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 کدام گزینه در تبیین معنای لغوی دعا صحیح است؟  .8
 ب( ندا دادن دیگران خواه به صوت و خواه مکتوب الف( متمایل کردن کسی با گفته و صدا به سمت خود 

  خداوند به سوی خود با گفته زیباد( متمایل کردن  ج( فراخواندن عمومی مردم
َتْسَتِجیُبوَن ِبَحْمِدِه » معنای دعا در آیه  .0

َ
 چیست؟«  َیْوَم َیْدُعوُکْم ف

 الف( خداوند در قیامت تکوینا انسان ها را برای زندگی اخروی می خواند. 
 ب( خداوند با وضع قوانین الهی مردم را برای زندگی ستایشگرانه می خواند

 خداوند با وحی خود مردم را میخواند تا به او متمایل شوند.ج( 
  د( جبرییل از سوی خدا مردم را فرا میخواند.

 چه رابطه ای میان عالم ترین مردم و دعا وجود دارد؟  .0
 الف( خداشناسی او قوی است و خدا را بیشتر می خواند 

 می دهدب( به فرمان خدا گوش می سپارد و او را بیشتر ندا 
 ج( داناترین مردم از یک سو ضعف خود و از سویی قدرت خدا را می بیند و بیشتر درخواست میکند.
  د( عالم ترین مردم با توکل به خداوند کارش را انجام می دهد و تنها در مواقع ضروری دعا می کند.

 و مشاهده دارد؟ مفهوم زیارت چه نسبتی با واژه هایی مانند رؤیت و ابصار  .4
 الف( تمامی واژه ها مترادف است و تفاوت معناداری ندارد 

 ب( زیارت همراه با میل و محبت و توجه است ولی سایر واژه ها تنها دیدار را می رساند
 ج( زیارت به معنای آهنگ زیارت شونده است ولی ابصار و رؤیت دیدار روی در روست.
  د( رؤیت به معنای دیدار است ولی زیارت و ِابصار همراه با میل و محبت و توجه است

 زیارت مردگان بنابر حدیث امیرمؤمنان علیه السالم چگونه است؟  .5
 الف( زیارت مردگان نباید سبب ترک زندگانی دنیوی شود 

 مادر می روند و بیشتر حاجت می خواهندب( بهترین انسان ها کسانی هستند که بیشتر به زیارت قبر پدر و 
 ج( مردگان نیازمند خواندن فاتحه هستند و نیازی به زیارت قبور نیست

  د( مردگان از زیارت زندگان خوشحال می شوند و انسان باید حاجت خود را نزد قبر پدر و مادرش طلب کند.
 کدام گزاره در باره تدوین کتاب های دعایی صحیح است؟  .1
 الف( برخی کتاب ها مانند صحیفه سجادیه در زمان اهل بیت علیهم السالم تدوین شد ولی سایر کتاب ها در زمان شیخ طوسی تدوین شد. 

 ب( تنها المناجاه االلهیه و صحیفه سجادیه در زمان اهل بیت علیهم السالم مکتوب بود و سایر دعاها شفاهی بود
 ج( کتاب های دعا از پیشوایان دین و بیش از شصت کتاب دعای اصحاب ائمه در زمان اهل بیت علیهم السالم وجود داشته است.

  د( تدوین کتاب دعا در زمان محمدون ثالث رونق گرفت.
 کدام گزاره درست است؟  .9
 در ادعیه ساالنه از سید ابن طاووس است. الف( فالح السائل در ادعیه روزانه و االقبال باالعمال الحسنه 

 ب( فالح السائل در آداب دعا و االقبال باالعمال الحسنه در ادعیه ساالنه از سید ابن طاووس است.
 ج( جنه االمان الواقیه معروف به مصباح از تالیفات شیخ طوسی و االقبال باالعمال الحسنه از سید ابن طاووس است.

