قال رسول اهلل (ص)  :إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَکَارِمَ الْأَخْلَاقِ
بزرگی و عظمت هر مملکت به وسعت خاک آن نیست بلکه به اخالق و روحیات اهالی آن است  .کلبر

طرح درس و تلخیص و سواالت تستی و تشریحی از کتاب آیین زندگی اخالق کاربردی

پیامبر (ص)  :الْحَسَنُ نِصْفُ الدّینِ

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی غیر دولتی ،غیر انتفاعی
صبح صادق
زمستان  5931رضا سلیمی

تمام طالهای روی زمین به اندازه یک فضیلت اخالقی ارزش
ندارد( .افالطون)

هر صفت و عملی که انسان را به کمال نهایی و به مقام
قرب الهی برساند فضیلت محسوب می شوند و هرچیزی
که مانع رسیدن به سعادت شود رذیلت است.

 -5اخالق دانشجویی

اخالق سرمایه است.

 -2اخالق پژوهش

فضائل و رذائل اخالقی

آئین زندگی  ،اخالق کاربردی

 -9اخالق نقد

 -4اخالق معیشت
 -1اخالق معاشرت
 -6اخالق جنسی
 -7اخالق سیاست

قد افلح من زکها و قد خاب من دسها
برای پیمودن راه سعادت باید اول آفت و خطرها را
شناخت و از آنها حذر کرد و در مرحله بعدی باید در
جهت آراستن جان و عمل به فضایل اقدام کرد.
«رضا سلیمی»

 -8اخالق مناظره
دانشگاه صبح صادق (رضا سلیمی)

– 5تصحیح انگیزه و نیت
 -2شهامت در پژوهش
 -9جقیقت جویی در پژوهش

پیامبر اکرم (ص) :کسی که بر شهوتش غالب شود عقلش
آشکار میشود

مَن أطاعَ نَفسَهُ فی شَهَواتِها فَقد أعانَها على هُلْکِها

 -4نشاط در پژوهش

امام باقر (ع) :هیچ عبارتی برتر از عفت شکم و عفت جنسی نیست

اخالق پژوهش

اخالق جنسی

فضائل و رذائل اخالقی پژوهش

فضایل اخالقی مربوط به امور جنسی

 – 5شهرت زدگی

 – 5عفت و پاکدامنی

 -2شتاب زدگی

 -2غیرت

 -9دخالت دادن خواسته های شخصی

 -9حجاب و ترک خود آرایی در انظار عموم

 -4انتحال یا سرقت ادبی

 -5در معاشرت با دیگران ،کدامیک از موارد زیرجزء آسیب های رفتاری می باشد؟
.5امر به معروف و نهی از منکر

 .2اهتمام به امور مردم

. 9برآوردن نیاز آنها

 .4شایعه پراکنی

 -2از منظر حضرت علی (ع) بدترین دوست چه کسی است؟
. 5افراد بخیل

 .2کسیکه گناه را زیبا جلوه دهد

. 9افراد احمق

 . 4کسیکه رابطه اش را با دیگران قطع کرده است

 -9حرام دانستن لذات و شهوات جنسی بر خود ،جزء کدامیک از دیَدگاههای زیر در غریزه جنسی می باشد؟
. 5دیدگاه افراطی

 .2دیدگاه تفریطی

.4دیدگاه الهی

.9دیدگاه معتدل

 -4دیدگاه فروید در ارضاء غریزه جنسی ،جزء کدامیک از دیدگاه های زیر در غریزه جنسی می باشد؟
 .5دیدگاه افراطی

 .9دیدگاه معتدل

 .2دیدگاه تفریطی

.4دیدگاه انسانی

 -1کدامیک از عوامل زیر جزء عوامل شهوت رانی و شهوت پرستی می باشد؟
 .5ضعف در خداشناسی و سستی در ایمان

 .2بی توجهی نسبت به اهمیت ازدواج

 .9جوانی و غریزه جنسی

 .4نا امنی های اجتماعی

 -6پیام رسول گرامی ا سالم که فرمود :از گیاهان سبز و خرمی که در محلهای بد روییده اند بپرهیزید .به کدامیک از شرایط ازدواج اشاره دارد؟
.5تقوا و تدین

 .2اصالت خانوادگی

.9ضرورت توجه به زیبایی ظاهری

.4علم و عمل صالح

 -7پذیرش نسبیت گرایی اخالقی جزء مشکالت کدامیک از از دیدگاه های زیر است؟
.5جدایی دین از سیاست
 .2اصل سیاست و تبعیت اخالق از سیاست
 .9اصالت اخالق و تبعیت سیاست از اخالق
.4در نظر گرفتن دین و سیاست توامان با یکدیگر در یک سطح
 -8نخستین شکل نظریه اصالت سیاست و تبعیت اخالق از سیاست چیست؟
 .5پذیرش نسبی گرایی

 .2جدال اخالق و سیاست

 .9نابودی اخالق

 .4نابودی سیاست

 -3کدامیک از دیدگاه های زیر به دیدگاه اسالم درباره سیاست اشاره دارد؟
.5جدایی دین از سیاست
 .2اصل سیاست و تبعیت اخالق از سیاست
.9اصالت اخالق و تبعیت سیاست از اخالق
 .4در نظر گرفتن دین و سیاست توامان با یکدیگر در یک سطح
 -51کدامیک از موضوعات زیر به وظایف اخالقی مردم در برابر حاکمان اشاره دارد؟
 .5محبت و مدارا

 .2فاصله نگرفتن از آنها

 .9رعایت عدالت

 .4مشورت و رایزنی

 -55کالم امام علی (ع) که فرمود :بهترین اندیشه ها از آن کسی است که از مشورت با دیگران خود را بی نیاز نبیند به کدام موضوع زیر اشاره دارد؟
 .5شهامت در ابراز نظر

 .2امانت داری

.9نقد اندیشه

 .9پژوهش گروهی

 -52جمله ((اکثریت هرگز با حقانیت مساوی نیست)) به مدام موضوع اشاره دارد؟
 .5پژوهش گروهی

 .2شتابزدگی

 .9شهرت زدگی

 .4امانت داری

 -59کدامیک از موضوعات زیر ،در معنای انتحال درست است؟
 .5سرقت ادبی

 .2انتقاد ناشایست

 .9زنجیر کردن علم

 .4خیاالت را بعنوان علم مطرح کردن

 -54کدام تعریف در معنای نقد و انتقاد صحیح می باشد ؟
 .5بیام معایب و اشکاالت

 .2بیان خوبیها و محسنات

.9وارصی صرف گفتار و نوشتار

 .4ارزیابی منصفانه یک چیز

 -51تفکیک اندیشه و رفتار از فرد در کدامیک از موضوعات اخالقی زیر اشاره دارد؟
 .5اخالق پژوهش

 .2اخالق دانشجویی

 .9اخالق نقد

 -56بر طبق فرمایش پیامبر اکرم (ص) باالترین و برترین جزء عبادت کدام است؟
 .5مطالعه و درس خواندن

 .2عبادت کردن

 .9روزی حالل

 .4اخالق خوب

.4اخالق معیشت

 -57برقراری روابط با هم کیش و هم مسلک  ،جزء کدامیک از انواع معاشرتهای زیر است؟
.5معاشرت انسانی

 .2معاشرت آیینی

 .9معاشرت دوستانه

 .4معاشرت فامیلی

 -58قرآن کریم علت برتری امت اسالمی بر سایر امتها را بخاطر کدام ویژگی زیر میداند؟
 .5برپایی نماز

 .2وجود مستحبات در اسالم

 .9انجام امر به معروف و نهی از منکر

 .4خیرخواهی دیگران

 -53آیه شریفه چیزی که بان علم نداری ،دنبال نکن به کدام موضوع زیر اشاره دارد؟
 .5تقلید کردن

 .2پیروی از حدس و گمان

 .9تمایالت نفسانی

 .4شتاب زدگی

 -21در آیه شریفه «قل کل یعمل علی شاکله» طبق فرمایش امام صادق (ع) شاکله به چه معنایی آمده است؟
.5حسن فعلی

 .2حسن فاعلی

 .9شکل تکوینی

 .9شکل تشریعی

 -25آیه شریفه (( همانا انسان باید به غذای خویش بنگرد)) به کدام موضوع زیر اشاره دارد؟
 .5کیفیت غذا

 .2کیمت غذا

 .9علم و دانش

 .4انتخاب استاد شایسته

 -22کدام یک از عبارات زیر درباره امر به معروف و نهی از منکر صحیح نیست؟
 .5همه مسلمانان از زن ،مرد ،کوچک و بزرگ مشمول این حکم هستند
 .2این حکم در همه زمان ها قابل اجراست
 .9این حکم نسبت به همه ی افراد قابل اجراست
 .4بعضی از افراد و گروه ها را شامل نمیشود
 -29بنا بر احادیث مهصومین (ع) دوستی با چه کسانی موجب امنیت و آسایش و آرامش نفس است؟
 .5انسان های مهربان

 .2خرمندان

 .9نمازگزاران

 -24کدامیک از گروه های زیر کمال و تکامل روحی انسان را در عدم توجه به غریزه جنسی می دانند؟
 .5بودائیان ،مسیحیان ،زیگموند فروید

 .2بودائیان ،مسلمانان

 .9مسیحیان ،فروید

 .4آئین جین ،کلبیان

 .4عالمان

 -21دیدگاه زیگموند فروید در شمار کدام یک از دیدگاه ها درباره غریزه و عالقه جنسی است؟
 .5دیدگاه افراطی

 .2دیدگاه معتدل

 .9دیدگاه تفریطی

 .4دیدگاه عقلی و استداللی

 -26کدام یک از موارد زیر از فضایل اخالقی مربوط به امور جنسی به شمار نمی رود؟
 .5عفت و پاکدامنی

 .2غیرت

 .9قطع ارتباط با مردم

 .4حجاب و ترک خودآرایی در انظار عمومی

 -27نظریه مقبول و معقول در زمینه ی رابطه ی اخالق و سیاست چیست؟
 .5جدایی اخالق از سیاست

 .2اصالت اخالق و تبعیت سیاست از آن

 .9اصالت سیاست و تبعیت اخالق از آن

 .4نظریه جدایی دین از سیاست

 -28کدام یک از موارد زیر از وظایف اخالقی مردم در انتخاب مسئوالن نیست؟
 .5توجه به اصالت خانوادگی

