
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  مقدمه

سومين جشنواره ملي ملكوت از سلسله جشنواره هاي طرح ملي ملكوت با عنوان جشنواره ذوي القربي و با 
از مجموعه آثار مرجع عاليقدر حضرت آيت اهللا العظمي » ادب فناي مقرّبان«محوريت جلد اول كتاب 

  .برگزار مي گردد) مد ظله العالي(جوادي آملي 

ادب «سوال از جلد اول كتاب  30است كه در اين بخش » مكاتبه اي«از بخش هاي جشنواره بخش  يكي
  .به صورت چهارگزينه اي طراحي شده است» فناي مقرّبان

در راستاي بهره مندي عموم عالقمندان از اين كتاب ارزشمند، ضمن تلخيص و آسان سازي مطالب 
به جواب سواالت و پرسشنامه مربوطه در اختيار شركت موردنظر، فايل متني به همراه آدرس مربوط 

  .كنندگان محترم قرار گرفته است

به سايت جشنواره به ) ذوي القربي(براي شركت در بخش هاي ديگر سومين دوره جشواره ملي ملكوت 
  .مراجعه نماييد www.malakoot.orgآدرس 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  )18 - 17صفحه ( زيارت چيست؟ فلسفه .1

  تعظيم و تكريم انسان هاي شايسته. الف

  زنده نگه داشتن نام و ياد انسان هاي شايسته پس از مرگ. ب

  الزمه محبت، عشق و ارادت انسان به نيكي ها و كماالت. ج

  همه موارد. د

  )18پاورقي صفحه ( ؟نيستكداميك از موارد زير از نشانه هاي امور فطري . 2

  نياز به تعليم و تعلم دارد. الف

  همگاني باشد. ب

  نياز به تعليم و تعلم ندارد. ج

  با تبليغات منفي و تحميل و فشار ريشه كن نمي شود. د

  )26 - 25صفحه ( كدام است؟) زيارت شونده(خصوصيت حضور زائر در كنار قبر مزور . 3

  به مزورنشانه صداقت زائر در دوستي . الف

  او تعهد به پيمان با او اوفاداري به مقتد. ب

  عمل به توصيه كلي قرآن بر سير در زمين. ج

  همه موارد. د

  

  )31صفحه ( از نظر فقهي حكم زيارت چيست؟. 4

  فقط از نظر علماي شيعه زيارت مستحب است. الف

  فقهاي شيعه و سني فتوا به استحباب زيارت داده اند. ب

  فقهاي سني زيارت را حرام مي دانندهمه . ج

  هيچكدام. د



  )40صفحه ( مهم ترين محور بحث در زيارت جامعه كبيره چيست؟. 5

  كه حجت الهي هستند )عليهم السالم(اثبات نقلي فضايل و كماالت براي اهل بيت . الف

  را اثبات مي نمايد )عليهم السالم(فقط عصمت اهل بيت . ب

  )عليهم السالم(بيان داليل عقلي اثبات حقانيت اهل بيت . ج

  بيان فلسفه زيارت و آداب و احكام زيارت. د

  )43صفحه ( كدام عبارت صحيح تر است؟. 6

  است )زيارت شونده( آنچه مايه كمال زيارت مي گردد، معرفت و شناخت مقام و موقعيت مزور. الف

  ار اهميت زيادي دارددر زيارت بوسيدن ضريح و در و ديو. ب

  بوسيدن در و ديوار حرم ائمه حرام است. ج

  همه موارد. د

  

