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 ترین نکته در منبع بودن احادیث برای اخالق اشاره دارد؟ کدام گزینه به مهم  .7
 اخالقی است. (بسیاری از رهنمودهای معصومان )ع (الف 

گاهند هاي انسان به موضوع اخالق، انسان و صفات دروني اوست و صادركنندگان حديث، از ويژگي (ب  .خوبي آ
 هدف بعثت انبیا در قرآن، اعتالی اخالق شمرده شده است. )ج
  حديث در كنار قرآن حجیت دارد. (د

  ترتیب شامل کدام مراحل است؟ روش استخراج دیدگاه احادیث به  .4
        تکمیل -الغای خصوصیت و تعمیم  -ها  شناسايی ويژگی -ها  تنظیم يافته -شناسايی ابعاد  -آوری متون  الف( جمع 

 تکمیل -الغای خصوصیت و تعمیم  -ها  تنظیم يافته -شناسايی ابعاد  -ها  شناسايی ويژگی -آوری متون  ب( جمع
 گیری نتیجه -الغای خصوصیت و تعمیم  -شناسايی ابعاد  -مقايسه احاديث  -ج( تشکیل خانواده حديثی 

  گیری نتیجه -الغای خصوصیت و تعمیم  -ها  پااليش ويژگی -های مشترک  شناخت ويژگی -تشکیل خانواده حديثی  (د
 ؟ندارد کدام گزینه در اصحاب المیمنة وجود  .9

  روح الشهوة  (د ج( روح االيمان  روح الحیاة  (ب الف( روح القدس 
 کدام راهبرد برای تحقق هدف تقوا بهتر است؟  .0

 ب( فرار از شرايط مساعد برای گناه الف( خويشتنداری و ترک موقعیت 
  مراقبت همیشگی از خود د( ج( توانمندی در پرهیز از گناه

 مربوط به کدام دسته از روایات است؟« رغبتک فی المستحیل جهل»حدیث   .5
  د( روايات متضاد ج( روايات تقسیمی ب( روايات تفسیری الف( روايات مصداقی 

 های عام از چه روشی استفاده می شود؟ های خاص ذکر شده در احادیث به ویژگی برای تبدیل ویژگی  .9
 ب( تجزيه و تحلیل مجموعه احاديث الف( تشکیل خانواده حديث 

  ها با استفاده از ساير احاديث ويژگی د( تکمیل الغای خصوصیت از احاديث (ج
 ترتیب دایره وسعت قرار گرفته است؟ گانه به در کدام گزینه اصطالحات سه  .1

 گزاره های اخالقی، نظام اخالقی، مفاهیم اخالقی (ب مفاهیم اخالقی، گزاره های اخالقی، نظام اخالقی (الف 
  گزاره های اخالقی، مفاهیم اخالقی، نظام اخالقی (د نظام اخالقی، گزاره های اخالقی، مفاهیم اخالقی (ج

 برای پرداختن به یک موضوع در احادیث، نخستین اقدامی که باید انجام پذیرد چیست؟  .3
  تشکیل خانواده حديثید(  ج( تعیین گستره جستجوی احاديث تبیین احاديث مرتبط (ب الف( تعريف دقیق موضوع 

 ما َتعـِرُف و َتعَمَل ِبما َتنِطُق ِبهِ »حدیث شریف   .3
َ

 گیرد؟ در کدام دسته از گزاره ها جای می« الَعقُل أن َتقول
  د( گزاره های تقسیمی های خنثی ج( گزاره های مصداقی ب( گزاره الف( گزاره های تفسیری 

 کدام روایت ماهیت یک مفهوم اخالقی را تفسیر کرده است؟  .74
 الف( ِاَنَّ العقَل ِعقاٌل ِمَن الَجهِل  

 رغبتك في المستحیل جهل (ب
حُك من غیِر َعَجب    ج( ِمن الَجهِل الضَّ

ُه َعَزَّ َو  (د َم الَلَّ ْبُر ِعْنَدما َحَرَّ ْبُر َصْبراِن: َصْبٌر ِعْنَد الُمصیَبِة َحَسٌن َجمیٌل، َو أْحَسُن ِمْن ذِلَك الَصَّ   َجَلَّ َعَلْیَك  الَصَّ
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 حدیث زیر به کدام گزینه داللت دارد؟  .77

: بل هذا رجل مصاب، إنما المجنون (رجل وهو في أصحابه، فقال بعض القوم: مجنون، فقال النبي )صلی الله علیه وآله (مر برسول الله )صلی الله علیه وآله» 
  «عبد أو أمة أبلیا شبابهما في غیر طاعة الله.

