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.طبق آیه )تنزل المالئکه و الروح فیها بإذن ربهم من کل أمر( مالئکه و روح در شب قدر بر چه 1

 کسی نازل می شوند؟

 برای تعیین تقدیراتش قلب انسان،: 0

 : مخلوقات زمین۰

 : امام زمان )علیه السالم(۲

 : شب زنده داران0

 است، عبارت است از:. یکی از اعمالی که در شب قدر از اهمیت ویژه ای برخوردار 2

 : نماز خواندن و عبادت0

 : احیا داشتن۰

  : توبه و استغفار۲

 : فکرکردن و اندیشیدن0

 احتیاج و نیاز انسان است، کدامند؟ . معیار برترین تقدیرات که مورد3



 : خیر آخرت0

 : خیر دنیا۰

 : شادی و آرامش دنیا و آخرت۲

 : رضایت و خشنودی امام زمان )علیه السالم(0

 از منظر قرآن، قدرهای انسان عبارتند از: .4

 : جمادی، حیوانی، شیطانی، انسانی0

 : جمادی، حیوانی، پست تر از حیوانی، شیطانی، انسانی۰

 : جمادی، بدتر از جمادی، شیطانی، انسانی۲

 : جمادی، بدتر از جمادی، حیوانی، پست تر از حیوانی، شیطانی، انسانی0

اشاره به ( به ترتیب بُکم مِن بعدِ ذلکَ فَهی کالحِجارة( و )اولئکَ کاألنعامآیات )ثمَّ قَسَت قُلو .۵

 د؟نکدام نوع از قدرهای انسان دار

 : جمادی و بدتر از جماد0

 و حیوانی : جمادی۰

 و پست تر از حیوانی: حیوانی ۲

 بدتر از جماد و حیوانی: 0

عوامل مؤثر در تقدیرات انسان چیست؟ کدامیک از عوامل به انسان کمک می کند تا بتوانیم از  .۶

 بهترین و عالی ترین تقدیرات و مقامات برخوردار باشیم؟

 دعا -: دعا و شکر کردن0



 شکرکردن -: دعا و شکرگذاری۰

 شکر-: دعا، عبادت و شکرکردن۲

 تفکر -: دعا، تفکر و عبادت0

 به زندگی موفق، شاد و آرامش در دنیا چیست؟راه رسیدن . ۷

 : عبادت و بندگی خداوند0

 : ذکر و یاد خداوند۰

 : داشتن برنامه ریزی دقیق بر اساس ساختار فوق عقالنی۲

 : تفکر و تدبر در امورات زندگی0

 انسان حقیقی کسی است که ... .. ۸

 : زندگی حیوانی را فدای بُعد انسانی می کند.0

 توشه می چیند. : برای آخرت۰

 : خدا و اهل بیت )علیهم السالم( را در کنار بقیه نیازها قرار می دهد.۲

اوج لذت ها و عزت هایش، خدا، ارتباط و لذت بردن از رابطه با معصومین )علیهم السالم( و تالش در راه آنها : 0

 می باشد.

 بزرگترین پیروزی در کالم امیرالمؤمنین )علیه السالم( چیست؟ . ۹

 : عبد و مطیع خدا بودن0

 : خودشناسی و معرفت نفس۰

 : نجات و رهایی از هواهای نفسانی۲



 : دوری از زندگی حیوانی و تفکر پیرامون زندگی انسانی0

 از منظر امام سجاد )علیه السالم( ارزشمندتر از ... معرفتی نیست.. 1۱

 : شناخت نفس0

 : شناخت خدا و چهارده معصوم )علیهم السالم(۰

 شناخت و معرفت نسبت به دیگران و نیازمندان :۲

 : گزینه الف و ب0

 چه کسی می تواند در شب قدر، باالترین تقدیرها را دریافت کند؟. 11

 : کسی که خودش را شناخته باشد.0

 : کسی که عبادت هایش با معرفت و شناخت خداوند انجام شود و فقط رضای خداوند را در نظر بگیرد.۰

امه ها و نقشه هایش هماهنگ و مطابق با نقشه های امام زمان باشد و در طریق امام زمان )علیه السالم( برن: کسی که ۲

 حرکت کند.

 : همه موارد0

 از نظر امام صادق )علیه السالم( در حدیث عنوان بصری، اولین قدم سیر و سلوک چیست؟. 12

 : خودشناسی و معرفت نفس0

 : تفکر و تدبر در دین۰

 پرهیز از برنامه ای که او را از عبودیت خداوند باز می دارد.: دوری و ۲

 : عبادت و بندگی خداوند0

 به تعبیر امام علی )علیه السالم( چه کسی همراه و هم درجه حضرت در آخرت خواهد بود؟. 13



 : مؤمن و انسان حقیقی0

 : منتظر واقعی امام زمان )علیه السالم( در زمان غیبت حضرت۰

 دگان نماز: اقامه کنن۲

 : کسی که در دینش ثابت قدم باشد.0

 بزرگترین شب قدر که به اندازه ی کل ماه مبارک است، چیست؟. 14

 : شب نوزدهم ماه مبارک رمضان0

 : شب بیست و سوم رمضان۰

 : شب بیست و هفتم ماه رمضان۲

 : شب عید فطر0

 االسماء الحُسنی و األمثال العُلیا( چیست؟ در )یا اهلل یا اهلل یا اهلل لک« االمثال العُلیا»مراد از . 1۵

 : صفات پسندیده0

 : معصومین )علیهم السالم(۰

 : بندگان صالح و شایسته۲

 : گزینه ب و ج0

  است؟ گزینه کدام "حقیقی انسان" به دستیابی از بشر شدن محروم مانع مهمترین. 1۶

 معصوم چهارده و خداوند از غفلت :0

 تجارت و خویشان از غفلت :۰

 خدا راه در جهاد از غفلت :۲



 ج و الف گزینه :0

 

 نیست؟ صحیح "القدر لیلة" مورد در "قدر" معنی کدام. 1۷

 منزلت و مقام :0

 سرنوشت و تقدیر :۰

 سختی و تنگی :۲

 هیچکدام :0

 

 می زیر های گزینه از یک کدام براساس کردن عمل پی در مشرک با مؤمن مسیر تفاوت. 1۸

 باشد؟

 عقل براساس کردن عمل :0

 فطرت براساس کردن عمل :۰

 عترت و قرآن براساس کردن عمل :۲

 موارد همه :0

 

             "سوی از امور تقدیر  ،"بانفسهم ما یغیروا حتی بقوم ما یغیر ال اهلل ان ": شریفه آیه براساس.  1۹

 .بخواهد این جز خود که آن مگر است بشر سعادت براساس ،"

 خداوند :0



 فرشتگان :۰

 انسان:۲

 ب و الف :0

 

 باشد؟ می انسان پنجگانه قوای از یک کدام بر مبتنی آموزی، علم و حقیقی اطالعات کسب.  2۱

 خیال قوه :0

 عقل قوه :۰

 فراعقل قوه :۲

 وهم قوه :0