  )59صفحه ( د؟در انسان به چه صورت و كيفيتي جلوه مي كن تولّي و تبرّي. 7

  به صورت جذب و دفع. الف

  به صورت حب و بغض. ب

  به صورت نفرت و ارادت. ج

  موارد ب و ج. د

  )64صفحه ( .دارد... امت اسالم رايج است،  لعن و سالمي كه در ميان. 8

  ريشه در كتاب الهي دارد. الف

  ريشه در خرافات دارد. ب

  صرفاً يك اعقتاد شخصي است. ج

  هيچكدام. د



  )68صفحه ( مراحل تولّي و تبرّي در زيارت جامعه كدام است؟. 9

  تسليم قلبي و اعتقادي. الف

  تبعيت در مقابل تصميم و اراده. ب

  آمادگي در صحنه كارزار و ياري رساني .ج

  همه موارد. د

  )92صفحه ( بهترين تحيت خدا براي انبياء و بندگان صالحش چيست؟. 10

  سالم. الف

  بهشت. ب

  آرزوي خوشي دنيوي. ج

  سالمتي جسماني. د

  )94صفحه ( دليل سالم بر امامان و پيشوايان بعد از وفات آن ها چيست؟. 11

  .مل مستحب است صرفاً براي كسب ثواباين يك ع. الف

  .مرگ و حيات آنان يكسان است. ب

  .هر چند آن ها سالم ما را نمي شنوند ليكن اين يك احترام است. ج

  .دليل اين كار روشن نيست. د

  )100صفحه ( كدام جمله صحيح است؟.12

  .سالم اسمي از اسماي خداوند است. الف

  .سالم مايه ترفيع درجات است. ب

  .سالم سبب تحكيم پيوندهاي اجتماعي است. ج

  .همه موارد. د

  



  )109صفحه ( مراد از اهل بيت نبوت چه كساني هستند؟. 13

  .به اتفاق شيعه و سني، اصحاب كسا يعني پنج تن از اهل بيت اند. الف

  .فقط همسران پيامبر از اهل بيت اند. ب

  .فقط فرزندان پيامبر از اهل بيت اند. ج

  .از اهل بيت اند) ع(همسران، فرزندان پيامبر، امام حسن و امام حسين . د

  )114صفحه ( چيست؟) عليهم السالم(يعني جايگاه رسالت بودن ائمه » موضع الرّسالة«مراد از . 14

  .آنان وابسته به خاندان رسالت اند. الف

  .يعني امامان عهده دار رسالت حفظ و تبليغ دين هستند. ب

  .رسول و نبي از طرف خداوند هستنديعني . ج

  .الف و ب صحيح است. د

  

  )126صفحه ( در زيارت جامعه كبيره چيست؟» مختلف المالئكه«منظور از عبارت . 15

  .محل تردد و رفت و آمد مالئكه هستند) عليهم السالم(ائمه . الف

  .هستند) ص(جانشين پيامبر ) عليهم السالم(ائمه . ب

  در تصدي اموراختالف مالئكه .ج

  )عليهم السالم(و ائمه ) ص(تعدد مالئكه در نزول بر پيامبر . د

  )133صفحه ( چيست؟) عليهم السالم(اهداف نزول فرشتگان بر ائمه . 16

  )عليهم السالم(عرضه اعمال بندگان خدا بر ائمه . الف

  آوردن مقدرات يك ساله در شب قدر. ب

  )عليهم السالم(ائمه اطهار هم سخن شدن و خدمت و كمك به . ج

  همه موارد. د



  )175صفحه ( در زيارت جامعه كبيره صحيح است؟» خُزّان العلم«كدام گزينه در خصوص عبارت . 17

در مرحله تام كه حقيقت امامت آن هاست به عنايت الهي مسلط بر همه عوالم هستي ) عليهم السالم(ائمه . الف
  .هستند

  .است) عليهم السالم(چك نظام هستي در معرض ديد ائمه تمام حوادث بزرگ و كو.ب

در مرحله ماده و عالم طبيعت يعني مرحله ناقص شايد چيزي را نخواهند بدانند و از سيطره كنوني آن ها خارج . ج
  .باشد

  .همه موارد صحيح است. د

  )223 -  209صفحه ( در زيارت جامعه كبيره در چه حد  است؟) عليهم السالم(گستره رهبري امامان . 18

  .شامل هر گونه رهبري مادي و معنوي در همه اعصار مي شود. الف

  .فقط امور مادي را شامل مي شود. ب

  .فقط امور معنوي را در برمي گيرد. ج

  .مخصوص عالم بشريت است) عليهم السالم(شعاع رهبري ائمه . د

  )250 - 247صفحه (هدف نهايي از وحي و تشريع الهي چيست؟ . 19

  هدايت انسان ها. الف

  نوراني كردن انسان ها. ب

  الف و ب صحيح است. ج

  تأمين نيازهاي مادي. د

  )249صفحه (صحيح است؟ » دين«كدام عبارت در مورد . 20

  .دين فقط بيان نصايح و مواعظ محض است. الف

است كه از طرف خدا براي اداره جامعه در شئون اعتقادي،  )فردي و اجتماعي( دين مجموعه حكَم و احكامي. ب
  .وضع شده استاز سوي خداي سبحان ...  و اخالقي، اجتماعي، اقتصادي سياسي

