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 ( معنی اصطالحی اخالق چیست؟1

 الف( صفات درونی

 ب( صفات پسندیده

 ج(خوی و خصلت

 د( شکل ظاهری

 بخش اصول اخالق می باشئ؟ 4کدام گزینه از ( 2

 الف( اصول اخالقی در ارتباط با پدر و مادر

 در ارتباط با خویشتن ب( اصول اخالقی

 ج( اصول اخالقی در ارتباط با خالق

 د( گزینه ی ب و ج

( کدام گزینه نادرست می باشد؟3  

 الف( مانع اصلی خود شناسی خودبرتربینی است

 ب(طبق فرموده ی پیامبر اکرم)ص( صبر کل ایمان است

 نبیند.ج( تواضع یعنی شکستن نفس به گونه ای که انسان خود را باالتر از دیگری 

 د( اشرف صفات نفس انسان صداقت است.

 . ( اگر سپاسگزار باشیم ...........4

 خداوند نعمت ما را افزون میکندالف(

   خداوند از ما راضی می باشدب( 
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 باعث بر آورده شدن دعا می شود ج(

 از نظر جسمی و روحی در آرامش می باشیم. د(

 ( صدق را می توان به چند دسته تقسیم نمود؟5

 4 الف(

 3ب( 

 2ج(

 5د(  

   ( کدام گزینه  از رذائل اخالقی می باشد؟6

 غیبت  الف(  

 حسدب( 

 دروغ ج(

  همه ی مواردد( 

 ( احسان در لغت به معنای ....... است.7

 مهربانی الف(

 نیکی کردنب( 

 بخشش ج(

  هیچکدامد( 

 ( کدام مورد از موارد احسان به مردم می باشد.8

 کمک به مردم در هنگام سختی ها الف(
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 رفع نیازمندی های مردمب( 

 گرامی داشتن مومنان ج(

 گزینه درست می باشد 3هر د(

 ( آثار احسان در زندگی انسان چه میباشد؟9

 اصالح دشمنان الف(

 بزرگی و عظمتب( 

 آرامش خیال ج(

 گزینه ی الف و بد( 

 ( کدام گزینه نا درست می باشد؟10

 مردم وبیع و کند ینم عفو و گذرد ینم لغزشها از که است یکسبدترین مردم ، » امام علی می فرماید: الف(

 «دپوشان ینم را

 عفو به معنای بخشیدن خطای خطاکار و تنبیه نکردن او می باشدب( 

 بعد از محیط خانوادگی و محیط آموزشی انسان در محیط اجتماع است که تاثیر می پذیرد ج(

 ندباش جهت هم دو هر که شود یم استوار و ردیگ یم شکل یصورت در نفر دو انیمرفاقت و دوستی د( 

  « ردکی ، او تورا مشغول خواهد نساز مشغول یکار به را خود نفس تو اگر »( این سخن از کیست ؟ 11

 امام صادق)ع( الف(

 پیامبر اکرم )ص(ب( 

 امام موسی کاظم )ع(ج(

 امام علی )ع( د(
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 اگر اخالق اداری در زندگی انسان وجود داشته باشد چه اتفاقی می افتد؟( 12

 کار کردن شیرین و توام با رضایت شغلی استالف(

 بارش رحمتها و برکتهای ب( 

 رضایت مردم و رضایت خالق ج(

 همه ی مواردد(  

 ( وظایف یک کارمند در برابر همکاران خود چیست؟13

 پرهیز از حسادت که عامل بسیاری از گناهان مفاسد در جوامع شهری است. الف(

 به اختالف سلیقه ها توجهی نشودب( 

 صمیمیت در کار معنایی ندارد ج(

   الگو بودن د(

 ( وظیفه ی یک کارمند در مقابل مردم چیست؟14

 یفروتن الف(

  مداراب( 

 ییگشا گره ج(

 گزینه 3هر د(  
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