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 چیست؟ علم طالب برای اوقات تمام از استفاده .طریق1
 مفید مطالب کردن حفظ( الف
 مفید مطالب دیدن خوب( ب
 مفید مطالب شنیدن خوب( ج
 مفید مطالب نوشتن( د
 

 نیست؟ مذموم تحصیل راه در ناپسند صفت .کدام2
 حرص( الف
 چابلوسی( ب
 حسادت( ج
 طمع( د
 

 بپرهیزد؟ ؛دنگوی می بسیار سخن که کسی با نشینی هم ازکه  شود می سفارش علم طالب به دلیل چه .به3
 .ندارد ادب سخن پر شخص( الف
 .کند می ضایع را انسان هیبت سخن پر شخص( ب
 .ندارد کالم عفت سخن پر شخص( ج
 .برد می یغما به را عمر سخن پر شخص( د
 

 دارد؟ به دنبال او برای اینتیجه چه ؛باشد انگار سهل مستحبات انجام در علم طالب .اگر4
 .شودمی کور او فهم( الف
 .ماندمی باز واجبات انجام از( ب
 .شود می واقع مالئکه لعن مورد( ج
 موارد همه( د
 

 چیست؟ مطالب حفظ در مورد ترینمهم و .مؤثرترین5
 الکرسی آیت خصوصاً قرآن خواندن( الف
 صلوات فرستادن( ب
 قرآن کردن حفظ( ج
 کم خوردن( د
 

 گردد؟می غم و حزن بردن بین از سبب چیزی .چه6
 علوم تحصیل( الف
 گناه از دوری( ب
 والدین به نیکی( ج
 موارد همه( د
 

 ؟کدام است شود می تنگدستی و فقر باعث که گناهانی از .7
 حسد( الف
 دروغ( ب
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 طمع( ج
 خساست( د

 گردد؟می فقر جلب سبب زیر موارد از یک کدام .8
 دادن نشان سستی و بودن کسل( الف
 کردن اذیت( ب
 درختان بریدن( ج
 زیاد سخن( د
 

 شود؟می روزی ازدیاد سبب عاملی چه «ص»پیامبر فرموده به بنا .9
 دعا( الف
 احسان( ب
 گناه از دوری( ج
 موارد همه( د
 

 است؟ دانش طالب های نیت جزء زیر موارد از یک کدام .10
 اسالم ابقاء دیگران، و خویش جهل کردن برطرف تعالی، حق خشنودی(  الف
 روزی آوردن دست به تعالی، حق خشنودی(  ب
  گناهان انجام از مردم منع اسالم، پیشرفت(  ج
 حالل روزی کسب دیگران، و خویش جهل نمودن برطرف(  د
 

 چیست؟ همانند ؛است الزم و نافع هازمان و هاحالت تمامی در که علمی .11
 دارو( الف
 هوا( ب
 غذا( ج
 آب( د
 

 نیست؟ نیاز کسی چه کوشش و سعی به علم فراگیری در .12
  دوست( الف
 پدر( ب
 استاد( ج
 شاگرد( د
 

 کند؟ شروع درسی چه از ابتدا در علم طالب است بهتر .13
 .اند کرده شروع بقیه که درسی از( الف
 .است اش سلیقه مطابق که درسی از( ب
 .گوید می استاد که درسی از( ج
 .است تر نزدیک فهمش به که درسی از( د
 

 «.برد می بین از را..... پرستی شکم و پرخوری»: باشدمی خالی جای مناسب گزینه .کدام14
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 زیرکی( الف
 هیبت( ب
 همت( ج
 اراده( د

 چیست؟ ؛باشد تعالی حق شکرگزار باید دانش فراگیرنده اینکه منظوراز .15
 .ببیند خدا جانب از را دانش و فهم( الف
 .باشد داشته خدا علم به نسبت مخصوص شکر یک( ب
 .دهد یاد دیگری به را خود علم تعالی حق از شکر خاطر به( ج
 هیچکدام( د
 

 دارد؟می باز کمال تحصیل نیت از را علم طالب عاملی .چه16
 غرور( الف
 فروشی فخر( ب
 کینه( ج
 حسد( د
 

 شود؟می پیشنهاد راهکاری چه ؛شود خسته و ملول علمی از متعلم .وقتی17
 .کند استراحت( الف
 .برسد خود جسم به( ب
 .کند رجوع دیگر علم به( ج
 هیچکدام( د
 

 کند؟ اعراض نباید علومی چه از علم طالب .18
 تفسیر و احکام( الف
 تفسیر و فقه( ب
 فقه و احکام( ج
 هیچکدام( د
 

 ؟«ندبچش چشممی من که را علم لذت تا هستند کجا سالطین فرزندان» باشد؟می بزرگان از یک کدام از سخن این .19
 (ره)طباطبایی عالمه( الف
 (ره)مجلسی عالمه( ب
 (ره)صدوق شیخ( ج
 (ره)طوسی شیخ( د
 

 چیست؟ تکرارش و درس در متعلم برای امور .بهترین20
 مداومت( الف
 نشاط( ب
 وسط حد( ج
 کوشی سخت( د
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