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رشته آشنایی با مفاهیم صحیفه سجادیه

 -9کتاب دعا از منظر مقام معظم رهبری ،حاصل گردآوری کدامیک از سخنان ايشان میباشد؟
ب) خطبه های نماز جمعه در زمان ریاست جمهوری
د) درسهای خارج از فقه

الف) سخنرانی های قبل از انقالب
ج) سخنرانی های پس از رهبری

 -2کدامیک از آيات زير بیانگر احتیاج انسان به دعا در اوج قدرت و پیروزی است؟
الف) وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

ب) قُلْ ما يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِِّي لَوْ ال دُعاؤُكُمْ

ج) فَسَبِِّحْ بِحَمْدِ رَبِِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَِّهُ كَانَ تَوَِّابًا

د) إِنَِّ الَِّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَِّمَ دَاخِرِينَ

 -9کدامیک از موارد زير مطابق با معنای دعا نمی باشد؟
الف) خدا را در مقابل خود احساس کردن

ب) مطالبه ای را طبق عادت ذکر کردن

ج) خدا را حاضر و ناظر دیدن

د) حرف دل را با او در میان گذاشتن

 -4کدامیک از موارد زير به عدم توجه خدا به دل های غافل و بی توجه اشاره دارد؟
الف) فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَِّهِ

ب) قُلْ ما يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِِّي لَوْ ال دُعاؤُكُمْ

ج) اَفضَلُ العِبادَة الدُّعاء

د) ال يَقْبَلُ اهللُ عَزَِّوَجَلَِّ دُعاءَ قَلْبٍ اله

 -5کدام مورد به نفس دعا کردن اشاره دارد؟
الف) تقرب الی اهلل

ب) حرف زدن با پروردگار

 -6کدامیک از موارد زير را ائمه

ج) حاجت خواستن

در دعاهای مأثور به ما ياد داده اند؟

الف) کیفیت حرف زدن و مناجات کردن با خدا
ج) آیین زندگی
 -0بر اساس فرمايش پیامبر اکرم
الف) روزه

د) استغفار کردن

ب) احکام الهی
د) تحمل سختی ها

 ،مغز و روح عبادت چیست؟
ب) نماز

د) تواضع

ج) دعا

 -8مطابق متن کتاب مطلب اصلی درون دعا که اصل دعا شمرده می شود ،چیست؟
الف) امید به اجابت

ج) خاکساری پیش پروردگار

ب) رسیدن به حوائج

د) انس با خدا

 -1کدامیک از موارد زير در مورد دعا صحیح نمی باشد؟
ب) دعا وسیلهای در کنار وسایل دیگر است.
د) با دعای مستجاب نیازی به ابزارهای مادی نیست.

الف) دعا وسیلهای بین خدا و بندگان است.
ج) دعا وسیلهای در طول ابزارهای مادی است.
 -97بهترين اعمال در شب قدر کدام است؟
الف) دعا

ب) احیا

ج) نماز

د) تالوت قرآن

 -99آيه « فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَِّهِ » به کدام مورد اشاره دارد؟
الف) نماز شب قدر

ب) نماز جمعه

ج) تالوت قرآن

د) نماز جماعت

 -92کاملترين نمونه و وسیله ذکر کدام است؟
الف) قرآن

ب) صلوات

ج) نماز

د) دعای سحر

 -99در خصوص دعا و قوانین طبیعی کدام مورد صحیح است؟
الف) دعا ،در صورت تصادم با قوانین طبیعی مستجاب میشود .ب) دعا همیشه قوانین طبیعی را به هم می زند.
د) دعا در چارچوب قوانین طبیعی مستجاب می شود.
ج) دعا هیچ وقت قوانین را خرق نمی کند.
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رشته آشنایی با مفاهیم صحیفه سجادیه

 -94وعده های الهی در خصوص به آب انداختن صندوق حامل حضرت موسی

 ،چه بود؟

الف) برگرداندن وی به مادرش و قرار گرفتن در زمره مخلَصین
ب) برگرداندن وی به مادرش و قرار گرفتن در زمره مرسلین
ج) تکفّل وی توسط همسر فرعون و قرار گرفتن در زمره مخلَصین
د) تکفّل وی توسط همسر فرعون و قرار گرفتن در زمره مرسلین
 -95عبارت « إنَّ اهللَ كانَ بِكُم رَحيماً» در کدام دعا آمده است؟
الف) دعای عرفه

ج) دعای افتتاح

ب) دعای کمیل

د) دعای ابی حمزه ثمالی

 -96کدام گزينه به معنای « خود را در برابر خدا يافتن ،به او گوشسپردن و به او دل دادن» می باشد؟
الف) ذکر

