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  اخالق دانش اندوزي : اولفصل 
  .وقتي پيامبر(ص)دو گروه را در مسجد ديدند كدام گروه را براي پيوستن انتخاب كردند؟١

  الف)گروهي كه نماز ميخواندند 

  ب)گروهي مشغول جدال بودند 

  ج)گروهي كه مشغول علم ودانش بودند 

  د)گروهي كه مشغول قرائت قران بودند 

  است. -----ديدگاه اسالم.علم از ٢

  الف)قيد زماني  

  ب)ضرورتي مطبق 

  ج)قيد مكاني

  د)قيد افرادي 

  .كدام حديث محدوديت زماني علم را رد ميكند ؟ ٣

  الف)علم اموزي بر هر مسلماني واجب است 

  ب)العلم قاتل الجهل 

  فضاي ان باز تر ميگردد فزاي هر ظرفي در اثر محتواي خود تنگ تر ميشود مگر ظرف دانش كه با تحصيل علوم ،  ج)

  د) اطلبوا العلم من المهد الي اللحد 

.حديث (حكمت،گمشده مومن است پس ان را فرا گيريد هر چند در دست منافق باشد.)چه چزي  ٤
  را نفي ميكند؟ 

  الف)محدوديت از حيث معلم  

  ب)محدوديت مكاني 

  ج)محدوديت علم 

  د)محدوديت جنس خاصي از بشر

يك مطلب ترديد دارد و خودش نيز توانايي تشخيص حق و باطل در    جايي كه انسان در درستي. ٥
  ان زمينه را ندارد ،بايد چه كند؟

  الف)نباد ان را بپذيرد  

  ب)بايد شك را ناديده بگيرد و به هر انچه ،هركس گفت عمل كند. 

  ج)بابد معلمش را عوض كند و تحت تاثير هركسي قرار نگيرد. 

  د)الف و ج 
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  ايي در كنار خرد ورزي و دانش اندوزي ، چيست؟ .مراد از نشاندن پارس٦

  الف )ثمره پارسايي ، بهره مندي از فرقان و تشخيص حق از باطل است.

  ب)قران خود نيز در برابر حق گريزان ، عمال به عقامه دليل عقلي پرداخته است.

  ن از درك و عقامه براهين عقلي استآياج)ناتوانايي بي تقو

  مي در حالت پاكي ، پذيرش حقايق را يراي او تسهيل نمايد. د) با بازگرداندن روح اد

  .كسب دانش و توسعه دانستني هاي انسان معلول بر كار كرد كدام قوه اي اوست؟ ٧

  الف)قواي ميضاد و متزاحم  

  ب)قواي دروني 

  ج)قواي دروني و بيروني 

  د)الف و ب 

تا  . ٨ برگ----تقوا سبب ميشود  نخستين خود  و زاللي  پاكي  به  مندي انسان  بهره  باعث  تا  ردد، 
  شود. -----و---- بيشتر از 

  الف) باطن ، قواي دروني و بصيرت

  ب) فطرت ، قواي بيروني و خردورزي 

  ج)فطرت ، بينش و بصيرت 

  د) باطن ، بينش و خردورزي 

  .اگر عقل بخواهد درك وشناختي صحيح داشته باشد بايد چكار كند ؟ ٩

  الف)بدون دخالت هواي نفساني حقايق را بپذيرد  

  ب)بايد پارسايي پيشه سازد و از بند تمايالت نفساني رهايي يابد 

  ج) بايد نيرو هاي نفساني خود را عادالنه ارضا نمايد 

  د) همه موارد 

نزدشما دانش هست كه ان را براي ما اشكار كنيد؟ شما جز از گناه پيروي    آيا.طبق سخن خداوند(١٠
ميكنيد و جز دروغ نميگوييد.)علت اينكهبرخي انسان ها زندگي خود را به پايه گناه بنا ميكند  ن

  چيست؟ 

  ريضه راحت طلبي انسان  غ چون دست يابي به يقين و تشخيص واقعيت كار دشواري است وهمچنين به علت   الف)

