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 باسمه تعالی

 96-97ترم اوّل                                           نمونه سئواالت درس آئین زندگی، اخالق کاربردی                         

:سئواالت تشریحی  

  ست؟یچ یاخالق کاربرد نییتب است و هدف از یمخالف اخالق هنجار یاخالق کاربرد ایآ(1

 طوسی را در زمینه اخالق بیان کرده، بگویید در تعریف اخالق، تأکید این اندیشمند اسالمی بر چیست. (تعریف خواجه نصیرالدین2

 ت اخالق فرموده اند را بیان کنید.( حدیثی را که امام کاظم)ع( در زمینه اهمی3ّ

 توضیح دهید. ،( تاریخچۀ اخالق کاربردی را با ذکر نام چند کتاب در این موضوع4

عنوان از مجالتی که هم اکنون در کشورهای غربی با موضوع اخالق کاربردی منتشر می شود، اشاره کنید.) با نام  5( حداقل به 5

 التین و ترجمه فارسی(

 مورد از این اخالق اشاره نمایید.  3به « آداب اخالقی آموختن»( ضمن بیان اشکال عنوانِ 6

 ایسته چیست؟م و استاد ش( از نظر نبی مکرم اسالم)ص(، شرایط معل7ّ

از نظر مرحون نراقی ابعاد وجود انسان را یادآور شده، ضمن بیان منافرات و مالیمات هر کدام، علومی را که در خدمت آن دو ( 8

 عد است را معرفی کنید.بُ

قوا چگونه  و فضیلت اخالقیِ افراط و تفریط آن، بگویید: رذیلت ، ضمن بیان حدّرا برشمرده( از نظر علم اخالق، قوای آدمی 9

 شناخته می شوند. 

10 )“meta ethics”  .را تعریف کرده برای آن مثالی ارائه نمایید 

 کدام مطلب پرداخته است؟ نییبه تب یفیاخالق توصبیان کنید: ( 11

د.ینام ببر یاخالق کاربرد یها یژگیسه مورد از و( 12  

د.نمورد بررسی قرار می گیرچگونه اخالق مفاهیم و احکام اخالقی  ( فرا اخالق را تعریف کنید و بگویید در فرا13  

.میان آداب و اخالق را توضیح دهید های تفاوت از تفاوت 2 ( 14  

  شود؟ می حاصل کسانی چه برای نافع علوم و هحقّ معارف طباطبایی عالمه نظر از (15

ورژیل گیورگیو در مورد اولّین آیات وحی شده به پیامبر)ص( توضیح اهمّیت علم را در نگاه اسالم با توجه به دیدگاه کونستان ( 16

 دهید.

 چیست؟ حقیقی علم به دستیابی موانع (17
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با توجه  دارند؟ تناقض قرآن دیگرِ آیات با آیات این آیا شده است، داده قرار تقوا علم، بدست آمدن شرط ،قرآن آیات برخی در (18

 .دهید توضیحبه دیدگاه عّلامه  طباطبایی 

 ( ضمن بیان مراتب اعتقاد، دیدگاه اسالم را در زمینه یکی از موانع دستیابی به علم حقیقی )حدس و گمان(، توضیح دهید.19

 ؟ندارد وابستگی چندان اجتماعی های نقش به قاخال چراتوضیح دهید: ( 20

 «محصّل او استنیّت صورت کامله عمل و فصل » ( این عبارت امام خمینی)ره( را تشریح کنید: 21

 ( پژوهش را تعریف کنید.22

 کنید؟ تعریف را پژوهش فرایند( 23

 رده توضیح دهید.مات پژوهش را نام بمقوّ (24

 وجود دارد.« دایلما»رده بگویید: در کدامین نوع از پژوهش امکان بروز انواع پژوهش را نام ب (25