 .2اصالت اخالق و تبعیت سیاست از آن

 .9اصالت سیاست و تبعیت اخالق از آن

 .4نظریه جدایی دین از سیاست

 -23کدامیک از موارد زیر از جمله آفات اخالقی مناظره به شمار می رود؟
 .5مالیمت

.2مراء یا جدالگری

.9مغالطه

 -91رایج ترین معنای اصطالحی اخالق در بین دانشمندان به کدام موضوع زیر اشاره دارد؟
.5علم و شناخت

 .2رفتار و بعد عملی

 .9ویژگی ها و صفات نفسانی

.4سیره تاریخی

 -95بررسی علم اخالق توسط جامعه شناسان جز کدام نوع از روشهای اخالقی زیر میباشد؟
 .5اخالق توصیفی

 .2اخالق هنجاری

 .9اخالق کاربردی

 .4فرا اخالق

 -92کدامیک از موارد زیر جز موانع دستیابی به علم حقیقی می باشد؟
 .5انتخاب استاد شایسته

 .2پرسش گری

 .9تقلید کورکورانه

 .4خودشناسی

 -99رابطه کار و شخصیت انسان چگونه می باشد؟
 .5رابطه دو طرفه است یعنی هر دو بر هم تاثیر می گذارند

 .2رابطه ای با هم ندارند

 .9فقط کار بر شخصیت تاثیر گذار است

 .4شخصیت بر کار تاثیر گذار است

.4استدالل طلبی

 -94منظور از "روزی" در روایت «اخالق نیکو موجب زیادت در روزی می شود» چیست؟
 .5رزق مادی از قبیل خوراک ،پوشاک و مسکن

.2رزق معنوی مانند علم ،ایمان و عدالت

 .9رزق های مادی  ،معنوی و اخروی

 .4عدم نزول بال و مصیبت

 -91از نظر قرآن کریم علت اصلی محرومیت ها و گرفتاریهای انسان چیست؟
 .5اعمال رفتارهای ناشایست انسانی

 .2تقدیر و سرنوشت انسان

 .9بی احترامی به پدر و مادر

 .4انجام ندادن مستحبات

 -96بهترین و کاملترین معیار معاشرت در کدام جمله آمده است؟
 .5از دوستی با انسانهای گناهکار بپرهیز

 .2با فقرا و نیازمندان همنشین باش

 .9هرچه برای خود می پسندی برای دیگران هم بپسند

.4در رفع اختالفهای میان مردم کوشا باش

 -97عبارت « هرکسی به عنوان عضوی از خانواده انسانی در قبال سایر انسان خا و همنوعان ،وظایف و مسئولیت های اخالقی خاصی بر عهده دارد»
به کدام یک از انواع معاشرت ها مربوط می شود؟
.5معاشرت های ایینی

 .2معاشرتهای خانوادگی

 .4معاشرت های انسانی

 .9معاشرتهای دوستانه

 -98حدیث « کونا للظالم خصما و للمظلوم عونا » به چه موضوعی اشاره دارد؟
 .5اصالح میان مردم

.2اهتمام به امور مردم

 .9امر به معروف و نهی از منکر

.4دخالت در امور خصوصی انسان ها

 -93مقصود از «اصالح ذات بین» چیست؟
.5اصالح کردن رفتار خویش

.2کوشش برای اصالح رفتار دیگران

 .2آشتی دادن افرادی که روابطشان سرد و سست شده است.

 .4اصالح رفتار خوب با دیگران

 -41ارزشمندی گفتگو و مباحثه و مناظره با چه چیزی تعیین میشود؟
 .5انگیزه و هدف گفتگو و مناظره

 .2موضوع گفتکو و مناظره

 .9عالم بودن طرفین گفتگو

 .4توجه به گوینده

 -45این سخن امام علی (ع) که میفرماید :من چیزی زیانبارتر برای حال قلب از صدای کفش در پشت انسان ندیدم .با کدام یک از لغزشهای اخالقی
مدیران مرتبط است؟
 .5ریاست طلبی

 .2تکبر

.9استبداد در تصمیم گیری

 .4تحقیر کردن زیر دستان

 -42گفتگوی خداوند با فرشتگان و آدمیان از کدام یک از انواع گفتگوها به شمار میرود؟
.5تبلیغی

.2اقنایی

 .9تعلیمی

.4ارشادی

 -49کدامیک از موارد زیر از جمله عوامل سستی در تحقیق به شمار نمیرود؟
 .5روشن نشدن اهمیت کار
.2نشناختن اهمیت و هدف تحقیق
 .9عدم توجه محقق به توانایی ها امکانات و محدودیت های خود
 .4پرهیز از پژوهش گروهی
 -44کدام یک از موارد زیر از آسیب های اخالقی بک پژوهش به شمار نمیرود؟
 .5شهرت زدگی

.2حقیقت جویی

.9تفکیک اندیشه و رفتار فرد

 .4نقد پذیری

 -41معنای شایع و رایج واژه «انتحال» چیست؟
 .5شهرت زدگی

 .2به کار بردن شیوه غیر علمی

 .9خود را به قبیله ای منصوب کردن

 .4سرقت ادبی

 -46بر اساس حدیث پیامبر اکرم (ص) باالترین و برترین جزء عبادت و پرستش خداوند چیست؟
 .5دوری از گناهان

.2طلب روزی حالل

.9کسب علم

 .4داشتن اخالق نیکو

 -47کدامیک از گزینه های زیر معنای درست نقد را بیان می کند؟
 .5ارزیابی منصفانه یک چیز ،یعنی ضمن بیان نقاط ضعف ،نقاط قوت را بیان کردن
 .2یافتن همه نکته های خوبی که در جهان اندیشیده و نوشته شده اند
 .9بیان نواقص و بدیهای به محسنات و نقاط قوت یک نوشته
 -48کدام یک از موارد زیر از جمله شرایط اخالقی نقد نیست؟
 .5کنار نهادن حب و بغض

 .2تفکیک اندیشه و رفتار از فرد

 .9موثر و مفید بودن نقد

 .4لزوم بردباری و نقد پذیری

 -43نام دیگر « تفکر انتقادی » چیست؟
 .5اخالق هنجاری 2

 .معناشناسی

.9انتحال

 .4منطق کاربردی

 -11این سخن لنین که میگفت اخالق ما از منافع مبارزه طبقاتی پرولتاریا به دست می آید  ،مبتنی بر چه اصلی است؟
.5جدایی اخالق از سیاست

 .2اصالت اخالق و تبعیت سیاست از اخالق

 .9تقابل اخالق و سیاست

 .4اصالت سیاست و تبعیت اخالق از سیاست

-15مردم با انجام کدام یک از موارد زیر میتواندد درصد خطای جامعه را تا حد صفر پایین بیاورند؟
 .5همراهی با مسئوالن

 .2امر به معروف و نهی از منکر

 .9مشورت و رایزنی

 .4حمایت از مسئوالن

 -12معنای صحیح نقد کدام است؟
 .5ارزیابی منصفانه یک چیز

 .2عیب جویی و خرده گیری

 .9بیان خوبی ها و محسنات

 .4بیان نقاط ضعف

 -19طبق فرموده پیامبر اکرم ( صلی اهلل علیه و آله) اگر عبادت هفتاد جز داشته باشد باالترین و برترین آن کدام است؟
 .5کسب علم

 .2طلب روزی حالل

.9کمک به نیازمندان

 .4جهاد در راه خدا

 -14این بیت منسوب به امام علی (ع) به کدام ویژگی کار اشاره دارد؟
لنقل الصخر من قلل الجبال احب الی من سنن الرجال
 .5نقش کار در تربیت

.2نقش کار در بهداشت روانی

 .9نقش مار در بهبود معیشت

 .4نقش کار در احساس شخصیت

 -11پیروان کدام آیین غریزه جنسی را به طور کامل تحریم نمیکنند اما آن را عملی ذاتا پلید می دانند؟
 .5برهمنان آیین بودا

 .2صوفیان

 .9آیین جین

 .4رهبران مسیحی

 -16پژوهش های اخالقی به چند دسته کلی تقسیم میشوند؟
 .5سه دسته – اخالق توصیفی ،اخالق هنجاری ،اخالق دستوری
 .2سه دسته – اخالق توصیفی ،اخالق هنجاری ،فرا اخالق
 .9دو دسته – اخالق هنجاری  ،فرا اخالق
 .4دو دسته – اخالق توصیفی ،فرا اخالق
 -17روش بحث در اخالق هنجاری چگونه است؟
 .5آماری

 .2تاریخی و نقلی

 .9استداللی و عقلی

 -18کدام یک از عبارات زیر تعریف اخالق کاربردی را بیان می کند؟
.5کاربرد و تطبیق استدالل ها ،ارزشها و ایده آل های اخالقی درباره رفتارهای اخالقی
 .2معرفی اخالقیات افراد ،گروهه ا و جوامع مختلف با روشهای تاریخی و نقلی
 .9تحلیل عقلی و فلسفی مفاهیم و احکام اخالقی
 .4بررسی افعال اختیاری انسان و صفات حاصل شده از آنها در حوزه اخالق

 .4تجربی و تاریخی

 -13نام دیگر اخالق دستوری چیست؟
 .5اخالق توصیفی

 .2اخالق هنجاری

 .9اخالق حرفه ای

 .4فرا اخالق

 -61چه عواملی انسان را به پیروی از حدس و گمان دعوت می کند؟
 .5تقلید از متخصص

 .2چینش نادرست مقدمات

 .9دشواری دستیابی به یقین و غریزه راحت طلبی

 .4آلودگی های نفسانی

 -65کدام گزینه از آداب اخالقی آموختن نیست؟
 .5رعایت اولویت ها

 .2خودشناسی

.9پرسش و پرسشگری

 .4ضبط و نگارش مطالب

 -62جهت گیری تحقیق با توجه به کدام یک از موارد زیر مشخص میشود؟
 .5حقیقت جویی در پژوهش

 .2امانت داری در پژوهش

 .9مسئله تحقیق

 .4توجه به نقش پیشفرضها

 -69اگر شخص برای حفظ خود از درخواست از دیگران کار کند دراین صورت؟
 .5در راه خداست.

 .2در راه شیطان است.

 .9مورد غضب خداوند است.

 .4طلب دنیاست.