ج) نماز

ب) دعا

د) تالوت قرآن

 -90کدامیک از موارد زير تکمیل کننده حديث «الذِّكر لذَّه  » ............است؟
الف) المتقین
 -98امام باقر

ج) المُؤمنین

ب)المحبّین

د) المحسنین

روايت «ذكر اهلل علي كل حال » را چگونه معنا نموده اند؟

الف) و هو ان یذکر اهلل عند المعصیه یهم بها
ج) ذکر اهلل فی کل موطن
 -91طبق فرمايش پیامبر اکرم

ب) اذا هجمت علی طاعه او علی معصیه
د) الحمد هلل و ال اله اال اهلل و اهلل اکبر

سالح مؤمن چیست؟

الف) نماز

ج) دعا

ب) قرآن

د)روزه

 -27عالمه طباطبايی در آيه شريفه «و إذا سَاَلَك عِبادی عَنِّي فإنِّي قَريبب »....مراد خداوند از بیان هفتگانهه ضهمیر
متکلم وحده(ی :من) را چگونه تفسیر می نمايد؟
الف) مراد اثبات نزدیکی بندگان به خدا بوده که زبان به ستایش الهی باز میکنند.
ب) مراد اثبات نزدیکی خدا به بندگانی است که دل به سوی خدا میگشایند و زبان به ستایش الهی باز میکنند.
ج) مراد اثبات بندگی انسان است که دل در گِرو خدا داشته و زبان به تکریم الهی باز میکند.
د) مراد اثبات قرب الهی است که منجر به سلوک فردی و اجتماعی بندگان می شود .
 -29برابر روايات برای کدام يک از موارد زير حد و اندازهای ذکر نشده است؟
الف) صله رحم
 -22کدام کتاب به «زبور آل محمد
الف) صحیفه سجادیه

ج) زکات

ب) روزه

د) ذکر

» مشهور است؟
ج) نهج الفصاحه

ب) نهج البالغه

د) غررالحکم

 -29کلمات مناسب جهت جاهای خالی در عبارت « اَنَا مِن اَن اُسلَب.......اَخُوفُ مِن اَن اُسلَبَ  »......به ترتیب کدام است؟
الف) الصَّالةَ – الدُّعاءَ

ب) الدُّعاءَ – االِجابَةِ

ج) الصَّالةَ – االِجابَةِ

د) الدُّعاءَ  -الصَّالةَ

 -24کدامیک از موارد زير بزرگتر و مهمتر از نهی از فحشا و منکر می باشد؟
الف) روزه

ج) نفس ذکر خدا

ب) صورت نماز

د) صبر

 -25آيه « فَدَعَا رَبَّهُ أَني مَغْلُوب فَانْتَصِرْ » از قول کدام پیامبر الهی نقل شده است؟
الف) حضرت نوح

ج) حضرت صالح

ب) حضرت موسی
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د)پیامبر اکرم

رشته آشنایی با مفاهیم صحیفه سجادیه

 -26امیرالمؤمنین

جهت رفع بال قبل از ورود آن بر شخص ،به کدام مورد توصیه نموده اند؟

الف) روزه

ج) صبر

ب) نماز

د) دعا

 -20کلمات مناسب جهت جاهای خالی در عبارت« .....العَجَلَةِ فِي الدُِّعَاءِ وَ .....االِنْصِرَافِ مِنْهُ وَ .....الْإِجَابَةِ» به ترتیب کدام است؟
الف) كَرَاهَةِ – تَعْجِيلِ – اِسْتِعْجَالِ

ب) كَرَاهَةِ  -تَاخِير -تَاخِير

ج) اِستِحبابَ  -تَاخِير -اِسْتِعْجَالِ

د) اِستِجابَةِ  -تَعْجِيلِ  -تَاخِير

 -28پیامبر اکرم

در مواجهه با دعای صحابی خود مبنی بر اينکه«مرا محتاج هیچ آفريده ای نکن» ،چه فرمودند؟

الف) خدایا مرا محتاج انسان های حسود مکن
ج) خدایا مرا محتاج اشرار از بندگان خود مکن

ب)خدایا مرا محتاج هیچ یک از بندگان خوب و بد خود نفرما
د) ضمن تأیید دعا فرمودند :خدایا مرا محتاج هیچ آفریدهای مکن

 -21منع از «استکثار دعا» به چه معناست؟
الف) از خدا خواسته های بزرگ نخواهید چون برآورده نمی شود.
ب) دعا و مطلوب را در مقابل پروردگار زیاد نشمارید.
ج) اگر آرزوهای سرکش در پیشگاه خداوند مطرح گردد مردود می شود.
د) حاجت های کوچک را حقیر نشمارید و از خدا بخواهید.
 -97روايت «وليَخرُج مِن مَظالمِ النِّاس» درباره چه چیزی است؟
الف) قبولی عبادات