 اصول اخالقی در پژوهش را نام ببرید. (26

 آنها را توضیح دهید.، اخالق آموزش و پرورش چند بحث مطرح می گردددر ذیل  (27

 بیان کنید.قانون نورنبرگ را  دّمورد از موا 3 (28

 اخالق مربوط به پژوهش شامل چند مقوله است آنها را توضیح دهید. (29

 چیست؟ آن دلیل و دارد بیشتری اهمیت ها حوزه کدام در پژوهشی اخالق( 30

 . کنید بیان را میباشد پزشکی حوزه در که نونبرگ قانون مفاد از مورد 4( 31

 داد؟ انجام انسان روی را تحقیق این توان می زمان چه و است هموجّ  صورت چه در انسان روی بیومدیکال تحقیق( 32

 .دهید توضیح دلخواه به را یکی و برده نام را پرورش و آموزش اخالق ذیل در شده مطرح مباحث( 33

 .دهید توضیح و برده نام را پژوهش اقسام( 34

 .کنید ذکر را آن با مربوط آموزش اقسام از مورد دو چیست؟ دایلما( 35

 مورد را توضیح دهید؟ 2فضایل اخالقی در پژوهش را برشمارید و ( 36

 مورد را به اختصار توضیح دهید. 1موارد آسیب شناسی اخالقی پژوهش را نام برده ( 37

  ارائه نمایید. تعریف کنید و مثالی از این رذیلت را انتحال( 38

 توضیح دهید. از رعایت نشدن اخالق مهندسی در صنعت که خسارت های مادّی و معنوی بسیاری بجا گذارده را  نمونه واقعی 2( 39

 ه و یکی را به اختیار توضیح دهید.فضائل اخالقی در پژوهش را نام برد( 40
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 برخی از پژوهشگر ها مدتی پس از شروع تحقیق دچار کسالت و سستی می شوند؟چرا بیان کنید که  ( 41

 تاب زدگی را در پژوهش توضیح دهید.آسیب های شهرت زدگی و ش( 42

 انتقاد در اصطالح علمای ادبیات به چه معناست؟( 43

 .شرایط اخالقی نقد چند مورد است؟ نام ببرید( 44

 کشور را با توجّه به دغدغه رهبر معظم انقالب، توضیح دهید.( تاریخچه طرح بحث اخالق نقد در 45

 مورد که به نقد شونده بر می گردد را ذکر کنید. 2مورد از ناهنجاری های نقد، که به نقد کننده و  2( 46

 را توضیح دهید.« شرایط اخالقی نقد» ( در بحث اخالق نقد، علّتِ نارسایی عنوانِ 47

ب»( چرا آیۀ 48 عوَن َاَحس نَهفَبَِّشر عر عوَن الَقوَل فَیَتَّبر  داللتی بر اهمیّت گفتگو در قرآن ندارد؟ توضیح دهید. «ادر اِّلیَن یَس َتمر

 دهید؟ توضیح را کارها انجام در تنیّ نقش( 49

 ( اهداف گفتگو و مناظره علمی را توضیح دهید.50

 طرف متقابل انجام می پذیرد، دارای چه آثار سویی است؟ ( به نظر آیۀ اهلل مصباح یزدی گفتگو هایی که صرفا برای غلبه بر51

 «التُخاصِمهُم ِبالقرآنِ فَاِنَّ القرآنَ حَمّالً ذو وجوهٍ»( این فرمایش علی)ع( در مورد چه آفت اخالقی ای از مناظره ایراد شده است: 52

 ( آفات اخالقی مناظره را ذکر کنید.53

  شخصیّت زدگی مطرح شده را توضیح دهید.که در بحث  «حارث بن حوط»( جریان54ِ

 ، حدیث رسول گرامی اسالم را در مذّمت این رذیلۀ اخالقی بیان کنید.«مراء»( ضمن تعریف واژۀ 55

 ، اوّلین موارد گفتگو را با توجّه به داستان آفرینش انسان و بعد از آن را بیان کنید.«گفتگو»( با توجه به تعریف56ِ

 شود؟ می رزق رفتن بین از باعث گناه چگونه( 57

 چیست؟ توضیح دهید.« گنج های رزق در اخالق خوب نهفته است»( منظور از رزق در حدیث58ِ

 ( دیدگاه پاسکال و پاستور را در زمینه اهمیّت کار بیان کنید.59

 .کنید بیان نمونه سه هرکدام جامعه در معاشرت فواید و اتمضرّ از( 60

 دارد؟ مغایرت طالیی قانون با گرایی لذت و گرایی فرد اخالقی مکاتب معاشرت فرهنگ چرا( 61