 -64از نظر فیلسوفان که " آدمیان مدنی بالطبع اند" یعنی چه؟
.5انسانهای به طبیعت عالقمندند

 .2انسانها به دین اجتماعی عالقمندند

.9انسان ها طبیعا خواستار زندگی اجتماعی اند

 .4انسان ها ذاتا به منافع مادی عالقه مندند

 -61کدام گزینه مصداق معاشرت آیینی به مشار می آید؟
 .5روابط فرد با سایر هم کیشان و هم مسلکان

 .2روابط انسان با هم نوعان خود بر اساس معیارهای دینی

 .9برخورد هر فرد با دوستان دیندار

 .4روابط انسان با سیار شهروندان و هموطنان

 -66طبق فرموده امام علی (علیه السالم) با  .....معاشرت نکن چرا که کارش را در نظر تو زیبا جلوه می دهد و دوست دارد که تو هم مثل او باشی؟
 .5چاپلوس
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.دروغگو

.9فاسق

 -67بهترین و زیباترین نشانه اهتمام به امور خلق و توجه به مسائل مسلمانان چیست؟
 .5انفاق

 .2امر به معروف و نهی از منکر

 .9جهاد

 .4ادای زکات

 .4احمق

 -68بهترین معیار معاشرت چیست؟
 .5بتواند در همه شرایط و برای همه افراد قابل توصیه باشد
.2آنچه برای دیگران می پسندی برای خود نپسند
 .9خود را به جای طرف مقابل فرض کن و تصور کن اگر جای آنان بودی چه توقعی داشتی.
 .4آنچه برای خود می پسندی برای دیگران نپسند
 -63کدامیک از موارد زیر منشا های مراء به شمار می آید؟
 .5لجاجت

 .2خودپسندی

 .9ریاست طلبی

 .4غضب

 -71پیامبر بزرگ اسالم هدف اصلی رسالت خود را چگونه معرفی کرده است؟
 .2معرفی صفات ناپسند اخالقی

 .2به کمال رساندن خلق های کریم و منش های بزرگوارانه

 .9معرفی انسانهای برجسته و ممتاز اخالقی

 .4خدمت رسانی به مردم دنیا

 -75این گفته پیامبر اکرم (صلی اهلل علیه و آله ) که می فرماید :برای دروغگو بودن فرد همین بس که هرچه را می شنود بازگو نماید .به کدام
آسیب معاشرت اشاره دارد؟
 .5سوء استفاده از دیگران

.2شایعه پراکنی

 .9دخالت در امور خصوصی

 .4هتاکی

 -72کدام یک بیانگر عفت است؟
 .5تسلیم شهوت در برابر شرع
 .2تسلیم انقیاد شهوت در برابر عقل
 .9کنترل و سرکوب امیال شهوانی
 .4کوشش در محافظت از چیزهایی که محافظت از آنها الزم است
 -79پاداش کدام گزینه زیر در راوایات از نماز و روزه و صدقه باالتر دانسته شده است؟
.5امر به معروف و نهی از منکر

 .2جهاد و حج

 .9اصال ذات بین

 .9همه موارد

 -74وظیفه حکومت اسالمی در باره امر به معروف ،در کدام مرحله زیر است؟
 .5مرحله قلبی

 .2مرحله زبانی

.9مرحله عملی

.4مرحله کیفری

 -71دیدگاه " ایین بودا " درباره غریزه جنسی با کدام دیدگاه زیر مخالف است ؟
 .5مسیحیت

.2کلبیان

.9صوفیان

 .4فروید

 -76کوشش در محافظت از چیزهایی که حفاظت از آنها الزم است ،به کدام گزینه زیر اشاره دارد؟
 .5عصمت

 .9غیرت

 .2عفت

 .4حیا

 -77نظریه ماکیاولی نماینده کدام دیدگاه زیر است؟
 .5جدایی اخالق از سیاست

 .2تبعیت سیاست از اخالق

 .9تبعیت اخالق سیاست

 .4تاثیر متقابل اخالق با سیاست

 -78دیدگاه امام علی علیه السالم درباره سیاست و اخالق چگونه است؟
.5تاثیر متقابل سیاست با اخالق

 .2تاثیر غیر مستقیم سیاست از اخالق

.9تاثیر غیر مستقیم اخالق از سیاست

 .4اصالت اخالق و تاثیر سیاست از اخالق

 -73امام علی (ع) راس سیاست را چی می نامد؟
 .5ساده زیستی

 .2صبر و گذشت

 .9محبت و مدارا با مردم

 .4آرامش

 -81در کدامیک از صناعات زیر در منطق ،بحث مناظره و گفتگو بررسی شده است؟
 .5برهان

.2استدالل

 .9جدل

.4شعر

 -85آیه شریفه "فَبِما رَحمَةٍ مِنَ اللََّهِ لِنتَ لَهُم " به کدام موضوع زیر اشاره دارد؟
.5حقیقت محوری

.2مالیمت

 .9گفتگوی نیکو

.4مجادله

 -82دو آفت اخالقی در گفتگو کدام است؟
.5شخصیت طلبی و مراء

 .2شخصیت خواهی و جدال

.9شخصیت زدگی و مراء

 .9شخصیت زدگی و مدرا

 -89فراگیری کدامیک از دانشهای زیر به عنوان واجب عینی می باشد؟
 .5فقه

.2اخالق

 .9پزشکی

.4خودشناسی

 -84فرهنگ و ارزشهای هر جامعه ،به کدام گزینه زیر ارتباط دارد؟
 .5پیشینه پژوهش

 .2گزینش پژوهش

 .9حقانیت پژوهش

 .4پیش فرضهای پژوهش

 -81کدام یک از گزینه های زیر به عنوان بنیادی ترین مرحله تحقیق است؟
 .5گزینش مساله

 .2پیشینه پژوهش

.9پیش فرضهای پژوهش

.4امانت داری

 -86پرهیز از نقل تقطیعی سخن ،به کدام گزینه زیر اشاره دارد؟
 .5حقانیت پژوهش

.2امانت داری

.9انتحال

.4همه موارد

 -87کدام یک از گزینه های زیر مربوط به آسیب شناسی اخالقی پژوهش نمی باشد؟
.5امانت داری

.2شهرت زدگی

 .9شتاب زدگی

.4انتحال

 -88کدام تعریف در معنای نقد و انتقاد صحیح میباشد؟
.5بیان معایب و اشکاالت

.2بیان خوبی ها و محسنات

 .9وارسی صرف و گفتار نوشتار

 .9ارزیابی منصفانه یک چیز

 -83رد کردن بدون درک کردن نشانه کدام گزینه زیر است؟
.5حب و بغض داشتن

.2نقد متقابل

.9انگیخته و انگیزه

.4عدم تبحر در موضوع

 -31آیه شریفه آنها گفتند " :آیا ما به دو انسان همانند خودمان ایمان بیاوریم ،درحالی که قوم آنها بردگان ما هستند؟" به کدام گزینه زیر اشاره
دارد؟
 .5تفکیک اندیشه و رفتار

 .2نقد انگیخته بجای انگیزه

 .9نقد متقابل

 .4لزوم نقد پذیری

 -35آیه شریفه " ای کسانی گه ایمان آورده اید چرا سخنی می گویید که عمل نمیکنید؟ نزد خدا بسیار موجب خشم است که سخنی بگویید که
عمل نمیکنید" به کدام موضوع زیر اشاره دارد؟
 .5آغاز کردن از خود

 .2پرهیز از برچسب زدن

.9لزوم نقد پذیری

.4تفکیک اندیشه و رفتار

 -32آیه شریفه " و اینکه برای انسان بهره ای جز سعی و کوشش او نیست" به کدام موضوع اشاره دارد؟
.5اخالق فردی

 .2اخالق معاشرت

 .9اخالق معیشت

.4اخالق اجتماعی

 -39کدامیک از نیت های زیر به عنوان نیت دنیا طلبی ذکر شده است؟
.5بی نیازی خانواده

 .2تامین مخارج خانواده

 .9رفاه و خوشبختی

 .4مباهات و تکاثر

 -34کدام گزینه زیر توضیح آیه شریفه " :وَ لَوْ أَنََّ أَهْلَ الْقُرى آمَنُوا وَ اتََّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَیْهِمْ بَرَکاتٍ مِنَ السََّماءِ وَ الْأَرْضِ" می باشد؟
 .5و اگر آبادانیها در شهرها می بود ،ایمان و تقوا در آسمان و زمین زیاد میشد.
. 2و اگر انسانها ایمان می آورند و تقوا پیشه می کردند برکات آسمان و زمین را بر آنها نازل می کردیم
 .9و اگر اهل شهر ها و آبادیها ،ایمان می آوردند و تقوا پیشه میکردند برکات آسمان و زمین را از آنها دریغ نمیکردیم
 .4و اگر اهل شهرها و آبادیها ایمان می آوردند و تقوا پیشه میکردند برکات آسمان و زمین را برا آنها می گشودیم
 -31کدام گزینه زیر ،از مهم ترین علل ارتکاب گناه میباشد؟
 .5تراکم انرژی در انسان

 .2وساوس و تخیالت

 .9بیکاری

 .4بی شخصیتی

 -36جمله "خود را بین خویش و دیگران میزان قرار بده" به کدام موضوع زیر اشاره دارد؟
 .5معاشرت ایینی

 .2معاشرت شهروندی

 .9معاشرت انسانی

 .4معیار معاشرت

-37کدامیک از موارد زیر جزء موانع دستیابی به علم حقیقی می باشد؟
 .5انتخاب استاد شایسته

.2پرسشگری

.9تقلید کورکورانه

.4خودشناسی

 -38آیه شریفه « پروردگارا ما از سران و بزرگان خود اطاعت کردیم و ما را گمراه ساختند» به کدام مانع زیر اشاره دارد؟
 .5پیروی از حد و گمان

 .2تقلید کورکورانه

 .9تمایالت نفسانی

 .4شتاب زدگی

 -33در حدیث پیامبر (ص) ،برتری عالم به عابد به چه چیزی تشبیه شده است؟
.5خورشید بر سایر ستارگان

 .2ماه بر سایر ستارگان

 .9خورشید بر سایر سیارات

 .9گزینه 2و 9

" -511شاکله" به کدام گزینه زیر اشاره دارد؟
 .5حسن فعلی

 .2حسن عملی

.9حسن فاعلی

 .4حسن رفتاری

 -515فراگیری علم از دیدگاه اسالم چگونه است؟
 .5ضرورتی مطلق است

 2ضرورتی مفید است

 .9محدود به قید زمان و مکان است

 .4محدود به قید افراد و مکان است

 -512ثمره عجب و خود بزرگ بینی چیست؟
 .5ثمره آن تکیه بر دانایی خود و ازدیاد آگاهی است

