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 ؟نعمتهاي الهی را چگونه باید به دام انداخت )1

 با نیت خالص )د            با شکر و سپاس )ج                و تضرّع با دعا )ب     تالش و حرکتبا  )الف

 ؟درکالم حضرت علی(ع) توبه چند مفهوم دارد )2

 مفهوم اخروي 1مفهوم دنیوي و  2 )د         مفهوم 6 )ج      مفهوم عام    2مفهوم خاص و  6 )ب مفهوم کلی 3 )الف

 ؟ت علی(ع) به مدینه آمدندسردستگی چه کسی براي بیعت با حضر اهل یمن به )3

 مرادبن ملهم )د                    کمیل بن زیاد )ج           ابن اصبغ ابو نباته )ب       مرادي ملجم ابن )الف

 ؟نیکی به یتیم چه نوع خوبی ذکر شده است )4

  خالص ترین )د                         برترین )ج                      ترینظریف  )ب                          زیباترین )الف

 ؟ یعنی چه یا أمل المشتاقین )5

 اي دلباخته حقد)           اي خواهان مشتاقینج)           اي آرزوي دلدادگانب)    اي آرزوي آرزومندانالف) 

 ؟کدام عبارت قول سگ پیشگان است )6

             کنیمخوریم و اگر نه صبر میاگر بیابیم می )ب           گوئیمبخشیم و اگر نه سپاس میمیاگر بیابیم  )الف

 کنیمل میخوریم و اگر نه توکّاگر بیابیم می )د            کنیمر نه تحمل میکنیم و اگاگر بیابیم جمع می )ج

 ؟چیست منها و اذا حییتم بتحیه فَحتّوا بِأحسنَمفهوم عبارت  )7

 موارد ب و ج )د      رفتار نیک در مقابل رفتار بد )ج      تحیت گفتن به دیگران )ب پاسخی برتر از عمل )الف

 ؟در کالم پیامبر اکرم(ص) خطاب به ابوذر راه رسیدن به بهشت در چیست )8

 احترام به خردساالن )د                      ازدواج )ج                       کوتاهی آرزو )ب          کوتاهی لجاجت )الف

 ؟شودحالی در صبر نکردن به چه چیزي ختم مینتیجه سستی و بی )9

 همه موارد )د                   ضایع کردن حق )ج         سرپیچی از حق )ب         عدم شکرگذاري )الف

 رابطه کریم و انتقام چگونه است؟ )10

 عفود)                          کظم غیضج)                        احسانب)             انفاقالف) 
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 ؟دلیل سوار نشدن حضرت علی(ع) بر اسب با زین دیباج چه بود) 11

 د) همه موارد              چون فرمانده بودندج)               همراهی با مردمب)         گراییدوري از تجملالف) 

 ؟ توجهی به نماز در شب هنگام در تعبیر حضرت علی(ع) چیستبی ) 12

 هیچکدامد)               بی توجهی به خداج)             غفلتب)          سکونالف) 
 

 ؟تواضع در مقابل متواضعین چیست )13

 مبرّات )د           خیراتج)              صدقهب)          تواضع )الف

 ؟شیطان در مورد چه کسانی استآواز سوم طبل  )14

 مخلصین )د                   نمامانج)         حسودان )ب         بخیالن )الف

 ؟تواند فریب دهدشیطان چه کسانی را نمی )15

 مخلَصین )د      مخلصین )جاهل خلوص                   )ب          خالصین )الف

 ؟هاي قبلی خود چیستراهآخرین حربه شیطان پس از شکست  )16

 انحراف از مسیر )د              لالقاي باط )ج         دعوا ایجاد کردن )ب         منقّص کردن کارها )الف

 ؟امام صادق(ع) در مقابل کنار گذاشتن گناه توسط همسایه ابا بصیر چه فرمودند )17

 یچکدامه )د         محشرتضمین  )ج    تضمین آخرت )ب          تضمین بهشت )الف

 ؟یعه در کالم امام حسن(ع) جه کسی استش )18

 همه مواردد)       زایر اهل بیت) ج            مطیع اوامر و نواهی اهل بیتب)         عاشق اهل بیتالف) 

 ؟طلوع خورشید در صبح شب قدر چگونه است )19

 بی رمق و خسته )د                    با گرماي زیاد )ج            بدون شعاع ب)      با شعاع بسیار )الف      

 ؟مهمترین رکن دین چیست )20

 امربه معروف و نهی از منکر )د             ایمان )ج                     والیت )ب          دیانت خوب )الف
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