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 نخستین پله تکامل از حکمت که مقدمه عمل است چه نام دارد؟  .8
  د( عرفان حقیقی ج( حکمت حقیقی ب( حکمت علمی الف( حکمت عملی 

 نقطه اشتراک عرفان و اخالق چیست؟  .6
 انسان بالقوه به انسان بالفعلالف( موضوع یعنی تبدیل  

 ب( پویایی و سکون یعنی سخن از سیر و سلوک
 ج( قابلیت درک یعنی دارای معانی و مفاهیمی درک کردنی برای همه مردم

  د( ارتباط با خدا یعنی بحث از رابطه انسان با خدا
 باشد؟ نمیصحیح « نقش اخالق در عرفان»کدام یک از موارد زیر درباره   .0
 ب( نقش عمل در پیدایش نور علم الف( تأثیر تقوا در معرفت 

  د( نقش علم در پیدایش فضائل اخالقی ج( نقش عمل در کشف مجهوالت
 اند یا برگرفته از قرآن و حدیث است؟ عنوانی اختراعی است که عرفا ساخته« سیر و سلوک الی الله»آیا عنوان   .4
 ای که به سیر و سلوک داللت کند الف( عنوان ساخته عرفا است به دلیل عدم وجود واژه 

 در مصادر اصلی حدیث یافت نشد« الطرق الی الله»ب( عنوان ساخته عرفا است چرا که عبارت 
 در آیات قرآن« کدح»ج( عنوان از قرآن و حدیث است به دلیل وجود واژه 

  در آیات قرآن« سیر و سلوک»است به دلیل وجود واژه د( عنوان از قرآن و حدیث 
 در آیات و روایات، به ترتیب کدام است؟« صراط»و « ُسُبل»بر اساس مبنای قرآنی و حدیثی، اگر راه خدا یکی است، پس مراد از   .5
 های اسالم و صراط همان اسالم الف( ُسُبل همان عبادات و دستور العمل 

 های اسالم همان اسالم و صراط همان عبادات و دستور العمل ب( ُسُبل
 های اسالم ج( ُسُبل فرونشاندن خشم و صراط همان عبادات و دستور العمل

  های اسالم و صراط شهادت در راه خدا د( ُسُبل همان عبادات و دستور العمل
ُظلٌم َعِظیٌم ﴿آیه شریفه   .2

َ
رَک ل  اشاره به کدام قسم از اقسام ظلم دارد؟ ﴾إنَّ الشِّ

  د( مطلق ظلم ج( ظلم اعتقادی ب( ظلم اجتماعی الف( ظلم فردی 
 کدام یک از آیات ذیل داللت بر کفر ممدوح دارد؟  .9
اَر َنَباُتهُ ﴿الف(    همانند بارانی که محصولش کشاورزان را در شگفنی فرو می برد ﴾َکَمَثِل َغیٍث أعَجَب الکفَّ

اُغوِت َو ُیؤِمن ِبالّله﴿ب(   پس هر کس به طاغوت کفر ورزد و به خدا ایمان آورد ﴾َفَمن َیکُفر ِبالطَّ
 کنم این از فضل پروردگار من است تا مرا بیازماید که آیا سپاسگزارم یا ناسپاسی می ﴾َهَذا ِمن َفضِل َربِّی ِلَیبُلَوِنی أأشُکُر أم أکُفُر ﴿ج( 
  شوید؟ آورید و به بعضی کافر می آیا به بعضی از دستورات کتاب ایمان می ﴾أَفُتؤِمُنوَن ِبَبعِض الِکَتاِب َو َتکُفُروَن ِبَبعٍض ﴿د( 

 باشد؟ کدام یک از موارد زیر، از مراتب اسراف از منظر قرآن کریم می  .1
 در خویشتنب( اسراف در خوردن، اسراف  الف( اسراف در خوردن، اسراف در مصرف 

  د( اسراف در خویشتن، اسراف در گناه ج( اسراف در خویشتن، اسراف در مصرف
 کدام است؟ به ترتیباصلی ترین منازل سلوک در روایات اسالمی   .3
 یقین -رضا  -تقوا  -ایمان  -ب( اسالم  یقین -رضا  -ایمان  -تقوا  -الف( اسالم  

  رضا -یقین  -تقوا  -ایمان  -د( اسالم  رضا -یقین  -ایمان  -تقوا  -ج( اسالم 
 یقظه به چه معنا است و نشانه آن چیست؟  .83

 الف( یقظه به معنای موعظه است که انسان حق را بپذیرد و مسلمان شود 
 ب( یقظه به معنای موعظه است که انسان حق را بپذیرد و مؤمن شود

 به معنای هوشیاری است که انسان حق را بپذیرد و مسلمان شود ج( یقظه
  د( یقظه به معنای هوشیاری است که انسان حق را بپذیرد و مؤمن شود
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 ارکان توبه به ترتیب کدام است؟  .88
 تصمیم قاطع بر بازنگشتن به گناه -عمل جوارحی  -استغفار زبانی  -الف( پشیمانی قلبی  