  .دين اصالً به امور دنيوي نمي پردازد. ج

  .دين صرفاً به امور اخروي مي پردازد. د

  



  )257 - 255صفحه (زيربناي سياست اسالمي را چه تفكري تشكيل مي دهد؟ . 21

  تفكر در چگونگي پديد آمدن جهان. الف

  تفكر درباره خلقت انسان و سرانجام آن. ب

  تفكر در حقيقت توحيد. ج

  همه موارد صحيح است. د

  )267 - 263صفحه  (در زيارت جامعه كبيره چيست؟ » و أركان البالد«مراد از عبارت . 22

  و استقرار زمين هستند مايه آرامش) عليهم السالم(ائمه . الف

  رابط بين زمين مادي و آسمان معنا هستند) عليهم السالم(ائمه . ب

  بقاي ظاهري و معنوي نظام هستي از جمله زمين از بركت وجود امام معصوم است. ج

  همه موارد صحيح است. د

  )306 - 301صفحه (كدام گزينه صحيح نيست؟ » امانت«در خصوص . 23

  و حفظ و نگهداري آن ضروري است اداي امانت. الف

  حفظ امانت و اداي آن از حقوق بين المللي اسالم است. ب

  ايمان و عدالت شرط وجوب حفظ امانت است. ج

  امانت داراني هستند كه بايد امانت هايشان را تحويل مالك اصلي بدهندمجموعه نظام هستي . د

ذكر شده است؟ ) عليهم السالم(كبيره براي اهل بيت  كداميك از اوصاف و فضايل زير در زيارت جامعه. 24
  )318 - 315 صفحه(

  )سالله انبياء(عصاره انبياء . الف

  )صفوه مرسلين(برگزيده از مرسلين . ب

  )ص(فرزندان پيامبر اكرم . ج

  همه موارد. د

  )333 - 330صفحه (تعريف صحيح امامت در علم كالم چيست؟ . 25

  همگاني شخصي معين بر امور ديني مردمرياست عامه و . الف

  رياست عامه و همگاني شخصي معين بر امور ديني و دنيايي مردم. ب



  رياست شخص معين بر امور دنيوي مردم. ج

  همه موارد صحيح است. د

  )337 - 335صفحه (در برخي موارد چيست؟ ) عليهم السالم(دليل خودستايي ائمه . 26

  .از هدايت مردم به راه حق استاين تعريف ها بخشي . الف

  .از باب معرفي الگوي عملي براي حق جويان و حقيقت طلبان است. ب

  .الف و ب صحيح است. ج

  .مقصود از اين تمجيدها فقط خودستايي شخصي است. د

  )420 -  402صفحه (كداميك از موارد زير از آثار تقوا به شمار مي آيد؟ . 27

  محبوب خدا شدن. الف

  گشايش امور و وسعت روزي انسان از راهي كه گمان نمي برد. ب

  بينش صحيح در تشخيص حق و باطل. ج

  همه موارد. د

  )389 -  388صفحه (حقيقت تقوا چيست؟ . 28

  نيروي نگهدارنده هواها و هوس هاي دروني و بيروني. الف

  ده داردتقوا در حكم ترمز براي اتومبيل است و نقش كنترل كننده و بازدارن. ب

  عصمت، مرتبه نهايي ملكه تقوا و عالي ترين مرحله آن است. ج

  همه موارد صحيح است. د

  )200 - 195صفحه (معناي حلم و بردباري چيست؟ . 29

  انسان در مقابل ناگواري ها هيچ گونه اقدام و قيام نكنند. الف

  قوه غضبيه را از بين بردن. ب

  خردانه كاري نكندانسان عجوالنه، نسنجيده و ناب. ج

  همه موارد صحيح است. د

  )200 - 195صفحه (كدام گزينه صحيح نيست؟ » وقت شناسي«و » اعتدال«در خصوص . 30



  انساني كه در برابر ناگواري ها و ناماليمات اقدامي نمي كند. الف

  اقدام مناسب را وقت خودش انجام دادن. ب

  موقع انجام دادن اقدام الزم را همراه با صبر و تحمل به. ج

  دوري كردن از اقدامات عجوالنه و به موقع اقدام الزم را انجام دادن. د
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