 . ببرید نام را انسان معاشرت باب در شده بیان های نظریه( 62

 میدانند؟ اجتماع از دوری و انزوا ، خود ساختن و پاکی شرط عرفانی های گرایش در چرا( 63

 . ببرید نام را معاشرت انواع( 64
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 .دهید توضیح چیست؟ )ص(اکرم پیامبر نظر طبق معاشرت معیار از منظور( 65

 است؟ شده واقع نکوهش مورد و نیست صحیح معاشرت از پرهیز و انزوا و گیری گوشه چرا( 66

 .دهید شرح را آیینی های معاشرت( 67

  باشد؟ می دینی های آموزه از اخالق جزء هم و احکام جزء هم منکر از نهی و معروف به امر چرا (68

 ببرید؟ نام را منکر از نهی و معروف به امر شرایط از مورد سه (69

 .کنید ذکر را منکر از نهی و معروف به امر مراتب (70

 عمومیت دو وظیفه اخالقی امر به معروف و نهی از منکر از چه جهاتی حاکم است؟( 71

 تحریک قوه غضبیه انسان تحت امر و نهی چیست؟راه اجرای امر و نهی، بنا بر فرمایش حضرت امام خمینی، برای جلوگیری از ( 72

 سخن و همراه شویم؟ هم ودوستی داشته  به گفتۀ امام سجاد )ع(، با چه کسانی نباید( 73

طبق بیانات امام خمینی رحمه اهلل علیه، رعایت چه مسئله ای در امر به معروف و نهی از منکر اهمیت دارد)مضمون(؟ توضیح ( 74

 این مسئله توجه زیادی نمود؟ دهید که چرا باید به

سیاسی خاصی امکان اجرای امر به معروف ونهی از منکر نباشد. آیا شما هم موافق -در شرایط اجتماعیبرخی می گویند: شاید ( 75 

 هستید؟ علت را ذکر کنید.

                                                      ضمن بیان انواع گفتگو، مراء را تعریف کرده، منشأ این رذیله اخالقی ای را بیان کنید.                                             ( 76

 ا بیان نمائید.         وارد است، رابطه معیشت و اخالق ر «اخالق معیشت»با توضیح اشکالی که در عنوان ( 77

بوجود آمده توضیح داده دیدگاه خود را  (dilemma) یلمایاموردی زیر را در موضوع اخالق دانشجویی با توجه به د مطالعۀ  (78

 سطر( 10بیان کنید.) حداقل در 

 "جنسیتی دبیرستانمعاشرت و ارتباط با جنس مخالف با ورود به فضای مختلط دانشگاه پس از ترک فضای تک "       

گونه مغالطه را توسط مشرکان  مغالطه انگیزه خانی را در اخالق نقد مورد بررسی قرار داده، با توجه به آیات قرآن، استفاده این( 79

 .در مواجهه با پیامبران توضیح دهید

                                                  ( اعتدال در دوستی را با توجه به روایات، توضیح دهید.80
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 سئواالت تستی:

.( از نظر پیامبر اسالم کسی که .... دیوانه است1  

 الف. با احمق رفاقت می کند

 ب. کافر را بر خود مسلط می کند

دهد سئواالتی که از وی می شود پاسخج. بنا گذارده تا به همۀ   

 د. الف و ج صحیح است

 چه رفته و کدام سوی ه کنندگان علم،مباحث و کنندگان عبادت گروه میان از شدند، مسجد وارد پیامبر وقتی (2 

دهد:می نشان را موضوع کدام تاهمیّ فرمودند. این رفتار پیامبر اسالم،  

اندوزی دانش_  ام شده فرستاده تعلیم برای من_  کنندگان عبادت( الف  

اندوزی دانش_  ام شده فرستاده تعلیم برای من_  ه کنندگان علممباحث (ب   

عبادت_  ام شده فرستاده تعلیم برای من_  ه کنندگان علممباحث( ج  

  عبادت_  ام شده فرستاده تعلیم برای من_  کنندگان عبادت( د 

 جلب برای که کسی و کیست قیامت روز در خداوند نزد در مردمان بدترین ابوذر به )ص(پیامبر سخنان به توجه با (3 

