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 کردند؟می برخورد او با چگونه ؛دیدندمی غمگین را خود اصحاب از یکی )ص(اکرم پیامبر وقتی .1
 .شدندمی متذکر برایش را دنیا کوچکی و کرده محبت او به( الف
 .کردندمی نصیحت او به( ب
 .کردندمی شوخی او با( ج
 .کردندمی رها خود حال به بودنش ترراحت بخاطر را او( د
 

 است؟ داده قرار کجا در را آسایش خداوند )ص( اکرم پیامبر فرمایش طبق .2
 بهشت در( الف
 دنیا در( ب
 پیامبران با زندگی در( ج
 علما با زندگی در( د
 

 نماید؟می عذرخواهی کسی چه از خداوند «السالم علیه»صادق امام فرموده طبق .3
 .است آزموده بالیا به را او که ایبنده از( الف
 .است ساخته مبتال فقر به را او که ایبنده از( ب
 .است چشانده او به را مرگ جوانی در که ایبنده از( ج
 مورد سه هر( د
 

     باشد؟ روزی فکر در باید چگونه وارسته انسان .4
 .باشد داشته را آینده روزهای روزی اندوه روز هر( الف
 .باشد داشته را روز آن روزی اندوه روز هر( ب
 .باشد داشته را روز آن و آینده روزی اندوه روز هر( ج
 .باشد نداشته زمان هیچ در را روزی اندوه کلی طور به( د
 

  دارد؟ مهمی نقش زندگی، در آسایش به رسیدن برای عواملی چه )ع(صادق امام یفرموده به .5
 زندگی گرفتن راحت موافق، مونس وسیع، روزی امنیت، سالمتی،( الف
 موافق مونس امید، تالش، سالمتی،( ب
 بردباری و صبر زندگی، گرفتن راحت تالش، سالمتی،( ج
 زندگی گرفتن راحت نوع، هم به محبت صبر، تالش، امید،( د
 

 گردد؟می محسوب فرد بر کار روانی تأثیرات از یک کدام .6
 شادابی( الف
 آرامش و روزی تأمین( ب
 بخشی ارزش خود( ج
 مورد سه هر( د
 

  است؟ شده شمرده چیزی چه نعمت افزایش راه بهترین زندگی قانون در .7
  خداوند به توکل( الف
 خواهی ساده در کاری طمع( ب
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 موجود هاینعمت از سپاسگزاری( ج
 معاش کسب در تالش( د
 

  چیست؟ «صعودی مقایسه» روانی کارکرد ترینمهم .8
 .است خود زندگی از خوشنودی و مندیرضایت احساس باعث( الف
 .شودمی خداوند به توکل و ایمان رفتن باال باعث( ب
 .شودمی جامعه افراد به توجه و دیگری داشتن دوست باعث( ج
 .است خود هایداشته و ها نعمت گرفتن نادیده باعث( د
 

        کند؟می کم فرد در را زندگی از رضایت چیزی چه .9
 طوالنی هایغم( الف
 طوالنی آرزوهای( ب
 طوالنی دردهای( ج
 روحی هایناراحتی( د
 

 دانستند؟می هالذت یکننده منهدم را چیزی چه )ص( اکرم پیامبر .10
 قیامت در اعمال حسابرسی یاد(  الف
 ایتام و فقرا به رسیدگی( ب
 مرگ یاد( ج
 رغبتی به دنیا( د
 

 دانست؟می چگونه فرد در را دنیا به دلبستگی تأثیر )ع(عیسی حضرت .11
 بال هنگام زیاد تابی بی(  الف
 دوستان با معاشرت به نسبت رغبتی بی( ب
 مرگ از پس زندگی به توجه عدم( ج
 وقف زندگی در جهت کسب اموال ( د
 

 برد؟می پناه چیزی چه به هراس و نگرانی موقع )ع(امیر المومنین )ع(صادق امام یفرموده به .12
  تنهایی غار به(  الف
 صبر به( ب
 نماز به( ج
 )س(زهرا حضرت قبر به( د
 

 کوینیت و یتشریع هایبرنامه در را مواردی چه ها انسان جان پرورش و تربیت برای خداوند «ره»مطهری شهید بیان به .13

 است؟ داده قرار انسان
 .است داده قرار را عبادات تکوینی برنامه در و مصائب یتشریع برنامه در(  الف
 .است ادهد قرار را عبادات یتشریع برنامه در و مصائب تکوینی برنامه در( ب
 .است داده قرار را عبادات دو هر برای( ج
 .است داده قرار را مصائب دو هر برای( د
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 شود؟می چیزی چه باعث گشایش، انتظار .14
 .شودمی زندگی در تنیدگی ایجاد باعث( الف
 .شودمی زندگی در ناتوانی و تنبلی باعث( ب
 .شودمی روانی فشار رفتن بین از باعث( ج
 .شودمی زندگی در توقع سطح رفتن باال باعث( د

 ست؟نی صابران یها نشانهکدام یک از  .15
 ناتوان نشدن( الف
 بی تاب نشدن( ب
 از خدا شاکی نشدن( ج
 ناراحت نشدن( د
 

 چیست؟ دنیا مهم هایویژگی از یکی .16
  تغییر ناپذیر بودن (  الف
 ناپایدار بودن( ب
 محل اسایش بودن( ج
 بی ارزش بودن( د
 

 باشد؟ داشته دوست را سخت زندگی حتی یا و ساده زندگی تواندمی انسان چگونه .17
 زندگی معنای شناخت شرط به( الف
 مرگ برای شدن آماده شرط به( ب
 زندگی به تمایالت شدن کمتر شرط به( ج
 قناعت به رسیدن شرط به( د
 

 ؟انگیزدمی بر ما در را احساسی چه شود آن مانع تواندنمی قدرتی هیچ و است شده تعیین ما روزی اینکه باور .18
 راحتی احساس( الف
 غرور احساس( ب
 تنبلی احساس( ج
 روزمرگی احساس( د
 

 شوند؟می انسان در قلب قساوت موجب زیر موارد از یک کدام .19
 ختم مراسم در شرکت( الف
 دوستان جمع در شرکت( ب
 زیاد خندیدن( ج
 قبرستان به رفتن( د
 

 است؟ مؤثر اجتماعی رفتار چه شرور، و زده دنیا هایانسان شر از ماندن درامان برای .20
 توکل و توسل با همراه آنان اجتماع در رفتن( الف
 ناسالم اجتماعی هایارتباط کردن کم( ب
 آنان و اصالح این افراد اجتماع در رفتن( ج
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 تذکر دادن به ایشان( د