  باالعمال الحسنه از کفعمی و فالح السائل از سید ابن طاووس است.د( االقبال 



 

 

 02/20/8031: یختار باسمه تعالی

 21:02ساعت:    39 -31یلیسال دوم تحص یمترم ن یانآزمون پا

 811کد آزمون:  یثرشته: علوم قرآن و حد یاراتو ز  یهادع یه،سجاد یفهبا صح ییدرس: آشنا

 یقهدق 12مدت زمان:  یاستاد: احمد غالمعل ...........................نام و نام خانوادگی: .................
 4 / 0 صفحه: نمره 81بارم:  شماره دانشجویی: .............................................

 باشد. یم یسوال تست 62 یآزمون دارا
 

 

2 

 

 دعای مأثور به چه دعایی گفته می شود؟  .1
 ب( دعایی که در اعمال عبادی انسان اثر داشته باشد الف( دعایی که پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده باشد. 

  د( دعایی که از معصومین علیهم السالم نقل شده باشد السالم نسبت دادج( دعایی که به گونه صحیح بتوان به معصوم علیه 
شیاِء ِعندي َواجَعل َخشَیَتَك أخَوَف » کدام گزاره در باره جمله   .3

َ
 کاملتر است؟« األ

 الف( از جمله درخواستهای جمعی است و خشیت به معنای ترس همراه با تعظیم و بزرگداشت برخاسته از شناخت است. 
 ب( خوف و خشیت را در درخواستهای فردی از خداوند باید خواست

 ج( از جمله درخواستهای فردی است و خشیت به معنای ترس همراه با تعظیم و بزرگداشت برخاسته از شناخت است.
  د( از جمله درخواستهای فردی است که در اولویت خواسته ها باید قرار گیرد

 جمعی کدام عنصر بیشتر نمایان است؟ در دعاهای  .82
 ب( عفو عمومی و درخواست رحمت گسترده برای همگان الف( ادالل و خلوت از دیگران و پیوستن به خداوند 

  د( مصالح عمومی ، شناخت توانایی ها و کاستی های انسان ج( مبارزه و جهاد و ایستادگی در برابر بیگانگان
ُهمَّ  »دعای   .88

ّ
ُهنَّ لي في َنفِسها وفي مالي، وأوَسعَعُهنَّ ِرز الل

َ
ظ

َ
رجا، وأحف

َ
ُهنَّ ف

َّ
ساِء أَعف ر لي ِمَن النِّ دِّ

َ
ق

َ
َج، ف َمُهعنَّ َبَرَکع   إّني اریُد أن أَتَزوَّ

َ
را در کعدام وقعت « .قعا، وأعظ

 باید خواند و مهم ترین نکته آن چیست؟
 رین روزی و پاکدامنی را درخواست میکنند.الف( این دعا را دختران برای ازدواج میخوانند و بیشت 

 ب( دعای پسران هنگام ازدواج است و فراوانی روزی و پاکدامنی همسر را طلب میکنند
 ج( برای انتخاب همسر است و سرفصل زندگی ماندگار را پاکدامنی، امانتداری و مدیریت مالی و گشایش روزی درخواست کردند

  بهترین تقدیر در امور زندگی در آن درخواست شده است.د( دعای ازدواج است و 
وء. »در دعای   .80 ُمْضَطرَّ ِإذا َدعاُه َو َیْکِشُف السُّ

ْ
ْن ُیجیُب ال مَّ

َ
 چه نکته هایی نهفته است؟« أ

 ب( دعای بیچارگان و درخواست رهایی از ناراحتی الف( دعای صادقانه و رویگردانی از همگان 
  د( دعای بیچارگان و رویگردانی از همگان و رهایی از پیامدهای سوء ج( دعای صادقانه

ِع الدیِن  »ضلع الدین در دعای   .80
َ
، َوالَحَزِن...وَضل  ِبَك ِمَن الَهمِّ

ُ
ُهمَّ إّني أعوذ

ّ
 چه مفهومی دارد؟«  الل

 الف( ضلع به معنای ستون است و ضلع الدین به معنای ستون دین است. 
 ب( ضلع به معنای کجی است و ضلع الدین یعنی بدهکاری چنان سنگین است که بدهکار را خم می کند.

