
 یکی از علل دلنشین بودن رساله الوالیه چیست؟ (1

 الف(مشاهدات خود مولف

 ب(طی کردن مراحل به وسیله ی خود مولف

 ج(اثبات کردن ظاهر دین باطنی

 د(استفاده از دو منابع اصیل قرآن و سنت

 

 فنای هر موجودی مستلزم چیست؟ (2

 الف(بقای حقیقی آن موجود به تنهایی

 ب(فانی شدن آن موجود

 حقیقت آن موجود به تنهایی ج(بقای

 د(بقای فانی شدن آن موجود به تنهاییچ

 

 صحیفه اعمال و حقیقت هستی ابرار در چه کتابی ثبت شده است؟ (3

 علیینالف(

 ب(ابرار

 ج(مقربین

 د(سابقین

 

 



 معنای مالکیت در رساله الوالیه چه معنی شده است؟ (4

 الف(وجودش استوار به حقیقت است

 اعتبار استب(وجودش استوار به 

  ج(وجودش استوار به مالکیت است

 د(وجودش استوار به ادراک است

 ( خودشناس ترین مردم چه کسی است؟5

 الف(شناخت انسان از خود

 ب(خدا ترس ترین انسان ها

 ج(نادانی انسان نسبت به خویش

 د(شناخت پروردگار

 

 در رساله الوالیه مولف چند حدیث از امام علی)ع( درباره معرفت نفس و اهمیت  (6

 ذکر کرده است؟

 15الف(

 22ب(

 20ج(

 12د(

 

 



 معنی آیه: (7

 من عرف نفسه عرف ربه او:فقد عرف ربه؟

 الف( هرکس خدا را شناخت،خود را شناخت

 ب(هرکس جهان را شناخت،خدا را شناخت

 هم شناختج(هرکس خود را شناخت،خدایش را 

 د(هرکس خود را شناخت،جهانش را هم شناخت

 

 آیت اهلل عالمه طباطبایی بیش از هرچیز،به چه مسئله ای اهمیت می دادند؟ (8

 الف(مسئله والیت

 ب(مسئله اعتماد به خدا

 ج(مسئله صداقت

 د(مسئله اعتماد به نفس

 

 علیون چه عالمی است؟ (9

 الف(عالم باطنی

 ب(عالم ظاهری

 ج(عالم علوی

 د(عالم طبیعی

 



 ظاهر و باطن قرآن چه چیزیست؟ (10

 الف(ظاهر قرآن حکم، و باطن آن علم

 ب(ظاهر قرآن توحید، و باطن آن حکم

 ج(ظاهر قرآن علم، و باطن آن توحید

 د(ظاهر و باطن قرآن علم

 

 مرتبه علیای هر انسان چه عالمی است؟ (11

 الف(عالم تعلق

 ب(عالم اتحاد

 ج(عالم مثل

 مثالد(عالم 

 

 بهترین و نزدیک ترین راه وصول به کمال چیست؟ (12

 الف(معرفت نفس

 ب(معرفت کمال

 ج(معرفت به خود

 د(معرفت عقالنی و ربانی

 

 



 

 

 تمامی معانی مربوط به انسان چه نوع اموری است؟ (13

 الف(حقیقت و معتبر

 ب(باطنی و حقیقت امر

 ج(اعتباری و وهمی 

 د(طبیعی و منظم

 

 موجب پیدایش معرفت حقیقی می گردد؟ چه معرفتی (14

 الف(معرفت باطن

 ب(معرفت به علم

 ج(معرفت عقالنی و ربانی

 د(معرفت نفس

 

 مفاهیم اعتباری مفاهیمی...... و ....... هستند؟ (15

 الف(فرضی و قراردادی

 ب(تعمیم و تجزیه

 ج(جمعی و اجتماعی

 د(اعتباری و وهمی



  

 