 .2ثمره آن سستی و ضعف عقل و گمراهی علمی انسان است

.9ثمره آن دوری از اجتماع است

 .4ثمره آن برخورداری از عقل جمعی است

 -519اما صادق (ع) چه چیزی را موجب هالکت قوم معرف کرده اند؟
 .5پرسش های پی در پی

 .2علوم دنیوی

 .9پرهیز از پرسش

 .9تکنیک های زیان بخش

 -514هدف اصلی علم اخالق چیست؟
 .5هدف اصلی آن آموزش شیوه رفتار است

.2هدف اصلی آن اجتماعی نمودن اخالق است

 .9هدفش برجسته نمودن صفات اخالقی است

 .4هدفش بررسی صفات بد درونی انسان است

 -511موانع دست یابی به علم حقیقی کدامند؟
 .5رفاه طلبی ،تن پروری ،زیاده خواهی

 .2پیروی از حدس و گمان ،تقلید کورکورانه ،شتاب زدگی

 .9تنبلی ،خودخواهی ،تبعیت از شایعات

 .4برتری جویی ،خودخواهی ،زیاده خواهی

 -516از شاخصه های مهم برای ارزیابی میزان موفقیت نظام های آموزشی کدام است؟
 .5تعداد مجامع علمی و آموزشی

 .2شمار پژوهشگران تربیت کرده

 .9تعداد بیشتر معلمان و اساتید

 .4شمار بیشتر رشته های علمی

 -517در چه صورتی کار و تالش انسان ،در مسیر شیطان بوده و دنیا طلبی شمرده می شود؟
 .5اگر برای مباهات و فخر فروشی و مال اندوزی کار کند

 .2اگر با قصد مطرح کردن خود در جامعه باشد

 .9اگر برای امرار معاش باشد

 .4اگر برای رضایت مردم از خودش باشد

 -518کدامیک از پژوهشهای ا خالقی به بررسی افعال اختیاری انسان و صفات حاصل شده از آنها از جهت خوبی یا بدی می پردازد؟
 .5اخالق توصیفی

 .2اخالق هنجاری

 .9فرا اخالق

 .4اخالق کاربردی

 -513تاثیر نیت روی کار و تاثیر کار در تکامل نفس انسان تاثیری است:
 .5قراردادی

 .2تشریعی

 .9طبیعی

 .4تکوینی

 -551جهت گیری هر تحقیقی با توجه به کدام مورد مشخص می شود؟
 .5مساله تحقیق

 .2پیشینه پژوهش

 .9انگیزه و نیت پژوهش

 .4پیش فرضهای پژوهشگر

 -555استناد بسیاری از پژوهشگران به نظریه هایی همچون "تکامل انواع " یا نظریه "فروید" درباره اصالت میل جنسی ناشی از کدام یک از آسیب
های اخالق پژوهش است؟
 .5شتاب زدگی

 .2تمایالت نفسانی

 .9شهرت زدگی

 .4انتحال

 -552مهمترین کارکرد آن «ارائه نظریه و دیدگاهی معقول برای تبیین خوبی و بدی یک عمل » است:
 .5اخالق توصیفی

 .2اخالق هنجاری

 .9فرا اخالق

 .4اخالق کاربردی

 -559کتاب «آداب التخاطب» نوشته میر محمد عباس بن علی در کدام زمینه اخالق کاربردی است؟
 .5اخالق دانشجویی

 .2اخالق سیاست

 .9اخالق گفتگو

 .4معاشرت

 -554اینکه انسان به صرف فراهم آمدن اطالعاتی اندک درباره یک موضوع به نتیجه گیری بپردازد چه نام دارد؟
.5تسلیم تمایالت نفسانی شدن

 .2پیروی از حدس و گمان

 .9تقلید کورکورانه

 .4شتاب زدگی

 -551حضرت علی (ع) در این عبارت به کدامیک از آداب اخالقی آموختن اشاره می کند؟
((سل عما البد لک من علمه و ال تعذر فی جهله))
 .5رعایت اولویت ها

 .2پرسش و پرسشگری

 .9خوب گوش دادن

 .4انتخاب استاد شایسته

 -556کدام گزینه صحیح است؟
 .5درمورد تاکید اسالم علم فقه است.
 .2علوم را از دیدگاه اسالم می توان به علوم دینی و غیر دینی تقسیم کرد.
 .9فراگیری علم خودشناسی واجب کفایی است
 .4هر دانشی که در خدمت اسالم و مسلمانان باشد علم دینی است.
 -557این جمله نیوتن بیانگر کدام مولفه مهم در امر پژوهش است؟
« اگر توانسته ام اندکی دورتر از دیگران بنگرم ،بدان سبب است که بر شانه های غوالن ایستادهام»
.5کزینش مساله

 .2آشنایی با پیشینه پژوهش

 .9امانت داری

 .4حقیقت جویی

 -558نهی از تفسیر به رای قرآن ناشی از آسیب شناسی کدام آفت اخالقی در پژوهش است؟
 .5دخالت خواسته های شخصی

 .2شتاب زدگی

.9شهرت زدگی

 .4انتحال

 -553درس «منطق کاربردی» برای دانشجویان رشته فلسفه در راستای اهمیت دادن به کدام یک از گزینه های ذیل است؟
 .5اهمیت اخالق

 .2مساله پژوهش

 .9مساله نقد

 « -521مغالطه از طریق منشأ» بیانگر کدام یک از شرایط اخالقی نقد است ؟
.5آغاز کردن از خود

 .2نقد انگیخته بجای انگیزه

 .9پرهیز از نقد متقابل

 .4پرهیز از برچسب زدن

 -525حضرت علی (ع) عثمان حنیف انصاری والی بصره را به چه دلیل طی نامه ای سرزنش کرد؟
.5عدم رعایت ساده زیستی
 .2عدم آموزش دینی به مردم
 .9عدم رعایت عدالت
 .4فاصله گرفتن از مردم

 .4اهمیت منطق

 -522پرهیز از تکلف در گفتگو و دوری از بکار بردن سخنان کنایه آمیز و مبهم ،رعایت کدام ادب اخالقی گفتگو است؟
 .5حق محوری

 .2توجه به گفته نه گوینده

 .9صراحت

 .4فهم موضوع

 -529کسی که دارای روحیه مراء است دارای کدام ویژگی است؟
 .5همواره در پی بی کرسی نشاندن حق است
 .2مراء کننده در واقع خبر از خودخواهی و تکبر خود می دهد
 .9مراء کننده متعرف به اشتباه خود است اگر چه منزلت اجتماعی او به خطر بیفتد
 . 4مراء و جدال در جایی که حق به جانب جدال کننده باشد نشان از ایمان واقعی است
 -524موضوع پژوهش در فرا اخالق چیست؟
 .5رفتارهای اخالقی افراد و جوامع خاص

 .2افعال اختیاری انسان

 .9درستی یا نادرستی گزاره های اخالقی

 .4مفاهیم و جمالت اخالق هنجاری

 -521با توجه ب فرموده امام علی (ع) ثمره عجب و خود بزرگ بینی چیست؟
 .5شتابزدگی

 .2سستی و ضعف عقل

 .9نابودی خود

 .4تقلید کورکورانه

 -526کدام مرحله از مهم ترین گامها و بنیادی ترین مراحل مقدماتی تحقیق به شمار می آید؟
.5اشنایی با پیشینه تحقیق

 .2انگیزه و نیت

 .9گزینش مساله

 .4امانتداری

 -527انتحال به چه معنا است؟
 .5گناه کبیره

 .2حل کردن مساله

 .9تبدیل و تحویل در واژه

 .4سرقت ادبی

 -528عبارت « وارسی و بررسی نوشتار برای شناسایی و شناساندن زیبایی و زشتی  ،بایستگی  ،نبایستگی و درستی و نادرستی آن است» در تعریف
کدام عنوان صحیح است؟
 .5نقد

 .2تبادل آراء

 .9فهم سخن

 .4تفکیک اندیشه

 -523قرآن کریم چه عنصری را از عوامل گشایش و وسعت رزق دانسته است؟
 .5اخالق خوب

 . 2تقوای الهی

 .9تالش برای معیشت خانواده

 .4انگیزه الهی در کار

 -591کدام عامل میتواند بهترین تهذیب نفس و خودسازی باشد؟
 .5صدقه

 .2صداقت

 .9انصاف

 .4معاشرت با دیگران

 -595کتاب « آداب التخاطب» نوشته میر محمد عباس بن علی در کدام زمینه از اخالق کاربردی نوشته شده است؟
 .5اخالق سیاست

 .2اخالق معاشرت

 .9اخالق دانشجویی

 .4اخالق گفتگو

 -592در روایت  « :سل عما ال بدلک من علمه و ال تعذر فی جهله » به کدام ادب اخالق کاربردی نوشته شده است؟
 .5خوب گوش کردن

 .2پرسش و پرسشگری

 .9رعایت اولویت ها

 .4شتابزدگی

 -599پیامبر اکرم (ص) زنجیر کردن علم را چگونه توصیف میکند؟
 .5تواضع در برابر استاد

 .2خوب گوش کردن

 .9خودشناسی

 .4نگارش آن

 -594بیت ذیل به کدام یک از شرایط اخالقی نقد اشاره میکند؟
 .5کنار نهادن حب و بعض

 .2نقد انگیخته بجای انگیزه

 .9پرهیز از نقد متقابل

 .4لزوم بردباری و نقد پذیری

 .591معیار معاشرت چیست؟
الف .هر چه برای خود میپسندی برای دیگران هم بپسند.

ب .اهتمام و توجه به امور مردم

ج .در پی اصالح میان مردم بودن

د .عدم دخالت در امور خصوصی دیگران

 -596عفت به چه معناست؟
الف .دوری کامل از شهوات

ب .پاکدامنی

ج .اعتدال در بهره مندی از شهوت

د .شره و خمودی

 -597نمایندهٔ تام و تمام نظریه جدایی اخالق از سیاست کیست؟
الف .ماکیاولی

ب .لنین

ج .نیچه

 -598کدامیک از آیین ها یا افراد ذیل دارای دیدگاه افراطی در زمینه غریزه جنسی بودند؟
ج.آیین جین
ب .برهمنان
الف .کلبیان

د .فروید

د .فروید

 -593رابطه کار و نیت چگونه رابطه ای است؟
الف .رابطه قراردادی

ب .رابطه تکوینی

ج .هیچ رابطه ای وجود ندارد

د .رابطه معکوس

 -541به نقل از پیامبر اکرم(ص) باالترین و برترین جزء ،عبادت و پرستش خداوند چیست؟
الف .تقوا پیشه کردن

ب .جامعه گرایی توأم با خداگرایی

ج .طلب روزی حالل

د .خسن خلق

 -545کدام عمل به عنوان وظیفه عام به شمار میآید؟
الف .اصالح میان مردم

ب .جهاد در راه خدا

ج .معاشرت خانوادگی

 -542خوب و یا بد بودن قوای شهوانی مخصوصاً غریزه جنسی بستگی به چه عاملی دارد؟
الف .بستگی به نوع رفتار ما به آنها دارد.