 ج( ضلع به معنای یکی از ارکان نادرست است و ضلع الدین ، دین برخاسته از خرافات است
  د( ضلع به معنای کجی است و ضلع الدین بدهکاری است که خانواده را از هم می پاشد.

ني »کدام گزاره در تبیین دعای قرآنی  .84
ْ
ْدِخل

َ
ْخِرْجني  َربِّ أ

َ
َرَج ِصْدٍق   ُمْدَخَل ِصْدٍق َو أ

ْ
 درست است؟« ُمخ

 الف( مدخل و مخرج مصدر میمی است . یعنی وارد شدن و خارج شدن مطابق حق و واقع. 
 باشد.ب( مدخل و مخرج اسم فاعل است یعنی وارد شونده و خارج شونده باید صادق 

 ج( مدخل و مخرج مصدر میمی است یعنی ورود و خروج باید همواره از وحی تبعیت کند.
  د( مدخل و مخرج اسم فاعل است . یعنی از خدا درخواست راستی و صداقت کردن.
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 اختیارات چیست؟  .85
 الف( مجموعه هایی برگزیده از روایات معصومین علیهم السالم که مشگل گشاست. 

 ب( گزینش احادیث و دعاها را اختیارات گویند
 ج( کتاب هایی است که در باره ایام سعد و نحس دعاها و احادیثی را فراهم آورده است.

   د( کتاب هایی خاص که انواع حرزها و دعاهای روزی و ازدواج را فراهم آورده است.
 تالیف آقای جواد قیومی کامل است؟ کدام گزینه در تعریف موسوعه االدعیه  .81

 الف( ادعیه قرآنی ، ادعیه چهارده معصوم علیهم السالم ، زیارات معصومین 
 ب( ادعیه قرآنی ، دعاهای چهارده معصوم علیهم السالم

 ج( ادعیه قرآنی ، ادعیه پیامبر و معصومین تا امام زمان عج ، استفاده از منابع دعایی
  بر اساس موضوعات ، ترتیب موضوعی د( ادعیه معصومین

 در باره انتساب زیارت غیر ماثور کدام گزینه صحیح است؟  .89
 الف( زیارات غیرمأثور در باره امام زادگان است و در باره معصومین علیهم السالم زیارات مأثور است 

 به معصومین نسبت داده نشده است و از خواندن آن نهی شده است ب( زیارات غیرمأثور
 ج( زیارات غیرمأثور به معصومین نسبت داده شده است ولی صحت انتساب آن معلوم نیست

  د( زیارات غیرمأثور به معصومین علیهم السالم نسبت داده نشده است و تنها سفارش شده آن را بخوانند.
 سبب صدور زیارت جامعه کبیره چیست؟  .81

 الف( درخواست یکی از یاران ائمه تا زیارتی توحید محور همراه با شناخت امامان به وی تعلیم دهید. 
 ب( سفارش موکد امام هادی علیه السالم به یارانشان که در هر حرمی زیارت کامل و جامع بخوانند.

 ج( درخواست یکی از یاران امام هادی علیه السالم که حضرت زیارتی کامل و بلیغ برای زیارت تمام امامان تعلیم دهد
  د( درخواست یکی از یاران امام صادق علیه السالم که حضرت زیارتی کامل و بلیغ برای زیارت تمام امامان تعلیم دهد

 را در باره ائمه تبیین کرده است؟ کدام گزینه معنای مجازی مهبط الوحی  .83
 الف( وحی به معنای الهام است ولی در اینجا مجازا به اهل بیت علیهم السالم حمل شده است. 