ج) عاقبت ظلم و ستم

ب) جهاد در راه خدا

د) دعا و استجابت دعا

 -99اولین شرط دعا چیست؟
ب) درخواست با دل با طراوت و بی آالیش
د) درخواست با دل ناامید

الف) درخواست با سوز دل
ج) درخواست با دل شکسته
 -92برابر خطاب خداوند به حضرت موسی

 ،استجابت دعا با چه شروطی خواهد بود؟

الف) با دل شکسته و زبان شیوا
ج) با دل سوزان و صدای بلند
-99پیامبر اکرم

ب) با دل پاک و زبان راستگو
د) با دل آزرده و لحن گریان

به افرادی که از شخصی تعريف می کردند که در سفر دائماً عبادت می کرد و همه کارهای او را

آنها انجام می دادند ،چه فرمود؟
الف)بهشت در انتظار شماست.
ج) همه شما از او بهترید.
 -94برابر روايت معصوم
الف) دعا

ب) او از همه شما بهتر است.
د) جهنم در انتظار اوست.

بهترين عبادتها کدام است؟
ج) صله رحم

ب) نماز شب

 -95کدام مورد به«أيام معلومات» و مفهوم متناظر به آن اشاره دارد؟
ب) ماه رمضان -انس با قرآن
د) ایام حج  -اشتغال به ذکر و نیایش

الف) ماه رجب  -اشتغال به دعا و توسل
ج) عید فطر -اشتغال به دعا و تضرّع

 -96مطابق کتاب ،علت اينکه گفتهاند حاجات کوچک را هم از خدا بخواهید چیست؟
ب) باال بردن امکان اجابت
د) تصادم کمتر با قوانین الهی

الف) منع از استکثار دعا
ج) توجه به عجز و حقارت خودمان
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د) روزه

رشته آشنایی با مفاهیم صحیفه سجادیه

 -90برابر روايات سه دستاورد عمده دعا کدام است؟
ب) ارتباط با خدا – آرامش قلب – دریافت حاجت
د) ارتباط با خالق – رشد روحیه خاکساری – زدودن غفلت

الف) رشد روحیه خاکساری -کسب معارف -دریافت حاجت
ج) نجات از غفلت – کسب معارف – دفع درماندگی
-98مقصود عمومی از دعا چیست؟
الف) شفاعت اهل بیت

ج) کسب معارف

ب) مهار نفس

د) خواستن و گرفتن از خداوند متعال

 -91معنای آيه شريفه « اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ» چیست؟
ب) بخوانید مرا ،تا بالیا و سختی ها را از شما دفع کنم.
د) دیگران را دعا کنید تا من هم حاجات شما را برآورده کنم.

الف) بخوانید مرا تا از دیگران بی نیاز باشید.
ج) بخوانید مرا ،من به شما جواب می دهم.

 -47کلمات مناسب جهت جاهای خالی در روايت «  .......فِي الْغَافِلِينَ كَالْمُقَاتِلِ فِي  »......به ترتیب کدام است؟
الف) اَلذَّاکِرُ – اَلْفارِّین

ج) اَلمُؤمِنُ – الحَربِ

ب) اَلمُجاهِدُ -سَبیِلِ اهللِ

د) اَلمُدافِعُ – الصُّلحِ

 -49مهمترين خاصیت دعا چیست؟
ب) بیان حاجات معنوی و احساس برآورده شدن حاجت
د) ارتباط با خدا و احساس عبودیت در مقابل خدا

الف) دفع گناهان و احساس نزدیکی به خدا
ج) رشد فضایل اخالقی و احساس ضعف نفس

 -42منظور از کدام عبارت« ،ياری نرساندن به بیچاره ای» می باشد؟
ب) سوءِالوِاليةِ

الف) استِكبارِالطَِّاعَةِ

د) سَورَةِ الغَضَب

ج) نَخذُلَ مَلهوفا

 -49تعبیر « شَكاسَةِ الخُلُقِ» به چه معناست؟
الف) افزایش حرص
 -44حضرت فاطمه زهرا

ب) بد اخالقی
در جواب امام حسن

الف) اَلجارُ ثُمَّ الدَّارُ

د) کاهش مخلوقات

ج) ضعف صبر

که پرسید چرا از شب تا صبح يک دعا برای خودت نکردی چه فرمود؟

ب) اَلدارُ ثُمَّ الجَارُ

د) اَلجارُ ثُمَّ الجَارُ

ج) اَلدارُ ثُمَّ الَّدارُ

 -45درخواست دائمی«صراط مستقیم» از خداوند ،استجابت کدام يک از موارد زير است؟

الف) اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

ب) ِاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ

ج) رَبَّنَا اغفِر لَنا ُذنوبَنا

د) قل ما یَعبَؤا بكم ربّي لوالدُعاؤُكُم

 -46عبارت «اَرغِد عَیِشی» فرازی از کدام دعا است و از خدا چه می خواهد؟
ب) ابی حمزه ثمالی – دوری از گناه
د) ابی حمزه ثمالی – زندگی گوارا

