
 

 

 

گاه صنعتی قوچانرگوه رفهن   ابقه مجازی " باب الحوائج"مس                                                                              گی و اجتماعی دانش
 

 سواالت:

 مام موسی کاظم )ع( کدام گزینه را حجت باطنی خداوند می داند؟ا  -1

 وحید(                          عقل ج(                                  پیامبران  الف( تفکر                              ب(

 از دیدگاه امام موسی کاظم )ع( خداوند پیامبران را برنیانگیخته جز برای.........................؟ -2

 زدودن جهل د(     ج( معرفت به خدا          تعبّد                                        ب(  الف( تعقّل                            

 نسان خردمند نمی باشد؟جزو نشانه های ا امام موسی کاظم)ع( کدام گزینهبر اساس دیدگاه  -3

 دنیا و شیفته اهل د(       تواضع در مقابل حق ج(                          آخرتصبر بر تنهایی                 ب( مشتاق به  الف(

 امام موسی کاظم)ع( به نقل از امیر مومنان امام علی)ع( کدام خصایص رو جز ویژگی های انسان خردمند می داند؟ -4

 .گران از سخن باز ماندند سخن گویددر زمانی که دی .                                    ب(گوید وقتی پرسیده شود پاسخ الف(

 د.کنمی در برابر حق تواضع  د(           کند که صالح اهلش در آن باشد. اشاره میبه رأیی  ج(

 ه ذیل از امام موسی کاظم می باشد؟کدام گزینه تکمیل کننده این جمل -5

نیازی خواهد بدون دارایی، و آسایش دل خواهد بدون حسد، و سالمتی دین طلبد، باید به درگاه هر کس بی "    

بدانچه او را  ر کهباشد. و ه ........ش را کامل کند، هر که خرد ورزد، بدانچه کفایتش کنده .......ند و بخواهد کک ......خدا

 "نیازی نرسد.گردد. و هر که بدانچه او را بس باشد قانع نشود، هرگز به بی .......بس باشد قانع شود،

 رستگاردین، سپاسگزار، ت، عبادزاری، عقل، قانع، بی نیاز                                        ب( الف( 

 ج(عبادت، عقل، سپاسگزار، بی نیاز                                   د( زاری، دین، قانع، رستگار

 می باشد؟ و خردمند کدام گزینه از نشانه های انسان عاقل -6

 استبهره او از دنیا مقدار قوتش ب(                             ف(همنشینی با دیندار                       ال

 د( همه ی موارد                                    همه مردم را از خود بهتر داندج( 



 امام موسی کاظم)ع( کدام گزینه را نیمی از عقل می داند؟ -7

 الف( همراهی عقل با علم             ب( مهرورزی با مردم       ج( کم گویی و سکوت          د( مروّت

 امام موسی کاظم)ع( چه چیزی را نشانه کمال عقل می داند؟ -8

 ج( شکرگزاری        د( قناعت       پرهیز از اذیت و آزارب(      پرهیز از طمع و تکیه بر توکّل الف(

 چه چیزی است؟نشانه قوت عقل در توصیه های امام موسی کاظم)ع( به هشام  -9

 تواضع در برابر حق د(        صبر و گوشه گیر از دنیا     ( ج               ( اشتیاق به آخرتبعبادت                 الف( 

 کدام گزینه جزو کاربردهای عقل نمی باشد؟ -10

 ابزار و وسیله پیشگیرى از نابکاریهاب(                                            ى شناخت ربوبیّت خداابزارى برا الف(

 همه موارد د(                 ها و پیدا کردن زندگى بهتر و برتروسیله تشخیص ارزش ج(

 

 

 

 نام و نام خانوادگی:                                                                                  شماره تماس:

 آدرس دقیق پستی:

 

 

 

 گزینه ها ردیف گزینه ها ردیف

 د ج ب الف 6 د ج ب الف 1

 د ج ب الف 7 د ج ب الف 2

 د ج ب الف 8 د ج ب الف 3

 د ج ب الف 9 د ج ب الف 4

 د ج ب الف 10 د ج ب الف 5