  ب)زيرا فرصت زندگي چند باره براي كسب تجربه و كشف واقعيت ندارد  

  تسليم شدن در برابر هواي نفساني  ج)به علت

  د)هيچ كدام 
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موانع  . ١١ از  و جمله پروبالست)يكي  استداللشان قايمست  و  تقليد  به ظن  تعبير مولوي( كه  طبق 
  تحصيل علم واقعي واشتن انديشه درست چيست؟ 

  الف)سپردن مهار تفكر به دست ديگران 

  ب)شتابزدگي 

  ج)خودباختگي فكري 

  د)جذب فضاي مجازي 

بزرگان و شخصيت هاي مشهور جامعه جزو  .هرگونه  ١٢ از  پيروي  از جمله  دنباله روي كور كورانه 
  تقليد است. ---و--- عوامل

  الف)خودباختگي و سادگي  

  ب)اطاعت وپيروي 

  ج)شتابزدگي و سادگي 

  د)زشتي و زنندگي 

انسان هميشه .طبق سخن قران (و انسان بدي ها را طلب ميكند و انگونه كه نيكي ها را ميطلبد و  ١٣
  عجول بوده است.)تعريف كدام يك ار عوامل لغزش اخالقي انديشه است؟ 

  الف)خودباختگي 

  ب)تقليد كوركورانه 

  ج)شتاب زدگي 

  د)پيروي از حدث و گمان 

  .كدام روايت بر بزرگداشت عالمان و انديشمندان تاكيد كرده است ؟ ١٤

  رام گذاري  الف)حق كسي كه به تو علم مي اموزد اين است كه به ان احت

  )احترام به عالمان نشانه بهره مندي از عقل و حرمت به عالمان مانند حرمت به شهيدان است . ب

  ج)احترام ب دانشمندان مانند احتراتم به والدين است

  د)دانش را بنگاريد چرا كه شما بدون نگارش ميتوانيد ان را حفظ كنيد  

  .تقسيم علم به صورت ديني و غير ديني به چه صورت است؟ ١٥

  الف)درست 

  ب)نادرست

  ج)بسته ب شرايط فرق ميكند 

  د)چنين تقسيمي وجود ندارد 
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  .ثمره خود بيني و عجب چيست؟ ١٦

  الف)سستي و ضعف عقل ،گمراهي علمي  

  دگي،گمراهي عقل ب)شتاب ز

  ج)سستي و ضعف عقل،طمع 

  د)شتاب زدگي،طمع 

  .كدام يك از سخنان پيامبر (ص) در رابطه با انگيزه الهي (اخالص) است؟ ١٧

  الف )نيت مومن بهتر از عمل اوست.

  ب)شتابزدگي در كار ها موجب نرسيدن به اهداف ميشود. 

  ج)كسي كه چيزي را دشمن بدارد خوش ندارد بدان بنگرد 

  چهل روز خود را براي خدا خالص نمايد چشمه هاي حكمت از قلبش بر زبانش جاري ميشود  د)هركس 

  .از نظر اسالم كار اخالقي چگونه كاري است؟ ١٨

  الف)كاري كه براي رضاي مردم باشد 

  ب)كاري كه براي كسب مال باشد

  ج)كاري كه براي سود خود باشد

  اري كه صرفا براي رضاي خدا باشدكد)

  .تنها كاري كه موجب نيت پاك ميشد چيست ؟ ١٩

  الف)علم اندوزي 

  ب)درك حقايق الهي  

  ج)پيروي از خدا

  د)رضاي مردم 

  ندارد. ----.گذراندن عمر در كار هاي صباح و پرداختن به عمور غير ضروريحاصلي جز ٢٠

  الف)از بين رفتن روزي  

  ب)بي اخالقي  

  ج)زيان 

  د)همه موارد 

  سخنان گوينده و بردبار باشد و سخنان را تفكيك كند چه ميگويند؟ .به شخصي كه به ٢١

  ب)شنونده خوب        الف)عالم 

  د)عالمه       ج)بردبار 
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  .منظور از سخن پيامبر(ص)كه ميفرمايند ((علم را زنجير كنيد)) چيست ؟ ٢٢

