
 بسمه تعالی

اول  کلیپسوال   

ریشه بسیاری از غفلت ها که زمینه را برای انحرافات انسان فراهم می کند چیست؟ –1  

ب( جهالت       ا                                                          الف( تعصبات بیج  

د( محدودیت ظرفیت ذهن و ادراک انسان                                                                      ج( تکبر و غرور  

دوم  کلیپسوال   

؟منظوری است  چهبه  مناجات ها ، دعاها و آدابی که برای ماه شعبان وارد شده است  –2  

ب( عظمت و جایگاه این ماه نسبت به دیگر ایام سال                                            الف ( اهتمام به عبادت در این ماه  

د( همه موارد                              ج( آمادگی برای روزه داری در ماه رمضان  

سومسوال کلیپ   

زمینه ساز کمال در انسان چیست؟ - 3  

ب( روزه داری                                                      الف( خوف و خشیت الهی  

د( همه موارد                                                      ج( تهجد و شب زنده داری  

چهارم سوال کلیپ   

تر است؟ نزدیک "هربت الیک  "کدامیک به مفهوم  –4  

ب( فرار جسمانی و روحانی به سمت خدا                     ا                                        الف ( فرار از دشمنان دین به سمت خد  

د( گزینه الف و ج                        ا                                            ج ( فرار روحی و قلبی به سوی خد  

پنجم  سوال کلیپ  

معنوی چیست؟راه رسیدن به مقامات   -5  

ب( تحمل سختیها                                                                       صبر بر نامالیمات زندگیالف(   

د( ب و ج صحیح است                                                                       ج( موفق شدن در امتحانات الهی  

 

 

 



ششمسوال کلیپ   

"را متوجه کنند که .......................... انبیا آمده اند تا ما " در این کلیپ )ره ( با توجه به فرمایش آیت اهلل مصباح – 6  

ب ( غایت زندگی چیست                                                          دشمنان ما چه خصوصیاتی دارندالف (  

د ( راه رسیدن به بهشت چیست                                                                             کدامنددام های شیطان ج(   

هفتمسوال کلیپ   

در چه مواردی موضوع فرار برای انسان مطرح نیست؟ – 7  

ب( اگر انسان بداند که توانایی غلبه بر دشمنانش را دارد                        ا                                               الف ( در سایه توکل بر خد  

د( الف و ب                                                        ج( اگر بداند فرار برای او سودی ندارد  

  هشتمسوال کلیپ 

انسان اهل گریه کردن نباشد نشانه چیست؟در این کلیپ اگر )ره( با توجه به فرمایش آیت اهلل مصباح  –8  

آن فرد سالم نیست و ناقص است ( ب                                                         و شقاوتقلب  قساوت ( الف   

ضروری نیست د( گریه کردن برای انسان لزوما امری                                 ج( نشانه داشتن مشکالت روحی و روانی است  

نهمسوال کلیپ   

.شود گریه کرد هم می  گریه نباید فقط از خوف خدا باشد بلکه برای ......... – 9  

            ب( لقاء اهلل                                                  الف ( ترس و وحشت از جهنم

د( هر سه مورد                                                                ج( طوالنی شدن عمر  

دهم سوال کلیپ   

در مقام مناجات ، مناجات کننده باید به چه موضوعات مهمی توجه داشته باشد؟ –11  

ویژگی ها و مقتضیات کسی که با آن مواجه است توجه داشته باشد( باید به ب                                      باید به حال خودش توجه داشته باشد لف (ا  

د ( الف و ب صحیح است                                ج ( تمام اسماء الحسنی الهی را درک کند و به آن توجه داشته باشد  

 

 

 

 



دهم یازسوال کلیپ   

موضوعاتی که دین اسالم و معارف الهی بر آن تکیه دارد با توجه به مباحث بیان شده در این بخش یکی از مهمترین  - 11