:چه خواهد بود عاقبتش ،کند کسب علم مردم توجه  

رسدنمی مشامش به بهشت بوی_  نبرده سود علمش از که عالمی( الف   

نمیرسد مشامش به بهشت بوی_  کند کسب علم فریبی مردم برای که کسی(ب  

شودمی او گریبانگیر قبر عذاب _  کند کسب علم فریبی مردم برای که کسی( ج  

.شودمی گیرش گریبان قبر عذاب_  نبرده سود علمش از که عالمی( د   

ها  اطالق به کدام است، واجب مسلمانی هر بر آموزی علم _ باشد چین در چه اگر بیاموزید را علم ی چون:احادیث (4 

 اشاره دارد:

ممعلّ - مکانی( الف  

ممتعلّ - یانمک( ب   

ممعلّ - زمانی( ج   

  ممتعلّ - زمانی( د 
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نمونه از اخالق پیامبر اسالم که خداوند به آن رسولش را به اخالق خوش مخصوصو گردانیده است عبارتست از ... 2( 5  

 الف( قناعت و یقین

 ب( جوانمردی و حیا

 ج( خوش رویی و یقین

 د( سخاوت و تالش

ْمَع َوالَْبََصَ » آیۀ( 6 نَّ السَّ
ِ
ُئوًَل َوََل تَْقُف َما لَيَْس ََلَ برهر عرْْلٌ ۚ ا ئرَك ََكَن َعْنُه َمس ْ دارد؟ اشاره موضوع کدام به ،«َوالُْفَؤاَد ُُكُّ ُأولَ َٰ  

  گمان و حدس از پیروی الف( 

  کورکورانه تقلیدب( 

  زدگی شتابج( 

  نفسانی تمایالتد( 

اَءََّن فَأََضلُّوََّن » شریفۀ آیۀ اساس بر( 7 َّنَّ َأَطْعنَا َساَدتَنَا َوُكََبَ
ِ
َّنَا ا یَل َرب بر شمارد؟ می ای عده گمراهی عامل را مانعی چه اسالم ،«السَّ  

  گمان و حدس از پیرویالف( 

  کورکورانه تقلیدب( 

  زدگی شتابج( 

  نفسانی تمایالتد( 

باشد؟ می عینی واجبات از زیر های دانش از کدامیک فراگیری و آموختن( 8  

  فقه علمالف( 

  اخالق علمب( 

  پزشکی علمج( 

 خودشناسید( 

 ترس آن از آنچه از است بزرگتر کردن حذر سختی بیفکن؛زیرا آن در را خود ترسیدی کاری از چون»: (ع)علی امام سخن این ( 9

 است؟ زیر مورد کدام بیانگر «داری

 پژوهش در شهامتالف( 

 ارزشی های فرض پیش به توجهب( 
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 مسئله گزینشج( 

 تحقیق در نشاطد( 

 وسیله می شود علم را به زنجیر کشید؟ ( از نظر اسالم با چه10

 الف( پرسش کردن

 ب( نگارش

 ج( تحصیل علم حتّی از کافر

 د( الف و ب صحیح است

حق کسی که به تو علم می آموزد این است که در نزد او با »( این فرمایش در چه کتابی و از کدامین امام نقل شده است. 11

 «صدای بلند سخن نگویی.

 هج البالغهالف( علی )ع( در ن

 ب( امام هادی )ع( در دعای مکارم االخالق

 ج( امام سجاد)ع( در رسالۀ حقوق

 د( هیچکدام

 چیست؟ مرهون جامعه علمی رشد (12

 دانشمندان تربیتالف( 

 نو و جدید های پژوهشب( 

 تعلم و تعلیمج( 

 علم ارزشمندید( 

 میکند؟ نفی را ممعلّ حیث از علم تمحدودیّ حدیث کدام (13

 بجوی دانش گور تا زگهوارهالف( 

 باشد چین در هرچند بیاموزید را دانشب( 

 است واجب مسلمانی هر بر آموزی علمج( 

  باشد منافق دست در هرچند فراگیرید را آن پس است منمؤ شده گم حکمتد( 

 دارد؟ اشاره مانع کدام به«ساختند گمراه را ما و کردیم اطاعت خود بزرگان و سران از ما پروردگارا» شریفه آیۀ (14
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 گمان و حدس از پیرویالف( 

 کورکورانه تقلیدب( 

 نفسانی تمایالتج( 

 زدگی شتابد( 

نقص و وکمال فساد و صحت و است، او محصل فصل و است عمل ی کامله صورت... » :عبارتِ ره خمینی امام فرمایش طبق( 15  

 اعمال به آن است.