 ب( تفاوت عقل اخالقی با عقل سیاسی الف( تفاوت عقل اخالقی با عقل عرفی 
  تفاوت عقل اخالقی با عقل علمید(  ج( تفاوت عقل اخالقی با عقل فقهی

 کدام روایت به هر دو عنصر شناخت و بازدارندگی عقل اشاره دارد؟  .74
حوِس  (الف  َتَها َعِن النُّ ُفوُس َطِلَقٌة، َولکْن أيِدي الُعُقوِل ُتْمِسک أِعنَّ  العاقُل َمن يمِلُك نفسه إذا َغِضب و إذا َرِغب و إذا َرِهب (ب النُّ

ِه  (ج َف َحیُث َعَرَف  (د اْلَعاِقُل َمْن َعَقَل ِلَساَنُه ِإاَلَّ َعْن ِذْكِر الَلَّ
َ
  اْلعاِقُل َمْن َوق

 آید؟ دست می کدام نکته از حدیث زیر به  .79
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 ب( معادل بودن نفس آدمی با نفس اماره الف( بکر و خنثی بودن نفس انسان 
  د( دارای مراتب بودن نفس انسان ج( امارت عقل و اسارت نفس

 گویند به کدام معنای علم نظر دارند؟ در جایی که احادیث از عالمان بد سخن می  .70
گاهی مترادف با عقل (الف    د( نقطه مقابل جهل اخالقی ج( علم حقیقی ب( اطالعات و آ

َتیِن »حدیث   .75 ُمْوِمُن ِمْن ُجْحٍر َمرَّ
ْ
َسُع ال

ْ
 بر چه مطلبی داللت دارد؟ «الیل

  د( عمومیت تجربه های معنوی ج( تجربه ب( ضرورت حفظ تجربه الف( نقش تنظیمی تجربه  
 پیام اصلی حدیث زیر چیست؟  .79
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 كنندگی عبرت كنترلی و تنظیم ب( نقش الف( عدم اختصاص عبرت به سرگذشت پیشینیان 
  د( راه تضمین درباره نجات از شبهات ج( وجود مفهوم عبرت در غیر از ماده عبر

 در کدام روایت به نقطه محوری مفهوم حزم تصریح شده است؟  .71
ي ُتْمکَن الُفْرَصُة.» (الف  ِة َحتَّ ُع الُغصَّ  «الَحْزُم أن َتنَتِظَر ُفرَصَتَک و ُتعاِجَل ما أمَکَنَک.» (ب «الَحْزُم َتَجرُّ

نِّ ُهَو الَحْزُم.» (د «لیَس ِبَحاِزم  َمْن َلْم يْنُظْر ِفي الَعَواِقِب.» (ج اِس ِبُسوِء الظَّ   «اإلْحِتراُس ِمَن النَّ
 تجربه و عبرت  چه تفاوتی با هم دارند؟  .73

 عبرت جنبه فکری.الف( تجربه جنبه محسوس دارد و  
 ب( عبرت جنبه محسوس دارد و تجربه جنبه فکری.

 معنی درس گرفتن از چیزی است كه خود فرد لمس كرده است. معنی درس گرفتن از آنچه برای ديگران رخ داده و عبرت به ج( تجربه به
  درس گرفتن از چیزی است كه برای ديگران رخ داده است.معنی  معنی درس گرفتن از چیزی است كه خود فرد لمس كرده و عبرت به د( تجربه به

 متعلق ترس از خدا برای اهل طاعت چیست؟  .73
  د( مقبول نشدن اعمال ج( قدرت خداوند بر مجازات ب( گناهان الف( عدالت خداوند 
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 رابطه مبتنی بر محبت در کنترل نفس مؤثرتر است یا رابطه مبتنی بر خوف و رجا؟    .44
 يابد. نیازی نیز تداوم می حتی در فرض احساس ايمنی و بیالف( رابطه مبتنی بر محبت پايدارتر است چون  

