
 در روایات اسالمی حرمت عالمان همانند حرمت چه کسانی معرفی شده است؟

 شهیدان و مالئکه-1

 مالئکه و صدیقان-2

 انبیا و ائمه معصومین-3

 ☑ شهیدان و صدیقان-4

 

عبارت هر نویسنده ای اخالقا موظف است منبع هر مطلبی را که از هر کسی نقل کند حتا اگر نقل به معنا باشد 

 ؟دقیقا ذکر کند به کدام فضایل اخالقی پژوهش می پردازد

 ☑ امانت داری-1

 حقیقت جویی در پژوهش-2

 شهامت در پژوهش-3

 آشنایی با پژوهش-4

 

 کدام گزینه از نخستین راه ها برای شناخت دین و مذهب افراد است؟

 شناخت دشمنان-1

 شناخت راه های به دست آوردن اموال وی-2

 شناخت دین او-3

 ☑ شناخت دوستان-4

 



و نهی از منکر به منزله انسان مسخ شده و دارای طبیعت و سرشت دگرگون نداشتن کدام مرتبه از امر به معروف 

 شده می باشد؟

 مرتبه زبانی-1

 مرتبه عملی-2

 ☑ مرتبه قلبی-3

 مرتبه فعلی-4

 

 کدام گزینه در خصوص ازدواج نادرست است؟

 ☑ ازدواج نخستین میدان واقعی برای تجربه خود دوستی است-1

 رهایی از خود پرستی استازدواج نخستین گام برای -2

 یکی از راههای نجات از فقر و بهره مندی از رفاه مادی ازدواج است-3

 ترک ازدواج مالزم با برداری شیطان دانسته شده است-4

 

 کدام گزینه در خصوص غیرت صحیح می باشد؟

 منشا غیرت خودخواهی است-1

 ☑ غیرت ریشه در احساسات اجتماعی و نوع دوستانه دارد-2

 ثمره و میوه غیرت شجاعتت است-3

 هوت در برابر عقل استهغیرت تسلیم ش-4

 



 نظریه مقبول و معقول در زمینه رابطه اخالق و سیاست چیست؟

 ☑ بعیت سیاست از اخالقاصالت اخالق و ت-1

 اصالت سیاست و تبعیت اخالق از سیاست-2

 اصالت اخالق و عدم تبعیت سیاست از اخالق-3

 اصالت سیاست و عدم تبعیت اخالق از سیاست-4

 

 کدام گزینه درباره معنای برخورد صادقانه حاکمان با مردم صحیح می باشد؟

 محبت و مدارا با مردم-1

 فاصله نگرفتن از مردم-2

 دیدار چهره به چهره حاکمان با مردم-3

 ☑ مردم را محرم اسرار خود دانستن-4

 

 شکر کدام نعمت دستگیری معرفتی و علمی از کسانی است که به هر دلیلی از آن نعمت محروم مانده اند؟

 فهم خلق-1

 علم و دانش-2

 فکر و عقل-3

 ☑ فهم حق-4

 

 ؟م گزینه درباره مرا صحیح می باشدکدا



مرا درباره موضوعی است که هر دو طرف حقیقت آن را می دانند در این صورت کار آنان تثبیت موضوع -1

 خواهد بود

یجه آن رسوایی طرفین و مرا درباره موضوعی است که هر دو طرف مرا کننده حقیقت موضوع را بدانند که نت-2

 ☑ ضایع شدن موضوع خواهد بود

مرا درباره موضوعی است که هر دو طرف حقیقت آن را ندانند که نتیجه آن آشکار شدن جهل و نادانی خود و -3

 تثبیت موضوع خواهد بود

مرا درباره موضوعی است که هر دو طرف حقیقت آن را ندانند که نتیجه آن آشکار شدن حماقت خود و -4

 تثبیت آن موضوع خواهد بود

 

 