ب .علت تامه سعادتند.

ج .در صورت تسلط قوه واهمه بر آنها ،خوب می باشند.

د .علت تامه شقاوتند.

د .امر به معروف ونهى از منکر

 -549نقش اصالت خانوادگی در انتخاب همسر چگونه است؟
الف .غفلت از آن جایز است.
ب .اصالت یعنی ثروتمندی و پست و مقام خانواده همسر که اهمیت چندانی ندارد
ج .در اصالت خانوادگی چگونگی برادر زن اهمیتی ندارد.
د .علت تامه خوبی همسر نیست
 -544این جمله پاستور که« :بهداشت روانی انسان در البراتوار و کتابخانه است» به تأثیر چه عامل مهمی در بهداشت روانی اشاره می کند؟
الف .تعلیم و آموزش

ج .مراجعه به متخصص

ب .کار

د .خلوت و تفکر

 -541نام این حکم که «هر راست گفتنی خوب است» چگونه حکمی است؟
الف .حکمی منطقی وعقلی است.
ب .حکمی بدون قید و مطلق است
ج .حکمی عرفی است.
د .این حکم در حوزه اخالقی فردی بدون قید و شرط و در حوزه سیاست و اخالق اجتماعی مقید و مشروط است.
 -546برخورد صادقانه حاکمان با مردم یعنی چه؟
الف .دیدار حضوری و چهره به چهره با آنها

ب .عدالت ورزی با آنان

ج .مردم را محرم اسرار خود دانستن

د .یعنی مردم را ولى نعمت خود دیدن

 -547گفتگوی خداوند با فرشتگان و آدمیان چه نوع گفتگویی است؟
الف .تعلیمی

ب .اقناعی

ج .احساسی

د .تبلیغی

 -548با توجه به فرموده امام علی(ع) بدترین دوستان کیانند؟
الف .کسی که عیب انسان را نگیرد ب .کسی که دروغ گو باشد.
ج .کسی که گناه را در چشم انسان زیبا جلوه دهد.

د .کسی که راه گناه را برای انسان هموار سازد

 -543به فرموده پیامبر(ص) باالترین و برترین جزء از هفتاد جزء کدام گزینه ذیل « طلب روزی حالل» است؟
الف .معیشت

ب .زندگی اجتماعی

ج۔ عبادت

د .اخالق

 -511اگر هدف از جمع آوری مال و ثروت ،رفاه و خوشبختی و انجام کار خیر باشد ،چگونه است؟
الف .طلب دنیا است

ب .طلب أخرت است

ج .در راه شیطان است

د .شرک است

 -515در این بیت منسوب به امام علی(ع) بر کدام ویژگی کار تأکید شده است؟
لنقل الصخر من قلل الجبال

احب الی من منان الرجال

الف .نقش نیت

ب .احساس شخصیت

ج .تربیت و بهداشت روانی

د .فراوانی رزق

 -512کدامیک از فضایل اخالقی در ظرف معاشرت ظهور مییابد؟
الف .تکبیر

ب .خیانت

ج .حسادت

د .امانت

 « -519کسی که فریاد استمداد برادر مسلمانی را بشنود ولی به یاری او نشتابد» در کدام یک از اقسام معاشرتها کوتاهی کرده است؟
الف۔ معاشرت انسانی

ب .معاشرت آیینی

ج .معاشرت شهروندی

د .معاشرت دوستانه

 -514معیار معاشرت چیست؟
الف .باید ببینیم چه توقعی از خودمان داریم ،دیگران هم همان توقع را دارند.
ب .خود را به جای طرف مقابل فرض کنیم.
ج .هر چه برای دیگران نمیپسندی برای خود بپسند.
د .هر چه برای دیگران میپسندی برای خود نپسند.
 -513مراد پیامبر(ص) از «مؤمن ضعیف» در آنجا که فرمود« :خداوند نسبت به مؤمن ضعیفی که دین ندارد ،خشمگین است»
کیست؟
الف .تارک نهی از منکر

ب .کسی که اصالح ذات البین نمیکند

ج .کسی که اهتمام به امور مسلمین ندارد

د .آن کسی که ایمان ضعیف دارد

 -561مولوی در این شعر به چه اصلی در دوستی اشاره میکند؟
آن حکیمی گفت :دیدم در تکی

می دوریدی زاغ با یک لک لکی

چون شدم نزدیک و من حیران و دنگ خود بدیدم هر دو آن بودند لنگ
الف .پسر نوح با بدان بنشست و خاندان نبوتشی گم شد

ب .اهمیت دوست و نقش انکارناپذیر دوستی

ج .سوء استفاده از دیگران در دوستی

د .رابطه دوستی نشان از سنخیت است

 -565کدام نگرش به اخالق از مهم ترین عوامل فروپاشی نظام های سوسیالیستی گردید؟
الف .تبعیت سیاست از اخالق

ب .تبعیت اخالق از سیاست

ج .جدایی اخالق از سیاست

د .تبعیت مطلق از سیاست

 -562امیرالمومنین (ع) در توصیه به مالک در بکارگیری افراد با تجربه ،در کنار تجربه به کدام مسئله مهم اشاره می کند؟
الف .دین

ب .تخصص

ج .ساده زیستی

د .حیاء

 -569این اصل که (کل سر جاوز االثنین شاع» به کدام ویژگی و آیین دوستی اشاره می کند؟
الف .نباید چیزی را از دوست دریغ کرد

ب .در میان نهادن اسرار با دوستان نزدیک

ج .اعتدال در دوستی

د .ظاهر و باطن دوست باید یکسان باشد.

 -564نقش چه کسانی در شکلگیری اخالق گفتگو و آداب مناظره از دیگران برجسته تر و چشمگیر تر بوده است؟
الف .عالمان فقه

ب .منطق دانان

ج .فالسفه

د .متکلمین

 -561به فرموده امام محمد باقر (ع) آن کیست که در دوستی تو را به لقمه ای یا کمتر از لقمه می فروشد؟
الف -فاسق

ب .بخیل

ج .احمق

د .دروغگو

 -566ایشان اگر چه ازدواج را به طور کلی تحریم نمیکنند اما آن را دفع افسد به فاسد میداند؟
الف .رهبران مسیحی

ب .آیین جین

ج .آیین بودا

د .آیین تصوف

 -567به عقیده فروید کدامیک از گزینه های ذیل معلول سرکوب غریزه جنسی است؟
الف .عفت

ب .بی دینی و بی اعتقادی به مذهب

ج .رذایل اخالقی مانند حسادت ،ظلم و دروغ

د .پیشرفت علوم

 -568دیدگاه اسالم غریزه جنسی چگونه است؟
الف .خوبی و بدی آن بستگی به نوع رفتار ما با آن دارد

ب .علت تامه شقاوت است

ج .علت تامه سعادت است

د .از جنود شیطانی است

 -563پیامبر(ص) آنجا که می فرمایند« :ای مردم از گیاهان سبز و خرمی که در مزبله رشد کرده اند بپرهیزید» به کدامیک از شرایط همسر خود با
اشاره می کند؟
الف .تقوا و تدین

ب.اخالقی نیک

ج .اصالت خانوادگی

د .عفت و پاکدامنی

 -571افراط در شهوت چه نام دارد؟
الف۔ شره

ب .خمودی

ج .عفت

ج .وسوسه

 -575زیاده روی در غیرت به کجا می انجامد؟
الف .حسادت

ب .سوء ظن

ج .فحشاء

د .در هر صورت پسندیده است

 -572ماکیاولی طرفدار کدام نظریه در ارتباط اخالق و سیاست است؟
الف .اصالت سیاست

ب .اصالت اخالق

ج .اصالت هر دو

د .جدایی اخالق از سیاست

 -579این گفته « لنین » که «اخالق ما از منافع مبارزه ،طبقاتی پرولتاریا به دست میآید» مبتنی بر چه اصلی است؟
الف .تبعیت اخالق از سیاست

ب .تبعیت سیاست از اخالق

ج .جدایی سیاست از اخالق

د .همراهی و یکسانی سیاست و اخالق

 -574اگر مدیری خود را در اجرای مسئولیتش ناتوان بیابد و بی درنگ استعفا بدهد ،به کدام وظیفه اخالقی حاکمان عمل کرده است؟
الف .رعایت عدالت
ب .برخورد صادقانه
ج .فاصله نگرفتن از مردم
د .محبت و مدارا
 -571پیکار لفظی و ستیزه در کالم ،برای چیره شدن بر طرف مقابل و ساکت کردن اوتعریف کدام عنوان است؟
الف .مناظره

ب .شخصیت زدگی

ج .مراء

د .مباحثه

 -576آشنایی با پیش فرضها ،در کدام یک از موارد زیر مهم می باشد؟
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 .پژوهشی گروهی 9

 .گزینش مساله

 .4عالقه پژوهشگر

 -577کدامیک از موارد زیر جزء آسیب شناسی اخالق پژوهش می باشد؟
 .5حقیقت زدگی

 .2شتاب زدگی

 .9امانت داری

 .4تقلید کورکورانه

-573کدام گزینه درباره «علم اخالق» صحیح است؟
الف .صرفاً بعد عقالنی و نظری دارد

ب .صرفاً آموزش شیوه رفتار است

ج .صفات و ویژگی های پایدار در نفس را میگویند

د .معرفی انواع خوبیها و بدی ها و راههای کسب آنها است

 -581موضوع پژوهش فرا اخالق چیست؟
الف .رفتارهای اخالقی مورد قبول افراد و جوامع خاصی
ب .افعال اختیاری انسان
ج .مفاهیم و جمالتی که در اخالق هنجاری مورد بحث قرار می گیرند
د .بحث از درستی یا نادرستی گزارههای اخالقی

 -585کتاب «آداب الضیافة» فیض کاشانی درباره چه موضوعی است؟
الف .اخالق معاشرت

ب .اخالق مهمانی

ج .اخالق معیشت

د .اخالق گفتگو

 -582نشاندن پارسایی در کنار خردورزی و دانش اندوزی در قرآن به چه معنی است؟
الف .ناتوانی بی تقوایان از درک و اقامه براهینی عقلی
ب .تسهیل فراگیری و پذیرش حقایق برای اهل تقوا و پارسایی
ج .علم اندوزی کافران و بی تقوایان بیهوده است
د .خردورزی و دانش اندوزی انسان را به تقوا و پارسایی می رساند
 -589بیت زیر به کدامیک از موانع دستیابی به علم حقیقی اشاره دارد؟
چون غرض آمد هنر پوشیده شد
الف  .تمایالت نفسانی