 باطن حجتالف( 

   نیتب(  

     فعلی حسنج(   

 قد( اخال   

آمده؟ گزینه کدام در کانت لامانوئ منظر از عمل یک بودن قیاخال کمال( 11  

 .باشد صادق خویش برای تنها–باشد زمانه شرایط گرفتن نظر در با بایدالف( 

 .گردد قانون عملش بخواهد-باشد عقل حکم به بایدب( 

 .گردد قانون عملش بخواهد-باشد زمانه شرایط گرفتن نظر در با بایدج( 

 .باشد صادق خویش برای تنها-باشد عقل حکم به بایدد( 

 به دینی و غیر دینی چه حکمی دارد؟ ،( تقسیم علم12

 الف( صحیح است

 ب( نادرست است

 مباحث فقهی باشد درست است ،ج( اگر منظور از علم دینی

 اگر منظور از علم غیردینی، مباحث علوم انسانی باشد صحیح نیست. د( 

 ( برخی علّت پیشرفت غرب را .... می دانند.13

 الف( نقد مداوم از خود

 ب( رنسانس علمی

 ج( اهمیّت دادن به اخالق علمی
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 د( الف و ب صحیح است

 مات پژوهش نیست؟ های زیر از مقوّکدام یک از گزینه (14

 الف( پردازش و تحلیل

 ب( تعلق به گسترۀ خاص

 ج( نوآوری

 د( استفاده از تجربیات دیگران  

 

 

 

 های زیر از عوامل ایجاد اخالق پژوهش در دهۀ اخیر نیست؟کدام یک از گزینه (15

 الف( اخالق دانشجویی

 ج( اخالق آموزشی

 ب( اخالق پژوهشی

 د( اخالق تدریس

 

 

 

 

  های زیر از انواع پژوهش نیستینهکدام یک از گز(16

 الف( ترکیبی

 ایب( کتابخانه

 ج( پیمایشی

 د( آموزشگاهی

 مات پژوهش نیست؟موارد زیر از مقوّ کدام یک از (17

 پردازش و تحلیل    (الف

 هویت جمعی (ب             

 ارائه                         (ج 

 تعلق به گسترده خاص (د      

 کدام علم بیشترین اهمیت را به اخالق پژوهش میدهد؟( 18

 پزشکی   (الف

 مهندسی (ب                

                      وکالت  (ج
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 سیاست (د        

 چند مورد از موارد زیر درباره قانون نورنبرگ اشتباه است:( 19

 آزمایش باید جوری ترتیب داده شود که فقط از هرگونه آسیب جسمی جلو گیری کند.-

 اگر آزمایشی احتمال علیل بودن فرد را دارد ولی ارزش آن برای جامعه بشری زیاد است مشکلی ندارد انجام شود.-

 در آزمایش درجه خطر نباید از آنچه که از آزمایش به دست میآید بیشتر باشد.-

 رد       مو 0(الف

 یک مورد (ب            

 دو مورد  (ج

 د( هر سه مورد         

 کدام مورد از فضائل اخالقی پژوهش نیست؟( 20        

 الف( تصحیح انگیزه 

 ب( شهامت در پژوهش

 ج( حقیقت جویی

 د( توجه به پیش فرض های اعتقادی خود

 کدام مورد از آسیب های پژوهش نیست؟( 21

 الف( شهرت زدگی

 ب( انتحال

 ج( کثرت گرایی روش شناختی

 د( شتاب زدگی

 کدام مورد از آفات و آسیب ها است؟ ،در مطالعه و بررسی پژوهش های دیگران( 22

 الف( رهیافت نقادانه

 ب( قضاوت مستدل

 ج( شهرت زدگی

 د( هیچکدام
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 قرون ملت، یک وپویایی بالندگی و رشد عالئم از چنین هم و جامعه یک در اندیشه و علم شکوفایی های نشانه ترین مهمّ از( 23

