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ًَضتِي دکتر سیذ هحوذ تٌی ّاضوی

جْت کسة اطالعات تیطتر ٍ ضرکت در هساتقِ تِ سایت کتاتخَاًی تِ آدرس  www.ketabkhani.comهراجعِ فرهاییذ. .
 .1تر اساس فرمايش اَل تيت عليهن السالم کدام گسيىٍ صحيح وميتاشد؟
الف) تالّا ٍ کوی رزق ّوگی تر اثر اًجام گٌاّاى است.
ب) ترخی از تالیا تِ دلیل ایيکِ قلثاً ًیت اًجام گٌاُ ًذاضتیذ از ضوا دفع هیضَد.
ج) ّر هصیثتی تِ ضوا رسذ تِ سثة کارّایی است کِ خَدتاى اًجام هیدّیذ.
د) ارتکاب هکرر گٌاُ سثة هیضَد کِ گٌْکار دیگر رٍي ّیچ خیري را ًثیٌذ.
 .2کدام گسيىٍ صحيح وميتاشد؟
الف) اًساى تا اقرار تِ گٌاُ در حقیقت ضیطاى را از خَد دٍر هیکٌذ.
ب) اًساى هیتَاًذ تا تیاى گٌاّاًص در تراتر سایر تٌذگاى از آىّا تخَاّذ تراي تخطَدُ ضذى اٍ دعا کٌٌذ.
ج) اعتراف تِ گٌاُ در تراتر خذا اًساى را هیضکٌذ ٍ تٌْا تا ایي حال است کِ اًساى تَتِ هیکٌذ.
د) خذاًٍذ آترٍي تٌذگاًص را در تراتر سایر تٌذگاى ًویترد ٍ تر ها ّن ایي عول ٍاجة است.
 .3کدام گسيىٍ درتارٌ غيثت امام زمان عليه السالم صحيح است؟
الف) غیثت اهام عليه السالم تسرگتریي هصیثتی است کِ تر اثر اعوال خَدهاى تَجَد آهذُ است.
ب) از آىجا کِ در یک دل تٌْا ٍ تٌْا هحثت یک ًفر جاي دارد در حقیقت ها اهام زهاى عليه السالم را از دلواى تیرٍى کردُاین.
ج) اهام زهاى عليه السالم خَدضاى فرهَدُاًذ کِ اگر ًثَد گٌاّاى ضیعیاى ،تیي ها ٍ ایطاى فاصلِاي ًثَد.
د) ّوِ هَارد.
 .4تدتير يسًاس خىاس تراي دير شدن اوسان از طلة عفً ي مغفرت الُي چٍ تًد؟
الف) گرفتار کردى اًساى تِ آرزٍّاي تلٌذ کِ اًساى را هرتکة گٌاُ هیکٌذ.
ب) سست کردى اًساى در خَاًذى ًواز ٍ سثک ضوردى ًواز.
ج) سست کردى اًساى در خَاًذى قرآى ٍ در ضة زًذُداري.
د) هثتال کردى اًساى تِ خَد تسرگ تیٌی.
 .5تر اساس ريايات ائمٍ اطُار عليهن السالم:
الف) کساًی کِ عاق ٍالذیي ضذُاًذ حتی در ضةّاي قذر ّن تخطیذُ ًویضًَذ.
ب) اگر کسی ضکرگسار پذر ٍ هادر ًثاضذ در حقیقت ضکر خذا را تِ جاي ًیاٍردُ است.
ج) پذر ٍاقعی ّوِ ها اهام زهاى عليه السالم ّستٌذ کِ اگر ایطاى ها را عاق کٌٌذ ّیچ فریادرسی ًذارین.
د) ّوِ هَارد صحیح است.
 .6تر اساس ريايات ،مؤمه ياقعي کيىٍ چٍ کساوي را تٍ دل دارد؟
الف) کساًی کِ گٌاّی را عالًاً هرتکة ضذُاًذ.
ب) تٌْا ٍ تٌْا دضوٌاى اهیرالوؤهٌیي عليه السالم ٍ فرزًذاًطاى.
ج) کساًی کِ ظلوی را هرتکة ضذُاًذ.
د) کساًی کِ تر گٌاُ خَد اصرار هیٍرزًذ.

 .7تر اساس ريايات تُتريه راٌ تًتٍ چيست؟
الف) پطیواًی قلثی ٍ اقرار تِ گٌاُ ٍ آهرزش خَاستي تِ زتاى.
ب) پطیواًی قلثی ٍ تصوین تر ترک گٌاُ.
ج) ضفیع قرار دادى پیاهثر ٍ اهیرالوؤهٌیي ٍ فرزًذاًطاى عليهن السالم تراي تخطَدُ ضذى.
د) اقرار تِ گٌاُ ٍ تصوین تر ترک گٌاُ.
 .8کدام گسيىٍ صحيح ميتاشد؟
الف) اعوال ضیعیاى تر ائوِ عليهن السالم عرضِ هیضَد ٍ ایطاى تراي گٌاّاى ضیعیاى طلة استغفار هیکٌٌذ.
ب) اهام زهاى عليه السالم حاجات ها را فراهَش ًکردُ ٍ تراي اجاتت دعاي ها دعا هیکٌٌذ.
ج) اًصاف ایي است کِ گرفتاري اهر غیثت اهام زهاى عليه السالم را فراهَش ًکردُ ٍ در ضة قذر صذر ّوِ دعاّا فرج ایطاى را از خذاًٍذ طلة
کٌین.
د) ّوِ هَارد.
 .9اميرمؤمىان عليه السالم تراي شفاي کسي کٍ در اثر عاق يالديه فلج شدٌ تًد کدام دعا را تًصيٍ کردود؟
الف) دعاي هطلَل
ب) دعاي کویل
ج) دعاي عطرات
د) دعاي تَسل
 .11کدام گسيىٍ صحيح وميتاشد؟
الف) ًثایذ تِ کَچکی گٌاُ ًگاُ کرد تلکِ تایذ تٌگرین کِ ًافرهاًی چِ کسی را کردُاین.
ب) اصرار تر گٌاُ صغیرُ ،خَد گٌاّی کثیرُ است.
ج) گٌاُ تایذ حتواً تکرار ضَد ،تا اصرار تر گٌاُ هحسَب ضَد.
د) ًعوتی کِ ضکر آى تجا آٍردُ ًطَد ّوچَى گٌاّی است کِ تخطیذُ ًویضَد.
 .11شيطان در جًاب مًساي وثي عليه السالم کدام مًرد را تعىًان راٌ تسلط تر اوسان معرفي ومًد؟
الف) اًساى از خَد راضی ٍ خطٌَد تاضذ.
ب) اًساى عول خَد را زیاد تطوارد.
ج) گٌاُ اًساى در چطوص ًاچیس آیذ.
د) ّوِ هَارد.
 .12کدام مًرد صحيح ميتاشد؟
الف) ًثایذ تا تکیِ تِ ضفاعت ائوِ عليهن السالم هرتکة گٌاُ ضذ چرا کِ ضایذ زهاى دستگیري طَالًی تاضذ.
ب) ائوِ عليهن السالم تضویي کردُاًذ کِ تالفاصلِ پس از هرگ از ها دستگیري کٌٌذ.
ج) اهام زهاى عليه السالم در زهاى غیثت ،از دست زهاًِ ٍ غیثت تی تاب ًیستٌذ ٍ در آراهص هیتاضٌذ.
د) دعا در تعجیل فرج اثر خاصی ًذارد ٍ تایذ تِ ارى خذا زهاى آى فرا رسذ.