صد حجاب از دل به سوی دیده شد
ب .شتابزدگی

ج .تقلید کورکورانه

د .پیروی از حدس و گمان

 -584مهمتریم وظیفه دانشجویان چیست؟
الف .پرداختن به امور ضروری و مباح
ب .پرداختن به امور مباح و مستحب
ج .دانستن مسائلی که صرفاً بار اطالعاتی آدمی را می افزاید
د .تحصیل دانش های سودمند برای جامعه
 -581پیامبر(ص) زنجیر کردن علم را چگونه میدانستند؟
الف .با پرسشگری

ب .با خوب گوش دادن

ج .با نگارش آن

د .با توضیح در برابر استاد

 -586با تحقیق علمی صرف و فارغ از هرگونه پیشفرض و پیش زمینهای چگونه است؟
الف .وقوعاً محال است

ب .ذاتاً محال است

ج .پژوهشی است که در خالء امکانپذیر است

د .پژوهشی است امکان پذیر و دارای بار ارزشی

 -587امانتداری در پژوهش اقتضاء میکند که در نقد سخن دیگران چه نکته ای را رعایت کنیم؟
الف .نقل به معنا کنیم

ب .از نقل تقطیعی پرهیز کنیم

ج .منبع مطلب خود را ذکر کنیم

د .نقل به عین کرده ،عین الفاظ و عبارات او را بیاوریم

 -588نهی از تفسیر به رأی در قرآن ،کدامیک از آسیبهای اخالقی پژوهش است؟
الف .شتابزدگی

ب .شهرت زدگی

ج .دخالت خواسته های شخصی د .انتحال

 -583کلمه «انتقاد» بیشتر به چه معناست؟
الف .نکته گیری عیبجویی

ب .بیان خوبی ها و نکات مثبت

ج .نقطه مقابل نقد است

د .نکته سنجی و تحقیق

 -531مغالطه از طریق منشأ ،کدامیک از آفات نقد است؟
الف .نقد ناپذیری

ب .حب و بغض

ج .برچسب زدن

د .نقد متقابل

 -535باالترین جزء از هفتاد جزء عبادت و پرستش خداوند (به فرموده پیامبر اکرم «ص») چیست؟
الف۔ ازدواج

ب .معیشست حالل

ج .تعلیم و تعلم

د .حسن خلق

 -532از صاحب فصول پرسیدند« :اگر بدانی چند ساعت به مرگت مانده در این مدت چه میکنی؟» در پاسخ چه گفت؟
الف .نیازهای مردم را برآورده می سازم

ب .مردم را امر به معروف و نهی از منکر می کنم

ج .علم آموزی می کنم

د .به دیگران محبت می کنم

 -539دربیان حضرت علی (ع) چرا همه قوم ثمود عذاب شدند ،با اینکه ماده شتر را یک تن پی کرد؟
الف .مرتبه زبانی نهی از منکر را رعایت نکردند

ب .مرتبه عملی نهی از منکر را رعایت نکردند

ج .مرتبه قلبی نهی از منکر را رعایت نکردند

د .هیچیک از مراتب مذکور را رعایت نکردند

 -534بیت ذیل به کدام نکته در آیین معاشرت اشاره دارد؟
میرود از سینه ها در سینه ها

از راه پنهان صالح و کینه ها

الف .ویژگی های دوست به دوست منتقل می شود

ب .دوستان انسان محک خوبی برای شناخت شخصیت او هستند

ج .در دوستی نباید سو استفاده رسد

د .در معاشرت نباید به حریم خصوصی افراد تجاوز کرد

 -531از شرایط رهبر دینی در اعتقاد مسیحیان چیست؟
الف .اگر نمیتواند بر امیال خود مسلط باشد بهتر است ازدواج کند
ب .باید تا آخر عمر مجرد بماند
ج .ازدواج برای حفظ نسل تنها برای او واجب است
د .می تواند ازدواج کند اما بهتر است ازدواج نکند

 -536اشتباه فروید در پیشنهاد آزادی بیحد و حصر جنسی از کجا ناشی می شد؟
الف .غافل از اینکه امیال صادق هرگز بطور کامل ارضا نمی شود
ب .عفت و تقوای جنسی را فراموش کرده بود
ج .غفلت از این نکته که امیال کاذب را می توان اشباع کرد
د .غفلت از این نکته که بی نهایت خواهی نیز یکی از امیال و خواسته های فطری انسان است
 -537عقل در درک رابطه میان گناه و محرومیت از رزق ،چگونه است؟
الف .فراتر از درک و تواناییهای عقل مستقل است
ب .عقل انسان کاشف این رابطه قطعی و ضروری است
ج .عقل کامل و کلی نگر انسان در صورت تمایل قادر به درک این رابطه است
د .عقل بشری رابطه این دو را که ورای اسباب و علل ظاهری است به اقرار خود درک می کند
 -538کدامیک از فضایل اخالقی زیر در ظرف معاشرت ظهور نمییابد؟
الف .صراحت

ب .رضا

ج .عفت

د .امانت

 -533حدیث پیامبر اکرم «کسی که فریاد استمداد برادر مسلمانی را بشنود ولی به یاری او نشتابد مسلمان نیست» در زمینه کدامیک از معاشرت
های ذیل قرار می گیرد؟
الف .معاشرتهای انسانی

ب .معاشرت های شهروندی

ج .معاشرت های دوستانه

د .معاشرت های آیینی

 -211کدام گزینه درباره ازدواج درست است؟
الف .در برخی موارد به عنوان واجب شرعی شمارده شده است
ب .بر ازدواج زود هنگام تأکید نشده است
ج .دو رکعت نماز انسان عزب بسیار با ارزش ارزیابی شده است
د .تنها در صورتیکه از فقر می ترسید ازدواج را به تاخیر بیاندازید
 -215منظور پیامبر در پرهیز از گیاهان سبز و خرمی که در مزبله رشد کردهاند چه کسانی است؟
الف .دخترانیکه متقی و پارسا نیستند
ب .دختران زیبایی که اصالت خانوادگی ندارند
ج .دخترانی که در محیط بدی رشد کرده اند
د .دخترانیکه برادران شایسته ای ندارند

 -212نوعی پاسبانی است که آفرینش برای مشخص بودن و مختلط نشدن نسلها در وجود بشر نهاده است؟
الف .شجاعت

ب .عفت

ج .غیرت

د .حسد

 -219از کسانی است که در دهه های اخیر درباره «حجاب» اثر ارزشمندی از خود به جا گذانشسته است:
الف۔ مصباح یزدی

ب .امام خمینی (ره)

ج .شهید بهشتی

د .شهید مطهری

 -214کدام گزینه درباره راستگویی به عنوان موضوع حکم اخالقی صحیح است؟
الف .اگر چه راستگویی کارکرد خوب خود را از دست بدهد باز موضوعی برای محمول خوب است
ب .خوب عنوانی است که ذاتاً بر راستگویی از آن جهت که راستگویی است حمل می شود
ج .راستگویی از آن جهت که راستگویی است موضوع حکم اخالقی نیست
د .دروغگویی هرچند که موجب مفسده اجتماعی باشد بد است
 -211مردم داری و مدارای حاکم تا کجا باید رعایت شود؟
الف .هر چند برخی از مردم در برخورد با ایشیان رعایت ادب را نکند
ب .هر چند موجب معصیت خدا و نادیده گرفتن برخی ارزش های الهی بشود
ج .برای شادی و خوشباشی مردم میتواند با تساهل و تسامح از کنار گناهان آنها بگذرد
د .تا آنجا که وقت با ارزش او را نگیرند
 -216فرمایش حضرت علی (ع) به کدامیک از لغزشگاههای اخالقی مدیران اشاره دارد؟
«من چیزی زیانبار تر برای حالی قلب از صدای کفش در پشت سر انسان ندیدم»
الف .عدم مدارا

ب .ریاست طلبی

ج .استبداد

د .ظلم

 -217کدامیک از جمالت زیر صحیح می باشد ؟
الف .ریاست طلبی شرط موفقیت یک حاکم است
ب .افرادیکه با دیگران مشورت می کنند افرادی نرمخو می باشند
ج .استبداد در تصمیم گیری گاهی ضرورت دارد
د .پیشوایان معصوم نیازمند مشورت با دیگران نمی باشند
 -218گفتگوی خداوند با فرشتگان و آدمیان ،جزء کدامیک از گفتگوهای زیر است ؟
 .5تبلیغی

 .2تکریمی

 .9اقناعی

 .4ارشادی

 -213کدامیک از موضوعات زیر به انگیزه های منفی در اخالق گفتگو اشاره دارد ؟
 .5حقیقت جویی

 .2حق طلبی

 .9جدال و مراء

 .4غیبت کردن

 -251دو آفت بزرگ اخالقی در گفتگو کدام است ؟
 .5شخصیت زدگی و مراء

 .2جدالی و مراء

 .9هواای نفسانی و شخصیت زدگی

 .4هواهای نفسانی و جدال

 -255ارتکاب چه چیزی در رد یا دفاع از یک اندیشه ،عملی غیراخالقی است؟
 .2ارتکاب و به کارگیری جدل

 .5به کار گیری خطابه
 .9دخالت دادن دوستی و رفاقت  .4ارتکاب مغالطه
 -252شرط اصلی درک حقیقت یک گفتار چیست؟
 .5تفکیک اندیشه و رفتار فرد

 .2پرهیز از برچسب زدن

 .9کنار نهادن حب و بغض

 .4نقد انگیخته به جای انگیزه

 -259کدام یک از موارد زیر باید مورد توجه دو سویه ی انتقاد کننده و انتقاد شوند ه قرار بگیرد؟
 .5فهم سخن و تبحر در موضوع  .2تفکیک اندیشه و رفتار فرد
 .4آغاز کردن از خود

 .9بردباری و نقدپذیری
 -254منظور از «مغالطه از طریق منشاء» چیست؟
 . 5نقد متقابل

 .2نقد انگیزه

 .9برچسب زدن

 .4نقد صاحب اندیشه

 -251از منظر اسالم ،تالش برای تامین معاش  ،همسنگ پاداش چه کسانی می باشد؟
 .5مجاهدان و رزمندگان راه خدا  .2عبادت کنندگان در راه خدا
 .4زاهدان و پارسایان

 .9عالمان و عابدان

 -256دیدگاه اسالم نسبت به درخواست کمک مالی از دیگران و سربار مردم بودن چیست؟
 .5به شدت مورد نکوهش است

