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 14نام و نام خانوادگي :                                                     مديريت آموزش و پرورش منطقه 

 دبيرستان غير دولتي پسرانه پيام غدير                                   دهمياز كالس :

 98-99 دومپاياني                                                          شکيبافر نام دبير : آقای

 13/3/99تاريخ امتحان :                    معارف اسالميرشته تحصيلي: 

 صبح 10اعت شروع امتحان : س                      2اخالق  نام درس :                                                                                  

 صفحه 1 عداد برگ سئوال : ت           دقيقه              60مدت امتحان : شماره :                                                                     

 

 بارم  ردیف

 1 دو اثر از آثار خداشناسی در اخالق را نام برده و به اختصار توضیح دهید. 1

 1 موقعیت هر یک از قوای شهوت و غضب و عقل را در جنگ درونی نفس را به اختصار شرح دهید. 2

 1 رکن در تغییر رفتار را نام برده و به اختصار شرح دهید.دو شرط و یا   3

 1 ن می شود؟گرایش به دنیا و لذت هایش چگونه مانع رشد و کمال انسا  4

 1 اعتدال میان بیم و امید چگونه ما را در مسیر کمال یاری می دهد.  5

 1 دهید.اخالص در عقیده و اخالص رد رفتار را به اختصار توضیح    6

 1 دو راه راهکار های بدست آوردن اخالص را به اختصار توضیح دهید.  7

 1 دو راه از راهکارهای با تقوا شدن را نامبرده و به اختصار توضیح دهید.   8

 1 تقوا را تعریف کنید.   9

 5/1 .تقوای عام و تقوای خاص و تقوای خاص الخاص را شرح دهید   10

 1 رامت ذاتی و اکتسابی را به اختصار توضیح دهید.ک    11

 1 ی ارتقا کرامت نفس را بیان کنید.دو راه از راهکارها    12

 1 چگونه با تقوا می توان کرامت نفس را حفظ کرذ؟   13

 1 دو راه از راهای حفظ آبروی مومن را نام برده و به اختصار توضیح دهید.   14

 2 رد از درمان علمی و یک مورد از درمان عملی غیبت را به اختصار شرح دهید.یک مو   15

 1 سخاوت و بخشندگی را توضیح دهید.   16

 1 دووظیفه از وظایف فرزند  در برابر پدر و مادر را بیان کنید.   17

 5/1 توضیح دهید چیستکه در برابر معصومان وظیفه داریم انجام دهیم از کارهایی  یکار سه   18

 


