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 آن کدام مورد است ؟  عوامل مهم حفظ روحانیت و پیش برد یکی از« ره»بنا به فرمودة امام خمینی  (1

  تقوا الف( 
   محبوبیت مردمی   ب( 
   ساده زیستی  ج( 
 توکل د( 

 

 کند؟ رسد که واجبات را ترک میبه چه علت فرد به جایی می (2

   هدفی در زندگی بی الف( 
  افراط و تفریط درامور معنوی  ب( 
   دوستان ناباب ج( 
 همه موارد  د( 

 

 ت تبلیغی طلبه درگرو چیست؟ یموفق (3

   محبوبیت مردمی الف( 
   محتوای مناسب  ب( 
   مقبولیت مردمی ج( 
 توکل در تبلیغ  د( 

 

 ها در چه چیزی است؟ امتیاز مدل تحصیلی طالب نسبت به سایر مدل  (4

  و مباحثه مطالعة دقیق  الف( 
   تکرار مداوم درس و مطالعه دقیق ب( 
   تکرار مداوم درسو مباحثه  ج( 
 هیچکدام د( 

 

 است؟ « ع»از کدام معصوم  «فقها امانت داران پیامبران هستند»« الفقهاء أمناءُ الرُسُل»حدیث شریف:  (5

  «ع»امام علی  الف( 
   «ع»حضرت عیسی  ب( 
   «ص»پیامبر اکرم  ج( 
 « ع»امام حسن عسکری  د( 

 

 شود؟ مباحثه و مطالعه به دست نیاورد چه راهی به او پیشنهاد میطلبه پاسخ سؤال خود را درکالس،  اگر (6

  توکل و خواندن دو رکعت نماز الف( 
         استفاده از شروح ب( 

 مراجعه به اساتید دیگر         ج(  
 همه هموارد د( 

 

 ترین راز موفقیت بزرگان حوزه چیست؟ عمده (7

   استعداد خاص الف( 
   تالش خالصانه  ب( 
   دعای پدر ومادر  ج( 
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 اساتید برجسته د( 

 

 رمز ماندگاری مفاهیم دینی در تبلیغ دین چیست؟  (8

 استفاده از ابزار هنر         الف( 
     مخاطب شناسی ب( 
      بیان حق ج( 
 هیچکدامد( 

 

 شود؟ سوادی چه راهکاری پیشنهاد مینگری و بییبرای دوری طالب از خطر سطح (9

         الف(  مطالعة دقیق
    نظم در مطالعه ب( 
     استفاده از منابع اصلی و دست اول ج( 
 استفاده از منابع قدیمی و کهن  د( 

 

 توانند در دل مردم تأثیرگذار باشند؟ طالب چطور می (10

   از ابزارهای نوین تبلیغ استفاده کنند           الف( 
 خوب حرف بزنند           ب( 
           ظاهری آراسته داشته باشند ج( 
 برای خدا کار کنند د( 

 

 باشد. می ؛«را بس باشد ....، کار اندک، تو..........دلت را ..»حدیث شریف: کدام کلمه مناسب جای خالی در  (11

   خالص گردان الف( 
   خالی کن ب( 
   پاک کن ج( 
 هیچکدام  د( 

 

 چیست؟  ؛دهدکند و قدرت ابراز وجود به انسان مییکی از مسائلی که فهم درس را آسان می (12

   پس مطالعه الف( 
   مرور اجمالی ب( 
   فهم عمیق ج( 
 پیش مطالعه  د( 

 

 کنند؟ چه کسانی را نمایندگان خود بر روی زمین معرفی می« ص»پیامبر اکرم  (13

   علما الف( 
   بیتاهل ب( 
    فقها ج( 
 اهل دل  د( 

 

 های حفظ مطالب چیست؟ از بهترین روش یهای دروس حوزوی یکبا توجه به پیچیدگی (14

   یادداشت برداری الف( 
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   مداوم مطالب تکرار ب( 
   بفهم عمیق مطال ج( 
 همة موارد  د( 

 

 دارد؟ در بر ای ها و انحصار طلب نبودن چه ثمرهدر اختیار دیگران قرار دادن یادداشت (15

     است. تمرین همکاری و تعاون با دیگران الف( 
  .شویداگر دیگری نوشته را با اخالص بیان کرد در ثواب آن شرکت می ب( 
  می باشد. غلبه بر حس خودخواهی و غرور ج( 
 می باشد. شریک کردن دیگران در علم خود د( 

 

 ای توجه کند؟ که علمی بیاموزد باید به چه نکته طلبه پیش از آن (16

    .باید به عالقه درونی خود توجه کند الف( 
 .باید به استعداد خود توجه کند ب( 
   .باید به فایده آن علم توجه کند ج( 
 .گذارد توجه کندباید به وقتی که می د( 

 

 ؟ نیستافزارها کدام مورد جزء مزایای استفاده از نرم (17

   دسترسی آسان الف( 
   حمل و نقل آسان ب( 
   جوییصرفه ج( 
 یادگیری محدود  د( 

 

کشد یقیقه طول محداالمکان از تالوت روزی یک حزب قرآن که فقط پنج د»کدام یک از بزرگان به فرزندش وصیت نمود،  (18

 «.ت استیبنماکه موجب برکت عمر و موفق« ص»مضایقه نکن و ثوابش را هدیه به رسول اکرم 

  «ره»شهید مطهری الف( 
   «ره»شهید باهنر ب( 
   «ره»شهید بهشتی ج( 
 « ره»امام خمینی  د( 

 

 ؟ نیست ؛ک از موارد زیر جزء مهمترین منابعی که طلبه باید به آنها رجوع کند کدامی (19

   شروح نهج البالغه  الف( 
       ادبیات عرب ب( 
  «ره» آثار شهیدمطهری ج( 
 مفاتیح الجنان د( 

 

 یکی از مشکالت شایع در بین طالب چیست؟  (20

    عدم تهذیب و خودسازی الف( 
  عدم تسلط بر ادبیات عرب ب( 
    عدم تسلط بر سیره معصومین ج( 
 های دیگرعدم تسلط بر زبان د( 
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