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 14نام و نام خانوادگي :                                                     مديريت آموزش و پرورش منطقه 

 دبيرستان غير دولتي پسرانه پيام غدير                                   دهم كالس :

 98-99 دومپاياني                                                    شکيبافر نام دبير : آقای

 10/3/99تاريخ امتحان :                   معارف اسالمي رشته تحصيلي: 

 صبح 10اعت شروع امتحان : س                      1اخالق    نام درس :                                                                                         

 صفحه 1 عداد برگ سئوال : ت           دقيقه               50  مدت امتحان : شماره :                                                                     

 

 بارم  ردیف

 1 علم اخالق و موضوع علم اخالق چیست؟- 1

 عبادتم اینكه براى جز نیافریدم را انس و جنّ من :لِیَعْبُدُونِ إاِلَّ الْإِنْسَ وَ الْجِنَّ خَلَقْتُ ما وَ » با توجه به آیه  2

 (به خداوند چیست؟راه قرب و نزدیكی « کنند

1 

 1 با توجه به قابلیت های انسان خداوند چگونه انسان را هدایت می کند؟ 3

 1 دو مالک از مالک های تشخیص هادیان واقعی از پنداری را نام برده وبه اختصار شرح دهید.  4

و طریقی در آیات به اختصار شرح منظور قرآن از دعوت به به تفكر چیست؟ )با توجه به دونگاه استقاللی   5

 (دهید

1 

 1 دو نوع از آیات را که شایسته فكر کردن هستند را بیان کنید.  6

 1 منظور از آیات آفاقی و انفسی را چیست؟  7

 1 غفلت و کبر وغرور چگونه مانع اندیشه ورزی می شوند؟ توضیح دهید.  8

 1 ی می شود؟جهل چگونه مانع اندیشه ورز  9

 5/1 مشارطه و مراقبه و محاسبه را توضیح دهید.  10

 1 محبوب حقیقی انسان کیست؟ وچرا؟ 11

 2 دو اثر از آثار محبت به خدا را نام برده و به اختصار شرح دهید. 12

 2 د.یدو مصداق و نمونه از مصادیق امانتداری را نامبرده وبه اختصار توضیح ده 13

 1 منظور از وفای به عهد چیست؟ 14

 2  آثار فردی و اجتماعی وفای به عهد را به اختصار توضیح دهید.  15

 5/1 . راه های عالج تكبر را به اختصار توضیح دهید 16

   

 


