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 رفتار چه رفتاری است؟ 

رفتاری که سبب جلب  

 رضایت و محبت خدا شود 

رفتاری که سبب آزار  

 کسی نشود. 

رفتاری که حرف آن را  

 بپسندد

 نشانه شکوفایی عقل چیست؟  -2

منضبط شدن به احکام  

 عاقالنه رفتار کردن  الهی

 

احسن  در چه صورت پاسخ به بدی ها  -3

 عمل خواهد شد؟ 

وقتی باید و نباید زندگی از  

 خدا گرفته شود 

وقتی بدی کردن را  

 نیاموخته باشیم

وقتی فرصتی برای بد بودن  

 نیست

از نگاه امیرالمومنین مومن چه کسی   -4

 است؟ 

احسان کردن در اولویت 

 اهل انفاق و گذشت باشد  او قرار گرفته باشد 

در صورت روبرو شدن با  

ت را فراموش  او غصه های

 کنی

چرا داشتن رابطه طیب از هر طیبی   -5

 در زندگی مهم تر است؟ 

زیرا اجتماع را اصالح  

 می کند. 

زیرا تعامل و ارتباط بقیه 

الشعاع قرار  امور را تحت

 دهدمی

زیرا رابطه درست را شکل  

 می دهد

در چه صورتی فضل ها به برتری  -6

 تبدیل می شود؟ 

در صورتی که ما را از  

 دیگران متمایز کنند. 

در صورتی که به کار  

 برایند.

درصورتی که ویژگی  

 خاصی را به ما بدهد

 فعالیت های اجتماعی    تنها راه تشکیل امت واحده چیست؟  -7

تالیف، یعنی هم بستگی 

 همراه با فضل

 نزدیکی قلبها 

نشانه عجز و ناتوانی انسان ها   -8

 چیست؟ 

نداشتن فعالیت های 

 اجتماعی 

استفاده نادرست از  

 استعدادها

 عدم پیوند و حفظ آن  

 چگونه ظهور محقق می شود؟ -9

منفعت طلبی با خیر  

 با شکوفایی استعدادها خواهی برای همه عالم 

 با همراهی کردن امام  

سرعت هر کس در رسیدن به کمال   -10

 وابسته به چیست؟ 

به سرعتی که در خیرات  

 دارد. 

هایی به عهده  به تعداد نقش 

 میگیرد.

به منفعت هایی که کسب می  

 کند

زندگی اجتماعی بستر خلیفه الهی   -11

 ماست یعنی چه؟ 

یعنی سبب جلوه اسماء هللا  

 است. 

یعنی سبب جانشینی انسان  

 بر روی زمین است. 

یعنی سبب تمایز آدم از  

 مالئکه است

عدم ارتباط گیری انسان ها از   -12

 خالقیت است. از عدم  چیست؟ 

از عدم مهارت درست  

 است. 

 از ضعف ایمان است  

حلقه اول امت واحده توحیدی   -13

 جامعه خانواده چیست؟ 

 هر دو

 دغدغه اجتماعی داشتن   خلوص در عبادت  باور شاهد در عالم  قدم اول در رعایت تقوا چیست؟  -14

چه انتخابی سبب حرکت ما به سمت   -15

 دوست خوب  انتخاب شان بندگی  زندگی موحدانه است؟ 

 انتخاب راه درست  

اساس ترجیح دادن دیگران بر خود   -16

 تشخیص خود فرد   باید ها و نباید های الهی  چه باید باشد؟ 

 استضعاف دیگران 



 دعا یعنی چه؟  -17

یعنی بودن همه انسان های 

عالم در دایره دغدغه مندی  

 ها

یعنی وسیله ای برای 

 نیازها برطرف شدن 

یعنی خیرخواهی برای   

 دیگران

 همدلی بین انسان ها   بروز توانمندی ها  شکوفایی عبودیت معجزه اکرام چیست؟  -18

واضح شدن نیاز های واقعی در گرو   -19

 فهم درست از منفعت کنترل کالم چیست؟ 

 شناخت درست از پیرامون  

تنها راه برپایی حکومت دینی   -20

 عدالت و ادای حقوق مردم  امنیتبرقراری  چیست؟ 

 انصاف داشتن 

چگونه هر فرد به تنهایی می تواند   -21

 با رفتار های عاقالنه با ترویج باید ها و نباید ها یک جامعه را اصالح کند؟ 

 با اتکا به دیگران 

 


