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  ها به لحاظ علم بر چند دسته اند؟  انسان-1
                 سته: عالم و جاهلد بر دو-الف
              دو گروه: عالم و متعلم-ب
                   نیریبر سه دسته: عالم، متعلم، سا-ج
 دسته: عالم و معلمدو بر -د 

 

  ست؟یدر چ «الکمال کل الکمال» نقطه کمال نیباالتر-2
           تقوا، صبر و انفاق-الف
         تقوا و صبر ن،یتفقه در د-ب
 ی       زندگ یزیصبر و برنامه ر ن،یتفقه در د-ج
 نیصبر، شجاعت و تفقه در د-د
 

  ......................گرانیتحمل ذلت و درخواست از د-3
 ندارد یاشکال یمال ازیدر مواقع ن -الف
 در یادگیری دانش از کفار اشکال دارد-ب
                                      ندارد یدانش اشکال یریادگیدر -ج
 همه موارد-د
 

  ها بر چند دسته اند؟  قلب-4
                                       دو دسته: مومن و مشرک-الف
 سه دسته : مومن، مشرک و منافق-ب
                                سه دسته:مومن، منافق و مطبوع-ج
  چهار دسته: مومن، منافق، وارونه و مهر خورده-د
 

  وجود دارد؟  یعلم و عمل، چه رابطه ا نیب-5
                                           .ستین یرابطه ا چیه-الف

 .برقرار است. علم موجب عمل است هیسو کی یرابطه ا-ب

                                      .است انباریعمل بدون علم ز-ج

  .است هیدو سو یرابطه ا-د
 

  بکند؟ دیندارد چه با یکه انسان، به آن آگاه یدر مواجه با موارد-6
                                                .کند زیاظهار نظر پرهاز -الف

 .را رد کند گرانید یادعاها-ب

                              .رد کند گرانید دگاهینه اظهار کند و نه د-ج

 .کند دیاز عالمان تقل دیبا-د

 ، آن سه دسته کدام است؟علم بر سه دسته است-7
                                مستحب و علم حرامعلم واجب، علم -الف
 دانشها ریعلم مضر ، سا د،یعلم مف-ب

                                         .هو سنت قائم عادله ضهیمحکم، فر هیآ-ج
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 یو علوم تجرب یعلوم عقل ،یعلم شرع-د
 

 ، آن عالمت ها کدام است؟عالم نما سه عالمت دارد-8
 .کند یم ریکشد ، شاگردان را تحق یاست، دانش خود را به رخ ماهل جدال -الف
 کند یم یبانیکند، از ستمکاران پشت یتر از خود ظلم م نییاهل کشمکش با فرد باالتر از خود است، بر افراد پا-ب

 .کند ینگر است. جدل م یکند، سطح یبا عالمان نشست و برخاست م-ج

 .کند یم یخودنمائ ست،ین قتیبوده، دنبال حق گرانیاهل کشمکش است، دنبال غلبه بر د-د
 

 ست؟یانجام دهد چ دیکه با یکار نیمهمتر ت،یاز اقدام به ترب شیپ یمرب-9
 .تیکسب دانش ترب-الف
  نفس خود در حد کمال تیترب-ب
 گرانید تینفس  خود به هنگام ترب تیو ترب تیاز ترب شیکسب دانش پ-ج
 گرانید تینفس قبل از اقدام به ترب تیو ترب تیکسب تجربه ترب -د

 کدام است؟فرزند  تیمراحل ترب-10
 در هفت سال دوم و آموزش احکام در هفت سال سوم دیدر هفت سال اول، آموزش عقا ثیآموزش احاد-الف
 در هفت سال دوم، آموزش احکام در هفت سال سوم دیدر هفت سال اول، آموزش عقا یباز-ب
 در هفت سال سوم دیدر هفت سال اول، آموزش احکام در هفت سال دوم، آموزش عقا یباز-ج
  در هفت سال سوم نیدر هفت سال اول، خواندن و نوشتن در هفت سال دوم، آموزش د یباز-د
 