 کدام است؟

ه می سازدب ( انسان را به اهمیت دعا و مناجات متنبّ                                       الف ( انسان را به نقش خدا در عالم توجه می دهد  

  نقش دین را برای سعادت انسان تشریح می نماید د (                                           ج ( عظمت عالم خلقت را به انسان نشان می دهد

دوازدهم سوال کلیپ  

به کدام ویژگی خداوند تبارک و تعالی  "و قد جری مقادیرک علی یا سیدی  "این فراز از مناجات که می فرماید -12

  توجه دارد؟

ب ( ربوبیت تکوینی پروردگار                                             الف ( عالمیت پروردگار             

د ( قدرت پروردگار                                   ج ( رازقیت پروردگار                            

زدهمسیسوال کلیپ   

چیزی را از خداوند طلب می کند؟مناجات کننده چه ،  شده در این فراز از دعا نبا توجه به شرح بیا – 13  

 الف ( کمک از خداوند برای نجات از شر شیاطین و دشمنان

 ب ( از خداوند می خواهد که نیاز های او را بر طرف کند

از خداوند می خواهد که موجبات تعالی و ترقی او را فراهم آوردج (   

 د ( همه موارد

 سوال کلیپ چهاردهم

و پاک شدن  نخداوند طلب بخشش گناهاش مناجات کننده چگونه می تواند از در این بخبا توجه مطالب بیان شده  -14

 از گناهان را داشته باشد؟

ار عجز و ناتوانی در برابر پروردگارب( با اظه                        الف( به وسیله تهجد و شب زنده داری     

 ج( باید مستمسکی را پیدا کند و با زبان خاصی با پروردگار صحبت کند       د( همه موارد 

 

 

 

 



 سوال کلیپ پانزدهم

   هر آنچه خدای متعال به انسان لطف کند و انسان از آن منتفع شود اسمش چیست ؟ - 15

د ( رحمت                ج ( فضل و بخشش                                  الف ( رزق                      ب ( عنایت      

 

دهمشانزسوال کلیپ   

شرط مهم برای دریافت فیوضات و رحمت بیشتر پروردگار چیست؟ -16  

 الف ( اظهار ندامت و پشیمانی                                                                ب ( اانجام واجبات 

نمودن درون از آلودگی ها و گناه                             د ( اقرار به گناهج ( تطهیر و پاک   

 سوال کلیپ هفدهم

منشا اغلب گناهانی که انسان انجام می دهد چیست؟ -17  

 الف ( جهل به حرمت گناه                                                     ب ( جهل به انتخاب

ن                                                        د ( غفلتج ( لجاجت درونی انسا  

 سوال کلیپ هجدهم

در این فراز از مناجات ، درخواست کننده با چه شیوه ای با خداوند صحبت می کند؟ -18  

 الف ( استرحام و تحریک عواطف و احساسات                            ب ( بیان استدالل و برهان

سوال کلیپ نوزدهمد ( الف و ب                              قناع سازی                                             ج ( ا  

در این بخش از شرح دعا کدام فراز از آن جنبه تقویت امیدواری برای مناجات کننده را دارد؟ -19  

ب ( وال تخیب طمعی                   الف ( الهی ال ترد حاجتی                                  

  ج ( و ال تقطع منک رجایی                                                    د ( همه موارد

 سوال کلیپ بیستم

با توجه به شرح بیان شده در این کلیپ علت اینکه خداوند تعجیل در آبرو ریزی بندهگان خود به واسطه انجام  – 21

 گناهان را ندارد این است که : 

( دوست دارد بنده گنه کار عاقبت بخیر شود              ب( خداوند صبور است و به موقع مجازات خواهد کردالف  

عذاب میکند                              د( انجام این کار با رحمانیت خداوند در تضاد است ج( آنها را در قیامت بیشتر  



 

 سوال کلیپ بیست و یکم

با توجه به شرح بیان شده در این کلیپ چه چیزی نشان کمال لطف الهی به بندگان است ؟ - 21  

