
 امتحان اخالقکلید 

 :1ج 

مراقبه و  -5بندی به اخالق یاانگیزه برای پ -4ری از لذت جویی آینده نگری و دو -3ی دهدفمن -2مسئولیت پذیری  -1

 محاسبه

 :2ج

بخش زندگی است. معنادارترین هدف است، چرا که ماورائی است و خطایی در آن نیست و از سویی  دین بهترین وحدت

 دهد می انسان را پوشش تمام ابعاد زندگی

 :3ج

 گیرند مورد تحسین یا تقبیح قرار میولی فعل اخالقی  گیرند مورد تحسین یا تقبیح قرار نمیفعل طبیعی 

 اکتسابی است و نیازمند یادگیریولی فعل اخالقی  اکتسابی نیستند و خدادادی استفعل طبیعی 

سمت و سوی خوب یا بد ولی فعل اخالقی با نیت  ت نیستت در آن نقشی ندارد و اثر فعل مترتب بر نیفعل طبیعی نی

 یابد می

در تعارض امیال درونی آگاهانه ولی فعل اخالقی  امیال نیست مراه با انتخاب آگاهانه در تعارضفعل طبیعی لزوما ه

 شود انتخاب می

 :4ج

 .نیستاین یعنی ایمان و نیت خوب به تنهایی و نیز عمل صالح و کار خوب به تنهایی کافی 

 :5ج

دارای مصلحت و  چنین افعالیطبعا  کارهایی هستند که فرد یا جامعه را به کمال مطلوب نزدیکتر میکنند و افعال حسن

 .نقطه مقابل همین است نزد خداوند حکیم شایسته ستایش و ثواب است. افعال قبیح نیز درست

 :6ج

کند. ترس و  قی آنها را متفاوت میالاست که وظایف اخ روایت امام علی ناظر به تفاوتهای روانشناختی بین زن و مرد

شود و  شود و عفت همیشه خوب است. بخل او باعث امانتداری در حفظ مال شوهر می غرور زن باعث حفظ عفت او می

 خوب است امانتداری همیشه

 :7ج

 کاران برابری خدمت کاران و خیانت -3بی ثمر شدن احکام اخالقی  -2مسئولیت گریزی اخالقی  -1

 :8ج 

 .است متغیرو  نسبیولی آداب،  ثابتو  مطلقق، الاخ الف( 

 شود می دیگران از انسان نیازی بی و نفس عزت باعث ( به فرموده امام صادق علیه السالم :توکلب

 است .غذای جان ها علیه السالم فرمودند : پیوستگی یاد خدا ( امیرالمومنین ج

 است .اولین پرسش روز قیامت نماز ( د

 



 :9ج 

شی نکنیم. توکل یعنی وظیفه خود را انجام التوکل به خدا بدین معنا نیست که گوشه مسجد بنشینیم و هیچ ت -خیر 

 .دهی ولی اثربخشی آن و رفع موانع را به خدای قادر مهربان بسپاری

 : 10ج 

ـ در نهایت 3 .به تصمیمی جدی برسیمـ سپس با خود خلوت کنیم و با تفکر 2 .ـ ابتدا مشاوره و تحقیق و مطالعه کنیم1

 .با خدا رابطه برقرار کنیم و نتیجه کار را به او بسپاریم و با تکیه بر او خطرپذیری را بکاهیم

 :11ج 

از  -3 هایمان را در قالب دعا از خدا بخواهیم خواسته -2 داستانهای واقعی از کمک خدا به بزرگان را مطالعه کنید -1

هرگاه دچار ترس و تنیدگی در امور زندگی شدیم با ذکر خدا و سخن گفتن  -4 ان شاء اهلل زیاد استفاده کنیم کلید واژه

ل از حرص زدن و انبار الش برای نان حالرسان را خدا بدانیم و ضمن ت روزی -5 .ش کنیم خود را آرام نگه داریمالبا او ت

 ش کنیم هر روز مقداری صدقه بدهیمالم و تکردن امور غیر ضروری برای زندگی روزمره پرهیز کنی

 :12ج 

 اوست جانب از نعمت که باشیم متوجه و بدانیم او مدیون را خود دل، در :قلبی شکر -1

 .کنیم سپاسگزاری او از زبان در :لسانی شکر -2

 استفاده کنیم درست جای در را نعمتش و باشیم او نعمت قدردان رفتار در :عملی شکر -3

 :13ج 

 .کنیم توجه آن مثبت آثار به و کنیم فکر نماز فوائد درباره -1

 بیندیشیم خود زندگی امور ریختگی درهم جمله از نماز در سستی نهای زیا به -2

 …و زیاد خواب مثالً کنیم مبارزه آن با نماییم سعی و پیدا نماز در را خود سستی علت -3

 .برسیم پاسخ به و بپرسیم کارشناسان از را نماز زمینه در خود شبهات -4

 .کنیم اندیشه نماز اذکار و اجزا از یک هر درباره و کنیم مطالعه نماز اسرار درباره -5

 خود حقارت به و کنیم فکر خدا عظمت به -6

 :14ج 

 آن رفع خداوند از مستحبی نماز رکعت دو با و بروید مسجد به و بگیرید وضو خود فعلی مشکالت از یکی درباره -1

 -3 .کنید مطالعه نماز زمینه در جالب و مفید کتابهای -2 .شود شما مستمر روش این کنید سعی .بخواهید را مشکل

 دوستان با -4 کنید آن پیشگیری خواندن دیر به کردن عادت و فراموشی از تا بخوانید وقت اول همان در را نمازتان

 یک با کنید سعی -5 .کنند می آشنا مسجد بیشتر و نماز فضای با را شما مسجدی های بچه .کنید معاشرت نمازخوان

 در کنید سعی و کنید مطالعه نماز آداب و احکام درباره -6 .باشید داشته انس می پسندید که روحانی یک و مسجد

 درست احکام و آداب با نماز خواندن اول مرحله .باشید نداشته خود از تمام لذت با و عاشقانه نماز انتظار اول مرحله

 نمازتان سجده های -8 .بگیرید نظر در مخصوص مکان و عطر سجاده، لباس، خود نماز برای -7 .سختی با گرچه است

 توجه نکته این به و کنید توجه گویید می آنچه معانی به .کنید نماز در قلب حضور تمرین -9 .کنید تر نیطوال کمی را

 هستید خدا محضر در که باشید داشته
 