  الف)بدست اوردن علم  

  ب)نگارش علم

  ج)تواضع علم 

  د)هدايت علم 

  ت خود شناسي است  اآي.كدام از گزينه هاي زير جزو رو٢٣

  الف)غفلت در خود شناسي گناه است

  ب)هيچ دانشي چون خود شناسي نيست

  ج)غايت دانش خود شناسي است

  د)همه موارد 

  .حضرت فاطمه(س)در خصوص ارزش زياد پاسخ دادن سواالت ديگران چه ميفرمايد؟ ٢٤

  ا و زمين است .الف)پاسخ به هر پرسشي از سواالت شما مزدي بيشتر از هر انچه در اسمان ه

  ب)جزاي من چيزي بيشتر از مورواريد هاي جهان است  

  ج)مزدي بيشتر از يك صد هزار دينار است . 

  .از نظر پيامبر(ص) استاد شايسته كيست؟ ٢٥

  الف)كسي كه از جهل به علم ميكشاند

  ب)از تكبر بر تواضع دعوت كند 

  ج)از حيله گري به خلوص فرا خواند  

  د)همه موارد 
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  اخالق پژوهشفصل دوم: 
  نظام هاي اموزشي در جامعه چيست؟  يكي از اهداف اصلي(اصوال مهم ترين هدف ). ١

  الف)پژوهش پژوهشگر  

  ب) يادداشت و خالصه گري 

  ج)مطالعه 

  د)تفكر  

  .به طور كلي چه چيزي در نظام ارزشي انديشمند موثر است ؟ ٢

  الف)استنتاجات علمي انديشمند 

  ب)تجربيات انديشمند 

  ج)جهان بيني و ايدوئولوژي انديشمند

  د)همه موارد 

بيافكن؛زيرا سختي حذر  ٣ را در ان  ترسيدي خود  از كاري  .طبق سخن حضرت علي (ع) ((چون 
با احتياط اقدام به كاري ميكنند از انچه است كه از ان ترس داري))چرا عده اي  يا    كردن بزرگتر 

  اصال انرا انجام نميدهند ؟ 

  الف)ترس از كار كردن 

  ب)امكانات و توانمندي هاي خود را كوچك ميشمارند  

  ج)به علت سستي و تنبلي 

  د )به علت شكست هاي گذشته 

  ميشود. ---.عدم رعايت امانت و فراگيري ان موجب ٤

  الف)بي اعتمادي 

  ب)فرو پاشي نظام اجتماعي  

  ج)اختالف 

  د)عدم صداقت 

  ...نور افزون گذشت و ره پيدا شود)كدام جمله درست است؟.طبق تعبير مولوي(عقل با عقل گر دوتا شود  ٥

  الف )يكي از داليل بي انگيزگي در تحقيق نبود علم است

  ب)كار هاي پژوهي نسبت به فردي دشوار تر است

  ج)گر هزاران سال باشد عمر او ...او نگردد سير خود از جست و جو  

  اي پژو هش گروهي از فردي كمتر است  د)درصد خط
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  .كدام يك از گزينه هاي زير در معني انتحال درست است ؟ ٦

  الف )سرقت ادبي  

  ب)تخليل پژوهش  

  ج)ادعاي انديشه  

  د)الف و ج 

.سخن نيوتون(اگر توانسته ام افق را اندكي دور تر از ديگران ببينم بدان سبب كه بر شانه غوالن  ٧
  يزي است ؟ ايستاده ام)بيانگر چه چ