 .2با رعایت ادب مانعی ندارد

 .9پسندیده است

 .4صرفا کمک کننده ثواب می برد

 -257مهم ترین هدف معاشرت با دیگران چیست؟
 .5ارضای حسی تمایلی به حضور در اجتماع

 .2تهذیب و تربیت نفسی

 .9ممانعت از افسردگی انسان

 .4سوق دادن انسان ها به سوی کارهای گروهی

 -258برخورد یک فرد با دیگران به عنوان هم نوع زیر مجموعه ی کدام نوع از انواع معاشرت است؟
 .5معاشرت دوستانه

 .2معاشرت آیینی

 .9معاشرت انسانی

 .4معاشرت شھروندی

 -253فرمایش امیرالمومنین علی (ع) «و کونا للظالم خصماً و للمظلوم عونا» به کدام گزینه اشاره دارد؟
 .5اصالح میان مردم

 .2اهتمام به امور مردم

 .4اصالح ذات بین

 .9نظارت اجتماعی

 -221هدف کدام پژوهش اخالقی صرفا آشنایی با نوع رفتار اخالقی فرد یا جامعه ای خاصی است؟
 .5اخالق تحلیلی

 .2فرا اخالقی

 .4اخالق هنجاری

 .9اخالق توصیفی

 -225روش بحث در «اخالق هنجاری» چگونه است؟
 .5تاریخی و تقلی

 .2آماری و توصیفی

 .9نمونه گیری و تحلیلی

 .4استداللی و عقلی

 -222چه زمانی دید گان اندیشه می توانند به جمال حقیقت روشن شوند؟
 .5زمانی که اندیشه آنان توام با تفکر و تعمق در باور دینی باشد
 .2زمانی که اندیشه آنان از روی علم و دانش باشد
 .9زمانی که اندیشه آنان کورکورانه و از روی تقلید باشد
 .4زمانی که گرد و غبار گرایش های نفسانی بر چهره آنان ننشسته باشد
 -229کدام عمل به عنوان وظیفه ی عام به شمار می آید؟
 .5اصالح میان مردم

 .2جهاد در راه خدا

 .9معاشرت خانوادگی

 .4امر به معروف و نهی از منکر

 -224دوستی با چه کسانی موجب امنیت و آرامش انسان است؟
 .5انسان های مهربان

 .2خردمندان

 .9قدرتمندان

 .4ثروتمندان

 -221کدام آیین ،ازدواج را فقط در صورت حفظ نسل و دفع افسد به فاسد جایز می داند؟
 .5یهود

 .2بودا

 .9فرقه ی جین

 .4مسیحیت

 -226این استدالل «تجربه نشان داده است که انسان نسبت به هر چیزی که منع می شود پرهیز تر می شود» بیانگر کدام یک از دیدگاه های
اخالق جنسی است؟
 .5دیدگاه معتدلی

 .2دیدگاه افراطی

 .9دیدگاه تفریطی

 .4مکتب اخالقی یونان

 -227دشمن ترین دشمنان انسان از منظر احادیث چیست؟
 .5شهوت و غضب

 .2ترسی و غضب

 .2شهوت و ترسی

 -228منشا غیرت چیست؟
 .5احساسات اخالقی

 .2خودخواهی و غرور

 .9غرایز و احساسات شخصی

 .4احساسات اجتماعی و نو دوستانه

 -223کدام ویژگی در رابطه با اصول احکام اخالقی صحیح می باشد؟

 .4شهوت و جهل

 .5اکثر اصولی احکام اخالقی نسبی اند

 .2اکثر اصولی احکام اخالقی مطلق اند

 .9همه ی اصولی احکام اخالقی مطلق اند

 .4همه ی اصولی احکام اخالقی نسبی اند

 -291بهترین راه ارتباطی زمام داران با ملت چیست؟
 .5از طریق نامه نگاری

 .2دیدار حضوری

 .9از طریق واسطه های امین

 .4از طریق وسایل ارتباط جمعی

 -295امام خمینی (ره) شجاعت و صراحت بیان شهید مدرس در بیان حقایق را حاصل و نتیجه ی چه امری ارزیابی کردند؟
 .5روحانی بودن او

 .2وارستگی او

 .9تکیه او بر مجلس

 .4ضعف رضاخان

 -292نقش چه کسانی در شکل گیری اخالق گفتگو و آداب مناظره برجسته تر بوده است؟
 .5فالسفه

 .2عالمان فقه

 .9منطق دانان

 .4متکلمان

 -299کدام گزینه از آداب اخالق مناظره نیست؟
 .5استدالل طلبی و حق محوری

 .2شخصیت زدگی

 .9فهم موضوع

 .4تاکید بر نکات مشترک

 -294پیکار لفظی و ستیزه در کالم جهت چیره شدن بر طرف مقابل و ساکت کردن او را چه می نامند؟
 .5مراء

 .2انتحال

 .9سیاست

 .4مغالطه

 -291کدام پژوهش اخالقی به بررسی تحلیلی و فلسفی درباره مفاهیم و احکام اخالقی می پردازد؟
 .5فرا اخالقی

 .2اخالق توصیفی

 .9اخالق هنجاری

 .4اخالق کاربردی

 -296کدامیک از گزینه های زیر ،به عنوان بهترین و مطلوب ترین اخالقیات اجتماعی می باشد؟
 .5عبادات جمعی

 .2عبادات فردی

 .9اصالح ذات بین

 .9امر به معروف

 -297مهم ترین شرط امر به معروف و نهی از منکر چیست؟
 .5احتمال تاثیر

 .2اصرار بر منکرات

 .9شناخت معروف و منکر

 .4علنی شدن گناه

 -298بر طبق دیدگاه مؤلف ،برای امر به معروف و نهی از منکر ،چند مرحله وجود دارد؟
 .5یک مرحله

 .2دو مرحله

 .9سه مرحله

 .4چهار مرحله

 -293طبق حدیث امام حسین (ع) ،کدام فرد ،دوست خود را به لقمه ای یا کمتر از آن ،می فروشد؟
 .5فاسق

 .2دروغگو

 .9بخیل

 .4احمق

 -241طبق حدیث امام حسین (ع) ،کدام فرد ،به دوست خود زیان می رساند؟
.5دروغگو

.2فاسق

 .9بخیل

.4احمق

 -245دیدگاه مسیحیان در باره ارضای غریزه جنسی ،شبیه کدام دیدگاه زیر است؟
.5کلبیان

.2یهودیان

 .9مسلمانها

.4روانکاوها

 -242طبق حدیث امام باقر (ع) ،متبتله به چه کسی  ،گفته شده است؟
.5متاهل زیستن

 .2مجرد زیستن

 .9عبادت کردن

 .4ازدواج مجدد

 -249طبق حدیث پیامبر(ص) ،کدام بناء به عنوان محبوب ترین و عزیز ترین بناء در اسالم می باشد؟
 .5عبادات عام

 .2عبادات خاص

 .9خدمت به خلق

 .4ازدواج

 -244تسلیم و انقیاد شهوت در برابر عقل را چه می گویند؟
.5عزت

 .2عفت

 .9غیرت

 .4تقوا

 -241تمنای زوال نعمت از برادر مسلم را چه می گویند؟
 .5بخل

 .2حسد

 .9هلوع

.4جزوع

 -246ماکیاولی را نماینده کدام اخالق سیاسی میدانند؟
 .5اصالت سیاست و تبعیت اخالق  .2جدایی دین از سیاست
 .9اصالت اخالق و تبعیت سیاست  .4ضد اخالقی بودن
 -247در حدیث پیامبر اکرم (ص) برتری عالم به عابد به چه چیزی تشبیه شده است؟
 .5ماه به خورشید

 .2خورشید به ماه

 .9خورشید به سایرسیارات

 .4خورشید به ستارگان

 -248فراگیری کدامیک از دانشهای زیر به عنوان واجب عینی می باشد؟
 .5علم فقه

 .2علم اخالق

.9علم پزشکی

 .4خودشناسی

 -243آشنایی با پیش فرضها در کدامیک از موارد زیر مهم می باشد؟
 .5نتایج پژوهش

 .2پژوهش گروهی

 .9گزینش مساله

 .4عالقه پژوهشگر

 -211کدام یک از گزینه های زیر به عنوان بنیادی ترین مرحله تحقیق است؟
 .5امانت در تحقیق

 .2گزینش مساله

 .9شهامت در تحقیق

 .4انتحال

 -215کالم امام علی (ع) که فرمود :بهترین اندیشه ها از آن کسی است که از مشورت با دیگران خود را بی نیاز نبیند به کدام موضوع زیر اشاره دارد
؟
 .5شهامت در ابراز نظر

 .2امانت داری

 .9نقد اندیشه

 .4پژوهش گروهی

 -212جمله ((اکثریت هرگز با حقانیت مساوی نیست)) به کدام موضوع زیر اشاره دارد؟
 .5شتاب زدگی

 .2شهرت زدگی

 .9پژوهش گروهی

 .4امانت داری

 -219تفسیر به رأی در قرآن ،به کدام موضوع زیر اشاره دارد؟
 .5دخالت دادن خواسته های شخصی

 .2امانت داری

 .9حقیقت جویی

 .4شهامت در تحقیق

 -214کدامیک  9.موضوعات زیر ،در معنای انتحالی درست می باشد؟
 .5سرقت ادبی

 .2زنجیر کردن علم

 .9خود را به مذهبی بستن

 .4موارد  5و 2

 -211تفکیک اندیشه و رفتار از فرد به کدامیک از موضوعات اخالقی زیر اشاره دارد؟
 .5اخالق پژوهشی

 .2اخالق دانشجویی

 .9اخالق نقد

 .4اخالق معیشت

 -216آیه شریفه " و اینکه برای انسان جز حاصل تالش او نیست .و ]نتیجه[ کوشش او به زودی دیده خواهد شد"  ،به کدام گزینه
زیر اشاره دارد؟
 .5اخالق نقد

 .2اخالق معیشت

 .9اخالق پژوهش

 .4اخالق دانشجویی

 -217آیه شریفه " و اگر مردم شهرها ایمان آورده و به تقوا گراییده بودند ،قطعاً برکاتی از آسمان و زمین برایشان می گشودیم" ،به کدام موضوع زیر
اشاره دارد؟
 .5رابطه نیت با اخالقی

 .2رابطه نیت با ارزش کار

 .9رابطه اخالق و معیشت

 .4رابطه اخالق با شخصیت

 -218رایج ترین معنای اصطالحی اخالق در بین دانشمندان به کدام موضوع زیر اشاره دارد ؟
 .5علم و شناخت

 .2رفتار و بعد عملی

 .9ویژگی ها و صفات نفسانی

 .4سیره تاریخی

 -213بررسی علم اخالق توسط جامعه شناسان ،جزء کدام نوع از روشهای اخالقی زیر می باشد ؟
 .5اخالق توصیفی