 . است..........  مباحث داشتن

 انتقادی (د          اجتماعی (ج         فرهنگی (ب         علمی (الف  

 . .......... که است کسی راستین ادنقّ( 24

 . کند کشف را نهفته های زیبایی و بپردازد ها نارسایی به نه و ها خوبی به باید (الف

 . کند کشف را پنهان های ضعف و بپردازد ها خوبی به نه و نواقص به با (ب

 . نماید سنجی نکته     آن میان در همچنین و کند بیان نیز را قوت نقاط ، ضعف نقاط کنار در باید (ج

 . باشد نمی راستین نقاد نشانه فوق موارد از هیچکدام(د

 ؟ شود می محسوب نقد اخالقی شرایط از زیر موارد از یک کدام( 25

  زدن برچسب (ب             فرد رفتار و اندیشه تجمیع (الف

 سخن فهم (د                                متقابل نقد ( ج

 چرا مباحث تخصصی را نباید برای افراد غیر متخصص بیان کرد؟( 26

 باعث انحراف فرد غیر متخصص شده و در ذهن او ایجاد شبهه می کند. حتما اینکارچون الف( 

 زیرا غیر متخصص نمی تواند صحت آن گفته را تشخیص دهد.ب( 

 زیرا اینکار نوعی خودنمایی است.ج( 

 هیچکدامد( 

 درباره آزاد اندیشی صحیح است؟ از موارد زیر مطابق فرمایشات مقام معظم رهبری کدامیک( 27

 آزاد اندیشی یعنی اینکه افراد می توانند هر اندیشه ای که بنیان های اصیل را تغییر ندهد را در هر جمعی بیان کنند.الف( 

 گسترش علم و فرهنگ و اندیشه است. ب( الزمۀ

 .باشدادی باید بنیان های اصیل را تغییر دهد ولی باید نقّ ج( 

 ان کرد به شرط اینکه به قصد فریب افراد بیان نشود.تخصصی بید( می توان عقاید خود را در محیط غیر

 ؟نمی باشد دام گزینه درباره اخالق انتقاد صحیح( 82

 انتقاد از خود شروع کند  فرد منتقد بهتر است باالف( 

 ناقد را نقد کند. ،نقد شونده نباید برای تالفیب( 
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 کنار نهادن حب و بغض بیشتر مربوط به نقد کننده است.ج( 

رد که ما سنتی و... را زد ما هم هیچ اشکالی ندا ملی گرا، که ما را نقد می کند اگر به ما برچسب هایی مثل داعشی، د( کسی

 برچسب هایی با همان شدت بزنیم

پاسخ  امام صادق علیه السالم مبنی بر سوال پرسیده شده از ایشان )آیا به دست آوردن زیاد اموال و پول اشکالی دارد؟(  (29

 اد در چه صورت جایز نیست؟کسب مال زی

 صرفا برای اندوختن و لذت از زیاد شدن مداوم آن )پاسخ سوال(الف( 

 استفاده برای مصارف مختلف شخصی و خانوادگی  ب(

 انفاق و مصرف شخصیج(       

 عدم سرباری بر دیگران (د

 معیشت کدام است؟ ین گزینه برای معنای واژۀکامل تر (30

 زیست و زندگانیالف( 

 و آنکه اسباب زندگانی خود را اندوخته کند )پاسخ سوال(زندگانی  (ب

 زندگانی و همراهی  (ج

 صرفا وسایلی است که برای امرار معاش برای زندگی نیاز است (د

طبق حدیث پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آل و سلم ، کسانی که برای کسب روزی حالل خانواده اش تالش میکند ، مانند  (31

 چه کسی توصیف شده اند؟

 الف( محسنین

 مجاهدین در راه خدا )پاسخ سوال( (ب

 طواف کنندگان (ج

 همه موارد (د

پس از بازگشتن حضرت محمد صلی اهلل علیه و آل و سلم و یاران ایشان از یکی از جنگ ها ، گروهی به استقبال »روایت  (32