الف) دعای عرفه – دوری از گناه
ج) دعای عرفه -زندگی گوارا

 -40با توجه به متن کتاب برای اينکه خدای متعال همه مفاسد را برطرف کند شرطش چیست؟
ب) حاکمیت غیر اهل اسالم
د) برقراری اخالق و عدالت در جهان

الف) وجود قدرت های ستمگر
ج) حاکمیت اسالم
 -48طبق متن کتاب «خواستن» به چه معناست؟
الف) امیدواری

ب) تالش

ج) عزم و اراده

د) نیّت درونی

 -41کدام مورد حتی در حد اندک ،کارهای خوب انسان را دود و نابود می کند؟
الف) انتظار پاداش

ب) ریا و سمعه

ج) جهل و غفلت
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د) کفران نعمت

رشته آشنایی با مفاهیم صحیفه سجادیه

 -57عبارت «لِكُلِِّ مَسْأَلَةٍ مِنْكَ سَمْع حَاضِرٌ وَ جَوَاب عَتِيد» به چه مفهومی داللت دارد ؟
ب) هر سؤالی از خدا با پاسخ محکمی مواجه می شود.
د) خدا هر خواسته ای را که تکرار شود قطعاً اجابت می کند.

الف) هر خواسته ای از خدا یک پاسخ قطعی در مقابل دارد.
ج) خدا آرزوهای سرکش را مردود می شمارد.

 -59بزرگترين خسارتی که افراد محروم از دعا به آن دچار می شوند چیست؟
ب) به حاجات معنوی خود نمی رسند.
د) به گناهان بزرگ روی می آورند.

الف) به حاجات مادی و معنوی خود نمی رسند.
ج) یاد خدا از دل آنها می رود.

 -52عبارت «إِلَهِي طُمُوحُ اَلْآمَالِ قَدْ خَابَتْ اِلِّا لَدَيكَ » فرازی از کدام دعا می باشد؟
ب) دعای ماه رمضان

الف) دعای افتتاح

د) دعای سحر روز جمعه

ج) دعای ابی حمزه ثمالی

 -59روح دعا و نماز چیست؟
الف) کسب معارف

ب) ارتباط و آشنایی با خدا

ج) دریافت حاجات مادی و معنوی

د) دریافت حاجات معنوی

 -54طبق متن کتاب ،پشتوانه ثبات قدم انسان چیست؟
ب) معرفت

الف) تالش

د) تقوا

ج) ذکر خدا

 -55از نظر مقام معظم رهبری بهترين دعا ،چه دعايی است؟
الف) دعایی که توجه انسان به کاستیها ،زیاده رویها و بی توجهیهایش را معطوف سازد.
ب) دعایی که کیفیت حرف زدن با خدا را به ما یاد دهد و محبت ما نسبت به خدا را افزایش دهد.
ج) دعایی که صراط مستقیم را به انسان نشان دهد و او را به سرمنزل مقصود برساند.
د) دعایی که از سر معرفتی عاشقانه به خدا و بصیرتی عارفانه به نیازهای انسان انشا شده باشد.
 -56به فرموده امام سجاد

دعا چه بالهايی را رفع می کند؟

الف) بالهایی که نازل شده و بالهایی که هنوز نازل نشده است .ب) بالهایی که بر اثر گناهان نازل می شود.
د) بالهایی که در حال نازل شدن می باشد.

ج) بالهایی که هنوز نازل نشده ولی قرار است نازل شود.

 -50روايت « وَال تُحَقِّرُوا صَغيراً مِن حَوائِجِكُم» از کیست و منظور از آن چیست؟
الف) حضرت علی
ج) امام باقر

– منع درخواست از افراد حقیر

ب) پیامبر اکرم
د) امام سجاد

 -ابا نداشتن از خواسته های کوچک

 عدم تحقیر دعا کننده -لزوم بلند پروازی در دعا

 -58نتیجه خود بینی و خودخواهی در مقابل خداوند متعال چیست؟
الف) غفلت

ج) جهل

ب) طغیان

د) گناه

 -51کدام حالت در انسان دل را از عشق خدا پُر کرده و او را از خودبینی فساد انگیز تهی میکند؟
الف) حالت سجود

ج) حالت رکوع

ب) حالت تواضع

د) حالت تضرّع

 -67خطبه اول نهج البالغه در توحید همانند کدام دعای صحیفه سجاديه می باشد؟
الف) دعای اول

ج) دعای هشتم

ب) دعای دوم

 6از 6

د) دعای نهم