م با غمزه و نازبه صورت خودمانی توا پروردگار به راز و نیاز کزدن بنده گنهکار با اواجازه ب (                        الف ( ستار العیوب بودن خداوند  

د ( توفیق اقرار به گناه                                          ج ( توفیق ترک گناه  

بیست و دوم  کلیپسوال   

فلسفه مناجات و راز و نیاز با خدا این است که : با توجه به مباحث بیان شده در این کلیپ –22  

 الف ( در خودمان تغییر حال پیدا کنیم

 ب ( لیاقتی را در خود پیدا کنیم که مشمول رحمت الهی شویم

 ج ( به معرفت النفس برسیم 

 د ( الف و ب صحیح است

 سوال کلیپ بیست وسوم

ابطی است ؟ روابطی که ما انسان ها با خدا داریم از نوع چه رو -23  

ب ( صرفا تشریعی                                                                         الف ( صرفا تکوینی  

  بین مالک و مملوک د ( رابطه محبت                                                                      ج ( تکوینی و تشریعی

وچهارمسوال کلیپ بیست   

کدامیک زمینه ساز ایجاد لیاقت برای توجه و نگاه خاص خداوند به بندگان است؟ – 24  

 الف ( روزه داری

 ب ( انجام نوافل بویژه نماز شب

 ج ( توسل به وجود مقدس ائمه اطهار )علیهم السالم(

 د ( تضرع ، خضوع و خشوع در مقابل پروردگار

 

 

 



پنجمولیپ بیست سوال ک -25  

چیست ؟ "نظرا یقربه منک حقه  و "مفهوم واژه نظر در عبارت   

ب ( نگاهی که از سر رحم و بخشش باشد                                             مندی انسانالف ( توجه و التفات به نیاز  

د ( منظور آن نوع نظری است که خداوند صرفا با اولیاء خودش دارد                                 ج ( بصیرت و بینش                               

ششم ولیپ بیست سوال ک  

معنی شوق نسبت به پروردگار متفرّع بر چه چیزی است ؟ - 26  

صالح           ب( انگیزه الزم داشتن بر انجام عمل              است          الف ( بپذیریم که رویت خداوند با چشم دل ممکن  

د ( داشتن حضور قلب در نماز                                                               معاصی ج ( عزم جدی بر ترک  

 سوال کلیپ بیست و هفتم

چه هنگام آتش شوق به پروردگار در دل انسان شعله ور می شود؟ - 27  

خداوند باشدالف ( هنگامی که توجه دل کامال معطوف به   

 ب ( هنگامی که انسان معنای اسماء الهی را درک کند

 ج ( هنگامیکه انسان از چیزهای دیگر غیر از خدا دل بکند و آنها را فراموش کند

 د ( الف و ج صحیح است 

 سوال کلیپ بیست و هشتم

شکست و ناکامی ها در زندگی انسان ناشی از چیست؟ -28  

ب( غرور و تکبر                                 الف ( جهالت و نا آگاهی        

د ( همه موارد                          ج ( عدم ارتباط با خدا                    

 سوال کلیپ بیست و نهم

از لسان کدام پیامبر در قرآن آمده است ؟ "واجعل لی لسان صدق فی االخرین  "دعای  - 29  

) صلی اهلل علیه و آله( ب ( حضرت محمّد                               سالم()علیه الالف( حضرت ابراهیم   

                               )علیه السالم( د ( حضرت سلیمان )علیه السالم(                                                 ج ( حضرت عیسی  

 سوال کلیپ سی ام

 



چیست ؟ "غیر مخذول و من الذبک  "منظور از  - 31  

ب( پناه بردن به خدا از سر اکراه نیست                              کی که به خدا پناه ببر اندوه ناک نمی شودالف (   

 ج ( کسی که به خدا پناهنده شود خوار و ذلیل نمی شود            د ( کسی که به خدا پناهنده شود سرگردان نمی شود

    

 