  دارد؟  یتیگذشتگان چه اهم خریتا همطالع-11
                                                           .شود یموجب عبرت م-الف

 .برد یدانش انسان را باال م-ب

                         .هست زین یسرگرم هیساز کسب دانش شده، ما نهیزم-ج

  .شود یموجب کسب دانش و عبرت م-د
 

  برخوردار است؟  یبارز یژگیمرگ و توجه به معاد، از چه و ادی-12
                                                                    ایبودن دن یدرک فان-الف
 ایقطع تعلق به دن-ب
                    معاد یآخرت و فراهم کردن زاد و توشه برا یآماده شدن برا-ج
 ایدن یوفائ یب-د 

 

  برد؟ یرا باال م دعا ضمانت استجابت ،از آداب کیکدام -13
                   استغفار قبل از دعا-الف
                از غیر خدای تعالیاخالص در دعا و انقطاع -ب
                  شب مهیدعا در ن-ج
 وضو داشتن قبل از دعا-د
 

 چه بود؟، هفتاد مرتبه در روز)ص( اکرم  امبریاستغفار مکرر پ لیدل-14
 ذکر مستحب کیبه عنوان -د               عارض شدن کدورت بر قلب-ج          ی    ترک اول-ب                    آمرزش گناهان امت یبرا-الف
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  متعال هستند؟ یو در امان خدا یتحت پوشش ابر رحمت اله امتیدر روز  ق یچه کسان-15
                                                        نیمتق-الف

 .پناه داده اند ایدر دن گرانیکه به د یکسان-ب

                  .که خشم خود را کنترل کرده اند یکسان-ج

  .است یمتعال یآنها خدا یدشمن  ای یخداوند بوده، محور دوست ادیکه به  یکسان-د
 

  دارد؟ یاسالم چه حکم دگاهیبا توجه به مطالب کتاب، تفکر از د-16
 .است دییو به صورت مطلق مورد تا کامالً-الف

 .ستین هیمقابل توص همه مرد یتفکر برا-ب
 است یعبادت مستحب کیتفکر -ج

  .است هیبه شدت مورد توص ینیو در ارتباط با مسائل د زیتفکر به جز موارد خاص مانند تفکر در ذات خدا، جا-د
 

  شمرده شده است؟ مانیرأس ا ،یاز فضائل اخالق کیکدام -17
 و رجاء خوف-د                             صبر-ج                   توکل-ب                         اخالص-الف

 

  برخورد کرد؟ دیچگونه با ینید یزمان نسبت به زندگ تیریمد یبرا-18
  .کمال استفاده را کرد یاستثنائ یاز فرصتها ژهیبوده، به و یمراقب گذر زندگ دیبا -الف

 .گرفت ژهیهمه وقتها به هر شکل ممکن بهره واز -ب

 .رفتار کرد یآرامش و بردبار یبا نوع دیبا-ج

 .به نوع مواجهه افراد دارد یندارند، بلکه بستگ یا ژهیو تیزمانها اساسا چندان اهم-د
 

 ؟کردند یاستفاده م یجنگ یها تیمربوط به موقع یها فرزندان خود، از اسم یچرا اعراب برا-19
 یو ناآگاه یفقر فرهنگ لیدلبه -الف
  مناسب یبا اسامعدم آشنایی -ب
  ترس در دل دشمن جادیا یبرا-ج
 خشن و جنگ طلب آنها هیروح لیبه دل-د
 

 عمل کنند؟ دیچگونه با ران،یمدار، در برخورد با فراگ نیمتعهد و د بانیمعلمان و طب-20
 .به آنها انتقال  دهند یخود را به خوب یهاه دانست-1

 .پاسخ دهند یسئواالت آنها به خوببه -ب
  باشند آنها کوشات مشکالع در رف وآنها بپردازند یهایآنها، مشکالت و ناآگاه یبه شناسائباید منتظر مخاطب باشند، بلکه خود  دینبا-ج

 .خوش خلق و بردبار شوند-د
 
 
 

  


