
 
 

 ایران ی ت داده پردازامور فرهنگی و فوق برنامه مرکز علمی کاربردی شرک
 

 صحیفه سجادیه ) دعا ی مکارم االخالق(  20سواالت دعای 
 

  ...............«َو اجْعَلْ یَقِينِي.............. بَلِِّغْ بِإِیمَانِي ا با گزینه گزینه مناسب تکميل کنيد »دعاي بيستم ر متن .1
   افضل الیقین –اکمل االیمان   ب(    أتمّ الیقین –اخالق االیمان   الف(

  یقین العارفین –ایمان المرسلین  درجهد(      أکمل الیقین –مان أثبت االی ج(
 

 « به چه معنایي است؟ َو لَا تَفْتِنِِّي بِالنَِّظَِر در دعاي مکارم االخالق، عبارت » .2
   نظر رحمتت را از من نگردان. ب(   مرا از نظر رحمت خود مأیوس ندارد. الف(

  مرا با دوری از نگاه لطفت امتحان نکن.د(     بتال نکن.مرا به چشمداشت م ج(
 

 صحيفه( چه چيزي موجب فساد عبادت معرفي شده است؟ 20در دعاي مکارم االخالق )دعاي  .3
  رتکبّد(      کفر ج(   ریا ب(   عُجب الف(

 

ي زنده بدار که عمرم در طاعت توو بکوار رود، چووخ بهواعود عمورم خوانيم »مرا تا وقتدر دعاي مکارم االخالق مي .4
 چراگاه شيطاخ شود، جانم را بستاخ، قبل از این که ................«

  خشم تو بر من مستحکم گردد.  ب( دشمنی تو من را به خیل هالک شدگان برساند.  الف(
  دهمه موارد(    اقی نماند. ه باز عمرم فرصتی برای توب ج(

 
 

 فرمایند: »به من توفيق بده تا با کسي که با من نيرنگ کند ..........................«.حضرت امام سجاد)ع( مي .5
  خیرخواهی کنم.د(      با استواری رفتار کنم. ج(   با احسان رفتار کنم. ب(   یکرنگی کنم. الف(

 

 االخالق چيست؟« در دعاي مکارم الْعَارِفَِةإِفْشَاءِمنظور از » .6
   آشکار نمودن کارهای خوب ب(     معارف آشکار دین الف(

  ی آشکاررادندید(    افشاگری افرادی که به بدی معروف هستند. ج(
 

 خواعد؟« از خداوند چه ميتَ مُطِيقٌ لِلدَِّفْعَِو لَا ُأظْلَمَنَِّ َو َأنْ االخالق با عبارت »حضرت امام سجاد)ع( در دعاي مکارم .7
    مظلوم واقع نشدن ب(     ظالم نبودن الف(

  طاقت دیدن سمتگری را نداشتند(       گر ظلم نبودننظاره ج(
 
 
 

 االخالق به چه معنایي است؟« در دعاي مکارمَو مَتِِّعْنِي بِالِاقْتِصَادِ »عبارت  .8
   نصیبم فرما )از مواهب دنیا( بهره کافی ،و در طول عمرم ب(   مند سازروی بهرهرا از نعمت میانهو م الف(

  و مرا از جهت مالی غنی سازد(      و مرا با تالش و کار همراه کن ج(
 
 
 

 ...«َو أَلْهِمْنِي ...قْنِياللَِّهُمَِّ َو َأنْطِ عبارت دعاي مکارم االخالق را با گزینه مناسب کامل کنيد. » .9
  التقوی -بِالْهُدَى  ب(    هی ازکی – لتَّقْوَىبا الف(

   هی ازکی -بالهدید(        الهدی -بالتقوی ج(
 

شود ماننود امور ناپسند بر زباخ جاري مي خواعند که: »آنچه ازامام سجاد)ع( در دعاي مکارم االخالق از خداوند مي  .10
 ناسزا، غيبت و... « با چه چيزي عوض شود؟

  همه مواردد(      هاشکر نعمت ج(   مبالغه در ثناء الهی ب(   حمد الهی الف(
 

                         نام و نام خانوادگی :                      

 :  تلفن ه ر شما                                                           شماره دانشجویی :                                       
 

 

 