 .2اخالق هنجاری

 .9فرا اخالق

 .4اخالقی کاربردی

 -261آیه شریفه چیزی که بدان علم نداری ،دنبال نکن" ،به کدام موضوع زیر اشاره دارد؟
 .5تقلید کردن

 .2پیروی از حدس و گمان

.9تمایالت نفسانی

 .4شتاب زدگی

 -265کدامیک از موارد زیر  ،جزء موانع دستیابی به علم حقیقی می باشد ؟
 .5انتخاب استاد شایسته

.2پرسش گری

 .9تقلید کورکورانه

 .4خودشناسی

 -264امام صادق (ع) تالش برای پاسخ گویی به همه ی سواالت (به هر نحو ممکن) را نشانه ی چه چیزی می داند؟
 .5دیوانگی

 .2بی سوادی

 .9علم و دانش

 .4بزرگ منشی

 -261از دیدگاه روایات ،احترام به عالمان نشانه ی چیست؟
 .5ادب و معرفت

 .2بهرمندی از عقل

 .9دور اندیشی

 .4قدرشناسی

 -266آشنایی با پیشینه ی پژوهش چه نتیجه ی مهمی در بر دارد؟
 .5پرهیز از دوباره کاری

 .2جلوگیری از غرور علمی

 .9رفع ابهام ابعاد پژوهش

 .4اطالع از میزان توانمندی های خود

 -267این سخن ((افالطون را دوست دارم:اما به حقیقت ،بیش از افالطون عالقه دارم)) از کیست؟
 .5ارسطو

 .2سقراط

 .9دکارت

 .4ابن سینا

 -268استناد پژوهشگران به فرضیه های مشهوری که هنوز اثبات نشده اند ،ناظر به کدام یک از آسیب های اخالقی پژوهشی است؟
 .5شتاب زدگی

 .2انتحال

 .2شهرت زدگی

 .4دخالت دادن خواسته های شخصی

 -263یکی از عوامل فروپاشی و انحطاط نظامهای استبدادی چیست؟
 .5عدم صداقت با مردم

2۔ عدم محبت با مردم

 .9فاصله گرفتن از مردم

 .4عدم ساده زیستی

 -271در حدیث امام علی (ع) ،آفت ریاست کدام است؟
 .5ریاست طلبی

 .2بی تقوایی

 .9تکبر

 .4خودرایی

 -275کدامیک از گزینه های زیر ،از انگیزه های مثبت گفتگو است؟
 .5فهم موضوع گفتگو

2۔ صراحت

 .2روشنگری

 .4مالیمت

 -272کدامیک از گزینه های زیر ،از آفات گفتگو می باشد؟
 .5خود خواهی

2۔ خودمحوری

 .9خودنمایی

 .4شخصیت زدگی

 -279در مورد غریزه جنسی چند دیدگاه وجود دارد؟ نظر اسالم کدام است ؟
 .5سه دیدگاه  -افراط 2

 .2دو دیدگاه  -تفریط 2

 .9دو دیدگاه  -اعتدالی 4

 .سه دیدگاه – اعتدالی

 -274کدام گزینه بیانگر دیدگاه رهبران مسیحی در مورد ازدواج می باشد ؟
 .5به طور کلی حرام است

 .2ذاتا عملی پلید است

 .9عملی مقدسی است

 .4نیت در ازدواج مهم است

 -271نخستین گام برای رهایی از «خودپرستی و خود دوستی» به سوی «غیر دوستی» چیست؟
 .5امر به معروف و نهی از منکر

 .2ازدواج

 .2معاشرت با خلق

 .4احسان به خلق

 -276کدامیک از گزینه های زیر هم در انتخاب همسر و هم در انتخاب مسئول جزء شرائط است ؟
 .5اصالت خانوادگی

 .2تقوا و تدین

 .9اخالق

 .4همه موارد

 -277این دیدگاه که در عرصه سیاست نباید به ارزش های اخالقی اندیشید از کیست ؟
 .5افالطون

 .2ماکیاولی

 .2مارکس

 .4پوپر

 -278کدام گزینه در مورد تقوا از نظر قرآن صحیح می باشد ؟
 .5از عوامل گشایش و وسعت روزی است

 .2از عوامل گشایش و وسعت قدرت است

 .9از عوامل دوری از مردم

 .4از عوامل پیروزی بر دشمن

 -273این کالم حضرت علی(ع) «:اگر تو نفس خود را به کاری مشغول نسازی او ترا مشغول می سازد» به کدام اصل اشاره دارد؟
 .5نقش کار در احساس شخصیت اجتماعی

 .2نقش کار در شخصیت وبهداشت روانی

 .9به رابطه کار با معیشت

 .4به رابطه اخالق با کار و معیشت.

 -281مرحوم نراقی در خواست مال از دیگران در غیر حال اضطرار را چگونه معرفی می نماید ؟
 .5حالل ولی موجب خواری در برابر غیر خدا است

 .2حرام و شکایت از خدا و موجب خواری است

 .9الزم و موجب رضای خدا

 .4حالل و موجب خشم خدا

 -285شیخ ابوالحسن خرقانی دلیل موفقیت خود را چه ذکر کرد ؟
 .5نماز شب و راز و نیاز شبانه
 .9تحمل اخالق بد همسر

 .2خدمت به همسر و خانواده
 .4تربیت دینی زن و فرزند

 -282بهترین معیار برای معاشرت با دیگران چیست ؟
 .5با محبت به فکر اصالح جامعه بودن

 .2نیت در رفتار با مردم خدا باشد

 .9خود را معیار قرار دادن

 .4امر به معروف ونهی از منکر

 -289در اهتمام به امور مردم به عنوان یک اصل اخالقی کدام امر مهمتر است ؟
 .5رقع نیازهای مادی

 .2ایجاد رفاه برای عامه مردم

 .9توجه به امور معنوی

 .4نادیده گرفتن خویشتن

 -284این کالم «در مشی طبیعت ضعیف پایمال است ما باید ضعیف را بکشیم قوی را زنده نگه داریم » از کیست ؟
 .5دکارت

 .2نیچه

 .9پوپر

 .4مارکس

 -281بر اساس سوره اعراف کدام دسته از بنی اسرائیل به صورت میمون در آمدند؟
 .5افراد آلوده به گناه که امر به معروف کردند

 .2تنها گناه کاران

 .9ناهیان از منکر

 .4مرتکبان منکر و بی اعتنایان و منفعالن

 -286نشانه نیت الهی داشتن در تحصیل علم چیست ؟
 .5عمل تمودن به علم

 .2تقوای الهی

 .9تواضع در مقابل مردم

 .4احترام به مردم

 -287کدام دسته از علوم ،علوم دینی به شمار می آیند ؟
 .5هر علمی که تنها در خدمت مسلمانان باشد

 .2علومی که تنها احکام دین را بیان کند

 .9هر علمی که تنها به انگیزه الهی کسب شود

 .4علومی که تنها تفسیر قران را بیان کند

 -288امانت داری در تحقیق به چه معنی می باشد ؟
 .5استفاده از مطالب پیشینیان

 .2ذکر منبع مطالبی که نقل می کند

 .2پرداختن به مباحث امانت در تحقیق

 .4عدم استفاده از مطالب پیشینیان

 -283کدام گزینه زیر مجموعه اخالق هنجاری می باشد؟
 .5فرا اخالقی

 .2اخالق توصیفی

 .9اخالق کار بردی

4۔ اخالق تحلیلی

 -231معرفی و شناساندن انواع خوبی ها و بدی ها و راه کسب خوبی ها و دفع بدی ها به عهده کدام علم است ؟
 .5اخالق

 . 2فلسفه اخالق

 .9علم اخالق

 -235بر اساس آیه «ان تتقواهلل یج فرقانا»ثمره یارسایی چیست ؟
 .5رسیدن به سعادت ابدی

 .2قدرت تشخیص حق از باطل

 .2دور شدن از گناه

 .4دور شدن از شیطان

 .4اخالق توصیفی

 -232کلمه شاکله در آیه «قل کلی یعمل علی شاکلته » را به چه چیزی تعریف نمودند ؟
 .5به علم انسان

 .2به اعمال انسان

 .9به اخالق انسان

 .4به نیت انسان

 -239نهی از تفسیر به رای در قرآن ناشی از چیست ؟
 .5ترس از تحریف لفظی قرآن

 .2دخالت دادن خواسته های شخصی

 .9بی اعتباری عقلی در تفسیر قرآن

 .4الهامات الهی

 -234کدام گزینه بیانگر یکی از مهمترین شرایط الزم برای نشاط و پویایی علمی در جامعه است ؟
 .5حمایت مالی دولت از اندیشمندان

 .2تشویق دانشمندان توسط مردم

 .9آزادی اندیشمندان در ارائه اندیشه

 .4دوری اندیشمندان از سیاست

 -231نقد در اصطالح به چه معنی می باشد؟
 .5بیان خوبیها و محسنات

 .2عیب جویی و خرده گیری

 .9مذمت نمودن از نوشتار یا گفتار کسی .

 .4بررسی نوشته برای بیان زیبایی و زشتی آن

 -236حضرت علی علیه السالم کسی را که عیوب شما را پنهان نماید به چه عنوانی معرفی نمود ؟
 .5دشمن

 .2دوست

.9مومن

 .4منافق

 -237کسی که مورد نقد قرار گرفته اگر به جای پاسخ علمی به نقد به انگیزه خوانی ناقد بپردازد کدام شرط اخالقی نقد را زیر پا
گذاشت ؟
 .2نقد انگیخته به جای نقد انگیزه به

 .5پرهیز از نقد متقابل
 .9تفکیک اندیشه و رفتار از فرد  .4پرهیز از بر چسب زدن

 -238این کالم پیامبر(ص) «این دستی است که در آتش جهنم نمی سوزد» در مورد چه دستی مطرح شده است ؟
 .5دست عالم نویسنده

 .2دست صدقه دهنده

 .9دست کاگر

 .4دست مادر

 -233این کالم امام باقر(ع)« :اگر در این حال مرگم فرارسد در حال پرستش خدا مرگم فرا رسید» در چه حالتی مطرح شد ؟
 .5در حال نماز

 .2در حال کار

 .9در حال حج

 .4در حال صدقه دادن

 -911امام صادق (ع) در جواب شخصی که گفته بود «دنیا و مال دنیا را دوست می دارم برای رفاه خانواده وصله رحم چه فرمود؟
 .5این کار مذموم است

 .2این طلب آخرت است نه دنیا

 .9نیت خود را اصالح کن

 .4از رحمت خدا دور شده ای

