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 دبيرستان غير دولتي پسرانه پيام غدير                                   دهمياز كالس :

 98-99 دومپاياني                                                          شکيبافر نام دبير : آقای
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 صبح 10اعت شروع امتحان : س                      2اخالق  نام درس :                                                                                  

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

 

 بارم  ردیف

 1 نمره(1)چرا ما نیاز به اخالق بر آمده از دین داریم؟ به اختصار توضیح دهید.- 1

 1 نمره(1)دهیدمی شود و فرشته صفت می گردد؟ شرح در چه صورت انسان در جنگ داخلی درونش موفق  2

 1 آیا با وجود رسوخ یک اخالق در جان انسان امکان تغییر و دگرگونی آن وجود دارد؟ به اختصار توضیح دهید   3

 1 نمره(1)چگونه غفلت مانع رشد و کمال انسان می شود؟ 4

 1 نمره(1)چگونه میان بیم و امید رابطه متعادل برقرار می شود؟  5

 1 نمره(1)یداخالص و ریا را تعریف کرده و توضیح ده 6

 1 نمره(1)تقویت اعتقاد دینی چگونه کمک به اخالص می کند؟  7

 1 نمره(1)را توضیح دهید تقوای عام و تقوای خاص  8

 1 نمره(1)رعایت عدالت و احکام اجتماعی چگونه ما را به تقوا نزدیک می کند. 9

 1 نمره(1)کرامت ذاتی و اکتسابی را تعریف کنید.  10

 1 نمره(1)باطنی دست یافت؟ چگونه می توان به طهارت  11

 1 نمره(1)دو مورد از موارد ارتقا کرامت نفس را نام برده و به اختصار توضیح دهید.  12

 1 نمره(1)غیبت را تعریف کرده و فرق آن را با تهمت بیان کنید.  13

 2 (2)یک راهکارعلمی و یک راهکارعملی درمان غیبت را توضیح دهید.  14

 2 (2)ار عملی برای تمرین بخشندگی و تقویت آن را توضیح دهید.یک راهکار علمی و یک راهک  15

 1 نمره(1عتدال در انفاق چیست؟)منظور از ا 16

 1 نمره(1دو وظیفه از وظایف فرزند در برابر پدر و مادر را بیان کنید.)  17

 1     نمره(1ضرورت همراهی تولّی و تبرّی را شرح دهید.)  18

 