  الف)پيشينه پژوهشگر

  ب)شهامت در پژوهش 

  ج)امانت در پژوهش  

  د)هيچ كدام 

  .سخن (افالطون را دوست دارم، اما به حقيقت بيشتر عالقه دارم)از كيست؟٨

  الف)نيوتون 

  ب)شكسپير

  ج)ارسطو 

  د)بقراط 

  .نشاط در تحقيق يعني چه ؟٩

  الف)كسب اطالعات بيشتر در تحقيق 

  ورزي  و محبتب)زندگي كردن 

  ج)طلب علم بيشتر  

  د)عدم كسالت 

  .حكم سرقت ادبي در عالم تحقيق چيست؟ ١٠

  الف)هيچ حكمي ندارد 

  ب)مكروه است

  ج)جايز است

 د)از گناهان كبيره است
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از خود جاي گذارد همان يك برگ روز قيامت او را از ----.اگر مومني پيش از مرگ يك برگ از ١١
  اتش جهنم دور ميكند. 

  الف)از علم خود  

  ب)از ارث خود  

  ج )از ياري دهي خود  

  د)ثروت خود  

. بي ديني ها ، حقيقت ستيزي ها و جنگ هاي مدرن و حق كشي هاي جديد حاصل چه چيزي  ١٢
  ميباشند ؟ 

  الف)پژوهش ها و تحقيق هاي نادرست  

  ب)طمع انسانذ  

  ج) نا عدالتي  

  د)زور و تزوير  

  طه با رابطه حسن فعلي و فاعلي درست است ؟ .كدام يك از موارد زير در راب١٣

  الف)يك كار خوب تا با انگيزه خوب نباشد انجام نميگيرد  

  ب)نيت خوب زماني كار ساز است كه عمل خوب نيز باشد  

  ج)يعني نميتوان با انگيزه الهي دست به سرقت زد 

  د)همه موارد 

... همچ ١٤ از خاك و اب  .اين تعبير مولوي (هم سوال از علم خيزد و هم جواب  نان كه خار و گل 
  )مربوط به كدام يك از گزينه هاي زير است ؟ 

  الف)هر اندازه به علم خود بي افزاييم به همان ميزان دقت در انتخاب مسئله زياد ميشود 

  ب)انسان بي دغدغه  و بي مطالعه مشكلي بر سر راه خود نمبيند  

  ج)كسي كه اگاهي الزم ندارد مسائل او نيز جزعي است  

  د)همه موارد 

  .پژوهشگر منصف چه كسي است ؟ ١٥

  الف)كسي كه اصل بي طرفي را در تحقيق انجام دهد  

  ب)كسي كه ذپژوهش هاي خود را در ميان بگذارد 

  ج)كسي كه درامد حاصل از پژوهش را در ميان نيازمندان تقسيم كند  

  د)كسي كه در پژوهش ديگران ياري رساند 
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  .مومن رستگار چه كسي است؟ ١٦

  كسي كه فقط كار خير كند الف)

  ب)كسي كه به امانت ها و عهد خود وفادار باشد 

  ج)دائما در حال نيايش است  

  د)انديشه كند  

)مربوط به .جمله (عده اي به صرف مشهور بودن يك باور ان را پايه تحقيق خود انجام ميدهد  ١٧
  كدام گزينه است؟ 

  الف)انتحال  

  ب)شهرت زدگي 

  ج)شتاب زدگي 

  د)دخالت 

  )پژوهش ها و تحقيق هاي نادرست امروز موجب چه زيان هايي شده است؟ ١٨

  الف)بي ديني ، جنگ مدرن،حق كشي جديد 

  ب)بي ديني ، جنگ مدرن ، كمبود درامد  

  ج)عدم رعايت امانت ، جنگ مدرن ،حق كشي جديد 

  ايت امانت ريال جنگ مدرن ،كمبود درامد د)عدم رع

  بي طرفانه بدون حب و بغض هاي پيشين صورت بگيرد . تحقيقي است كه ---- .تحقيق ١٩

  الف)مشهود 

  ب)متفكرانه 

  ج)معتبر  

  د)حقيقت طلب 

  .كسي كه اصل بي طرفي در تحقيق انجام دهد را چه ميگويند؟ ٢٠

  الف)پژوهشگر منصف 

  ب)بي طرف  

  ج)مستقل 

 كدام د)هيچ 

 

  


