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نمونه سوال
_1از منبر عﻼمه طباطبایی کدام رفتار بر قلب انسان تاثیر نهاده به آن شکل و صورت خاصی میدهد
آنگونه که قلب انسانی از درک حقایق عاجز شود؟
حسادت
رفتارهای ناشایست
رفتارهای کودکانه
رفتارهای زشت اجتماعی
_۲حالتی است که باعث می شود افعال مناسب یا آن بدون نیاز به فکر و تأمل از فرد صادر شود؟
خلق
اخﻼق
خلق
فضایل اخﻼقی
_۳راهی متخلق شدن به فضایل اخﻼقی چیست؟
شناخت چیستی نفس و خدا
شناخت چیستی نفت علت آفرینش
شناخت خدا و علت آفرینش
شناخت چیستی نفت علت آفرینش و غایت آفرینش
_۴با توجه به آیه قرآن بدترین جنبندگان نزد خدا چه کسانی هستند؟
حسودان
کسانی که نمی اندیشند
کسانی که عاقل نیستند
حیوانات
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_۵حق گرایی صبر و استقامت از کدام فضایل اخﻼقی است؟
فضایل اخﻼقی ایمانی
فضایل اخﻼقی عام
فضایل اخﻼقی اجتماعی
فضایل اخﻼقی فردی
_۶با توجه به سخنان پیامبر محبت چه کسی موجب نابودی زشتی ها می شود؟
محبت به خداوند
محبت پدر و مادر
محبت ائمه معصومین
محبت علی علیه السﻼم
_۷توکل ناشی از چیست؟
حسن عقیده
قوت یقین
عمل صالح
تسلیم محض در برابر خداوند متعال
_۸اتمام شکر با چه عملی انجام می گیرد؟
دوری از حرام ها
بگویید الحمد ﷲ رب العالمین
خدا را تسبیح گوید
دو رکعت نماز شکر بخواند
_۹پیروی از دستورهای خداوند با کدام عمل ممکن خواهد بود؟
پذیرش یگانگی ربوبیت
تسلیم شدن در برابر دستورات او
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پایداری در برابر وسوسه های شیطان
پایداری در برابر رذایل اخﻼقی و اصﻼح رفتارهای فرد و اجتماع
_۱۰مهمترین اثر اخﻼص چیست؟
نیت خوب
رساندن انسان به سعادت
عبادت مقبول
کمال انسانی
_۱۱کدام گزینه از آثار غضب است؟
بیدار کردن کینه های خفته
از میان بردن حیا
آشکار کردن چهره نفاق
تقویت نفس اماره
_۱۲کدام یک مصداق بزرگترین تکبر است؟
عجب
سفاهت حق
فخر فروشی
تکبر در برابر امامان
_۱۳از آثار لجام گسیختگی زبان نیست؟
قساوت قلب
مثل شدن مردم و در نتیجه خوار گردیدند
ارتکاب گناهان و مشمول عذاب الهی
فاسد شدن قلب
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_۱۴گام اول در مهار کردن زبان چیست؟
تأمل در آثار عنان گسیختگی زبان
انجام نوافل
دوری از گناه
پاک بودن قلب
_۱۵از آثار عفو و گذشت چیست؟
جذب مردم و اصﻼح آنان
بخشش الهی
از میان رفتن سوء ظن ها
خوشنامی در جامعه
_۱۶اخﻼق در لغت به چه معناست؟
سجیه یا صفت پایدار در نفس
بیان اوصاف ارزشی افعال
اخﻼق بندگی
خلق و خوی مناسب داشتن
_۱۷کدام یک از موارد زیر جزء حوزه های اخﻼقی نیست؟
اخﻼق بندگی
اخﻼق اجتماعی
اخﻼق اقتصادی
اخﻼق زیست محیطی
_۱۸کدام مورد جذب تقسیم بندی ملکات نمی باشد؟
ملکات جسمانی
ملکات شهوانی
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