه قلب( ب
  متعلم قلب و است معلم زبان( ج
  متعلم هم و است معلم هم قلب( د

  کند؟ باز ،است یقیحق مطلوب که را قلب زبان تواند یم انسان چگونه .10
  شود زبان معلم قلب، یوقت( الف
   تعب و تحمل با( ب
  قلب بهجت و نشاط با( ج

  .است نموده ادراک قلب به انسان که یقیحق میتفه با( د

  است؟ طانیش یها دام و غرور از ریز موارد از کی کدام .11
  عمر آخر در توبه به دیام( فلا

  نیشافع شفاعت ی وعده( ب
  نیالراحم ارحم ی واسعه رحمت ی وعده( ج
  باال موارد ی همه( د

  است؟ کتاب نیا در شده ذکر یاله یها رحمت از ریز موارد از کی کدام .12
  خواندن نماز و خواندن قرآن( الف
  حق قیطر ییراهنما و غمبرانیپ به الهام و یوح و فرشتگان فرستادن فرو و کتب ارسال و رسل بعث( ب
  آنها یسالمت و پنجگانه حواس( ج
  امثالهم و خوردن و دنیخواب و زدن حرف( د

  ست؟یچ قلب حضور مراتب .13
  د.باش حاضر مشغول( الف

 .ندیبب محضر در حاضر را خود( ب
  د.نیبب محضر در حاضر را خود و باشد حاضر مشغول( ج

  .رددا ملحوظ را محضر و حضور ادب( د

  ست؟یچها  سعادت ی همه االبواب باب و اعمال ی نهیگنج دیکل .14
  قلب حضور( الف
  یتقو( ب
  ریکث عبادت( ج
  یخودپسند از یدور( د

  ؟کدام است قلب حضور لیتحص راه .15
  .است ینیب خودبرتر و ینیخودب و کبر از یدور( فلا

  .است قلب حضور به اقدام سپس و باطنه و خارجه امور از اعم است قلب حضور موانع رفع ابتدا( ب
  غفلت از یدور( ج
  باال موارد همه( د

  ست؟یچ باطنه امور در قلب حضور از ومانع خاطر تشتت منشاء .16
  الیخ ی قوه بودن( مشدد) فرار و یگر هرزه( الف
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  فجور و فسق( ب
  ایدن حب( ج
  ایدن وحب الیخ ی قوه بودن فرار و یگر هرزه( د

  ؟ه چیزی می باشدچ الیخ ی قوه نمودن رام قیطر.17
  خالف به نمودن عمل( الف
  نفس حبس( ب
 الیخ ی قوه به توجه( ج
  داشتن صبر( د

 ؟میباش داشته نماز به حب تا شود جادیا ما در دیبا یحس چه .18
 آرامش حس( الف
  یخواه ییبایز حس( ب
  یطلب کمال حس( ج
  اجیاحت حس( د

  ست؟یچ ایدن حب یعمل عالج .19
  یقو ی اراده( الف
  عدالت( ب
  ضد به ی مله معا( ج
  تکبر از یدور( د

  ست؟یچ سلوک شرط نیاول .20
  تقوا( الف
  اراده و عزم( ب
  اخالص( ج
 شجاعت( د