 عمل جوارحی -تصمیم قاطع بر بازنگشتن به گناه  -استغفار زبانی  -ب( پشیمانی قلبی 
 عمل جوارحی -استغفار زبانی  -تصمیم قاطع بر بازنگشتن به گناه  -ج( پشیمانی قلبی 
  استغفار زبانی -عمل جوارحی  -تصمیم قاطع بر بازنگشتن به گناه  -د( پشیمانی قلبی 

 رمز تداوم توبه چیست؟  .86
 های گناه است ب( تداوم توبه معلوِل از بین بردن ریشه الف( تداوم توبه معلوِل از بین بردن موانع سیر و سلوک است 

  د( تداوم توبه معلوِل از بین بردن رذائل اخالقی است ج( تداوم توبه معلوِل از بین بردن تمایالت زشت نفسانی است
 از نظر شهید ثانی در کتاب منیه المرید، کانون و مرکز نقایص و ریشه تمام رذایل و حاالت ناستوده انسان چیست؟  .80

 ب( گرفتاری در موانع سیر و سلوک ها جای گرفته های نامطلوب و پستی که در دل الف( اخالق و خوی 
  د( گرفتاری در گناهان ظاهری ج( طاعات ظاهری محض

وء﴿آیه شریفه   .84 ارٌه ِبالسُّ فَس ألمَّ یَها﴿و آیه شریفه  ﴾إنَّ النَّ
َ
اَس َعل َطَر النَّ

َ
ِتی ف

ّ
 اشاره دارد؟« خود»بر کدام یک از مفاهیم  به ترتیب ﴾ِفطَرَت اللِه ال

  خود انسانی -د( خود حیوانی  خود حیوانی -ج( خود انسانی  خود حیوانی -ب( خود حیوانی  خود انسانی -الف( خود انسانی  
 ؟داند نمیداند، کدام یک از موارد زیر را از مراحل درمان رذایل اخالقی  بر اساس دیدگاه مال احمد نراقی که طّب روحی را شبیه طّب جسمی می  .85

  د( آخرین مرحله ریاضت ج( واگذاری و عدم مالمت نفس ب( درمان با داروهای سّمی الف( مواظبت بر ضد صفت رذیله 
 آید؟ الّسالم تحصیل محبت خداوند چگونه به دست می بر اساس روایات ائمه معصومین علیهم  .82

  د( پرداختن به محبت خلق خدا ج( پرداختن به ذکر خداوند ب( پرداختن به سیر و سلوک الف( پرداختن به اصالح قلب 
وه َتنَهی َعِن ﴿با توجه به آیه شریفه   .89

َ
ل ِه أکَبرإنَّ الصَّ

ّ
ِذکُر الل

َ
حَشاِء َو الُمنَکر َو ل

َ
 چه ارتباطی بین نماز و ذکر وجود دارد؟ ﴾الف

 الف( حکمت نماز زنده نگه داشتن یاد خداوند است 
 ب( نماز باید همواره با ذکر همراه باشد

 است« الله اکبر»ج( ربطی بین ذکر و نماز نیست و واالترین ذکر 
  خوب است« الله اکبر»فحشا و منکر دور می کند و ذکر د( نماز انسان را از 

 راه رسیدن به قله یقین چیست؟  .81
 ب( تداوم تقوا که معلول تداوم ذکر است الف( تداوم توبه که معلول تداوم ذکر است 

  د( تداوم توبه که معلول تداوم تقوا است ج( تداوم تقوا که معلول تداوم توبه است
ِنـِه َو یَ ﴿بر اساس آیه شریفه   .83

ْ
ذ ـوِر ِبِِ ـی النُّ

َ
مـاِت ِإل

ُ
ل الِم َو ُیْخـِرُجُهْم ِمـَن الظُّ َبَع ِرْضواَنُه ُسُبَل السَّ ُه َمِن اتَّ

َّ
کـدام گزینـه از  ﴾ ِصـراط  ُمْسـَتقیم  ْهـدیِهْم ِإلـیَیْهدي ِبِه الل

 است؟ نشدههای سالک شمرده  ویژگی
 شوند های سالمت رهنمون می ب( به راه روند ها بیرون می اییها به سمت روشن الف( از تاریکی 

  شوند د( به راه راست هدایت می میرانند ج( خرد خود را زنده و نفس را می
 رساند، چیست؟ بر اساس احادیث، گام بعد از عمل به واجبات که سالک را به مراحل باال می  .63

 الف( نافله، به معنای نماز مستحبی 
 نافله، به معنای نماز مستحبی و واجبب( 

 ج( نافله، به معنای اعمال مستحب و مباح چه نماز و چه غیر نماز
  د( نافله، به معنای اعمالی افزون بر واجبات که مطلوب خداوند است

 
 .            یدباش یروزموفق و پ