دست آن شخص شد. مجاهدین آمدند. مردی به سراغ رسول اکرم آمد و دست ایشان را گرفت. حضرت رسول متوجه زبری 

حضرت ، علت را جویا شدند و آن شخص گفت: به دلیل فعالیت و کار اینچنین شده است. پس حضرت فرمودند : این 

 درباره اهمیت کدام یک از موارد زیر است. «ز قیامت هرگز آتش را لمس نمیکند.دستان ، دستانی است که در رو

 جهاد در راه خداالف( 

 به مجاهدین در راه خدااستقبال و خوش آمد گویی  (ب
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 کار و کسب روزی حالل )پاسخ سوال( (ج

 همه موارد (د

 دارد؟ حکمی چه زندگی عادی شرایط در دیگران از مالی درخواست( 33

 مستحبد(                    حرامج(                                    مکروهب(                                  مباحالف( 

 باشد؟ نمی معاشرت های ضرورت از از موارد زیر یک کدام( 34

 خداشناسید(              معنوی رشدج(                           رذائل ظهورب(                      شناسی خودالف( 

 باشد؟ نمی معاشرت انواع رابطه های زیر از یک کدام(35

 خانوادگید(                  دوستانهج(                            تفریحیب(                                آیینیالف( 

 .  و از  .... می باشد.( داشتن شغلی آبرومند از عواملِ ...36

 وظایف اجتماعی –عزّت و احساس شخصیّت الف( 

 مسئولیّت های اجتماعی -ب( امرار معاش و تأمین مایحتاج زندگی مادی

 اجتماعی وظایف -ج( اعتماد به نفس و استقالل کشور

 د( الف و ب صحیح است

چنین نگویید زیرا این شخص اگر برای حفظ خود »( این فرمایش پیامبر)ص( در مورد طعنه اصحاب به جوانی که کار می کرد: 37

 ، داللت می کند به اینکه ....«از ....کار می کند در آن صورت در راه خداست

 فعل اخالقی، الزم نیست قصد قُربت آگاهانه باشد الف( در

 ب( در فعل اخالقی، قصد قُربت باید آگاهانه باشد

 ج( در فعل اخالقی، قصد نفع عمومی مالک است

 د( الف و ج صحیح است

 ؟نیستکدامیک از شروط امر به معروف و نهی از منکر (38

 امر میکند معروف است.الف( بداند آنچه از آن نهی میکند منکر، و آنچه بدان 

 خود شخص، از آنچه از نهی میکند دوری و به آنچه امر میکند عمل کند. ب(

 شود، اصرار دارد.ج( بداند شخص به آنچه از آن نهی یا به آن امر می

 د( جدا از اینکه ممکن است امر به معروف و نهی از منکر جواب دهد، به این فریضه عمل کند.
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 معروف و نهی از منکر سلبی، ترک رابطه با فرد ، در چه صورت واجب است؟در موضوع امر به (39

 زمانی که تذکرات زبانی و رفتاری امر به معروف و نهی از منکر مؤثر واقع نشود. الف(

 ب( زمانی که فرد دچار گناه و معصیت بسیار بزرگی شود.

 از منکر توجه نکند.ج( زمانی که فرد به نصیحت و سرزنش زبانی امر به معروف و نهی 

 د( همه موارد.

گیرد طبق نوشته امام خمینی در کتاب چهل حدیث، چرا مدارا کردن با فردی که مورد امر به معروف و نهی از منکر قرار می (40

 واجب است؟

 کند.گوار است و غضب و عصبیت را تحریک می\الف( چون در ذائقه انسان امر و نهی تلخ و نا

گیرد، تذکر و سرزنش دیگران را ضرری ی غضبیه فردی که مورد امر به معروف و نهی از منکر قرار میقوهب( چون ممکن است 

 برای خود تلقی کند.

 چون ممکن است اگر با شدت و عنف امر به معروف و نهی از منکر کنیم کارش از معصیت کوچک به معاصی بزرگ بکشد. ج(

 د( همه موارد.
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