 ب( وحی حقیقتا بر پیامبر نازل شد ولی ائمه هم در همان خانه ای که وحی نازل شد، ساکن بودند.
 بر پیامبر نازل شد ولی اهل بیت هم همان وحی را تبیین کردند ج( وحی حقیقتا

  د( معنای حقیقی و مجازی مهبط الوحی یکسان است 
 مهم ترین عوامل موفقیت امام سجاد علیه السالم در کوشش های دینی چه بود؟  .02

 الف( شجاعت، آرامش و خونسردی، توانمندی، حضور فعال اجتماعی 
 دعا، قیام عاشورا، حضور فعال اجتماعی ب( استفاده از

 ج( بهره گیری از قیام عاشورا، آرامش و خونسردی، توانمندی، بهره گیری از قرآن
  د( تعامل نیکو با دوستان و دشمنان، استواری دینی، شجاعت، توانمندی
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 هنگامی که یزید خانه کعبه را آتش زد ، مردم شام چه گفتند؟  .08
 سنگ است ولی خلیفه نماینده خداوند استالف( کعبه  

 ب( حرمت کعبه تا جایی اهمیت دارد که خلیفه خدا خشنود باشد
 ج( یزید ناچار بود تا دشمنان را از بین ببرد بنابر این خطای او شخصی است

  د( حرمت کعبه و اطاعت از خلیفه فراهم آمدند و اطاعت بر حرمت غلبه کرد.
 او نخستین کسی بود که امر به معروف و نهی از منکر را تعطیل کرد ..  .00

  د( عبدالله بن زبیر ج( ولید بن عبدالملک ب( عبدالملک بن مروان الف( حجاج بن یوسف 
 یحیی بن ام الطویل هر گاه وارد مسجدالنبی می شد خطاب به طرفداران حکومت کدام آیه را تالوت میکرد؟  .00

ا ِبِه ُمْشرِکینالف(   ِه َوْحَدُه َو َکَفْرنا ِبما ُکنَّ ا ِباللَّ ا َلفي  آَمنَّ ْرِسْلُتْم ِبِه َو ِإنَّ
ُ
ا َتْدُعوَننا ِإَلْیِه ُمریب  ب( َکَفْرنا ِبما أ   َشكٍّ ِممَّ

ْعُیِننا َجزاًء لِ  ج( َکَفرنا ِبُکم َوَبدا َبیَننا َو َبیَنُکم العداوَة و البغضاءَ 
َ
  َمْن کاَن ُکِفرد( َتْجري ِبأ

 صحیفه سجادیه مشهوره با فراهم آمدن کدام روایات پدید آمد؟  .04
 دعا فراهم آورد 45الف( ابوالمفضل شیبانی دو روایت اعلمی و مطهری را در  

 دعا فراهم آورد 44ب( ابوالمفضل شیبانی دو روایت ابن اعلم و ابن اشکیب را در 
 دعا فراهم آورد 45ج( ابوالفضل شیبانی دو روایت ابن اعلم و ابن مطهر را در 

  دعا فراهم آورد. 45د( ابوالمفضل شیبانی دو روایت ابن مطهر و ابن حماد را در 
 هر کدام از شرح های صحیفه سجادیه در کدام محور سرآمد است؟  .05

 ظالل الصحیفه در امور اجتماعی و روزآمدیالف( ریاض السالکین در فلسفه و عرفان، فی  
 ب( ریاض السالکین در جامعیت و گستردگی و اثرگذاری، اللوامع العرشیه در گرایش های عرفانی

 ج( شهود و شناخت در استنادات قرآنی و روانی متن، ریاض السالکین در مسائل اجتماعی
  العرشیه در گستردگی منابعد( فی ظالل الصحیفه در گرایش عرفانی، اللوامع 

 حاشیه الصحیفه السجادیه از کیست و اهمیت آن برای چیست؟  .01
 الف( ابن ادریس حلی ، کهن بودن شرح 

 ب( ابن ادریس حلی و دسترسی به رونوشت های صحیح از صحیفه سجادیه
 ج( ابن ادریس حلی، کهن بودن و دسترسی به نسخه حسین بن عبیدالله غضائری

  د( ابن ادریس حلی ، تبیین لغات از کتاب های معتبر
 

 .            یدباش یروزموفق و پ