 شود. تر است چون موجب بازدارندگی و كنترل نفس می رابطه مبتنی بر خوف و رجا مطمئن (ب
 رابطه مبتنی بر محبت مؤثرتر است چون با لطافت و جذابیت همراه است. (ج
  بازد. های ديگر رنگ نمی رابطه مبتنی بر خوف و رجا پايدارتر است چون در برابر محبت (د

 توان بهتر درک کرد؟ مفهوم زهد در متون دینی را بر چه مبنایی و با توجه به مفهوم کدام واژه می  .47
  روايات متضاد ـ رغبت (د ج( روايات تقسیمی ـ دنیا ب( روايات مصداقی ـ حرص الف( روايات تفسیری ـ عفاف 

 داری در نظام اخالقی اسالمی چیست؟ عامل اصلی و مادر خویشتن  .44
  حزم (د عقل (ج حیا (ب الف( محبت 

 دهد؟ خداوند چگونه در روز قیامت به گروهی امنیت و به گروهی هراس می  .49
 كند. یتأثیر طبیعی خوف و امنی را كه در دنیا داشته است آشکار م (الف 

 كند.  ها و گروهی را به جهنم و عذاب وارد می گروهی را به بهشت و نعمت (ب
 آورد. با تغییر روال طبیعی، نظامی جديد در زمینه هراس و ايمنی پديد می (ج
  كند. آنچه را كه در دنیا از آن هراس داشته است دامنگیر او می (د

 ترتیب چه آسیب و پیامدی دارد؟ از اندازه خارج شدن خوف و رجا به  .40
  تفريط -اتکال  (د تغرير -فريب  (ج امید -فريب  (ب تجری -يأس  (الف 

 ترتیب چیست؟ معنای لغوی و اخالقی تقوا به  .45
  بازداری نفس ـ خودنگهداری (د داری نگه داشتن ـ خويشتن (ج گیری داری ـ كناره خويشتن (ب خودنگهداری ـ ترس (الف 

 ؟نیستکدام گزینه از معانی فجور در قلمرو اخالق   .49
  دری پرده (د شکافتگی (ج افسارگسیختگی (ب مهاری بی (الف 

ی اْلِْخَرة»در روایت   .41
َ
ْنَیا َعل َر الدم

َ
َمْجُنوُن َمْن آث

ْ
َما ال  مجنون به معنای فقدان ........ است: « ِإنَّ

  عقل اخالقی (د عقل علمی (ج عقل سیاسی (ب عقل فقهی (الف 
 مفهوم عفت در متون دینی چیست؟  .43

 داری در برابر شهوات خويشتن (ب داری در برابر مسائل جنسی خويشتن (الف 
  پوشیده بودن و رعايت حجاب (د پاكدامنی از هر نوع گناه (ج

 قلمرو حلم کجاست؟  .43
  نفس (د شهوت (ج عجله (ب غضب (الف 

 نقطه مقابل صبر چیست؟  .94
  يأس  (د جزع (ج عجله (ب غضب (الف 

 شناسی روایی کدام است؟  دو اقدام پایانی در مفهوم  .97
 تشکیل خانواده حديث و تجزيه و تحلیل متون. (ب عرضه فرضیه بر متون و تجزيه و تحلیل متون. (الف 

  ها عرضه فرضیه بر متون و تدوين يافته (د تجزيه و تحلیل متون و عرضه فرضیه بر متون. (ج
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 رویی در چیست؟  تفاوت حیا و کم  .94
 در شدت و اهمیت موضوع. (ب شود. در نوع كاری كه از آن شرم پیدا می (الف 

  ورزد در روحیه فردی كه شرم می (د در موقعیت انجام كار. (ج
 ترین و ارزشمندترین عامل تنظیم رفتار چیست؟ بر اساس روایات، مهم  .99

  محبت (د علم (ج عفت (ب حیا (الف 
 : نیستکدام گزینه صحیح   .90

 شود قبل از رسیدن زمان انجام كار، بدان اقدام شود و منتظر بروز سريع نتايج آن باشد. عجله در حوزه عمل باعث می (الف 
 انديش باشیم. انديشی حال جای آينده ای داشته باشیم و به شود ارزيابی عجوالنه عجله در حوزه تفکر باعث می (ب
 شود در گذر زمان سرعت بگیريم و با شتاب نسبت به كاری اقدام كنیم. عجله در حوزه اقدام باعث می (ج
  زده ای انجام شود و در آن گزينش، امور فوری مورد توجه قرار گیرد. شود گزينش شتاب عجله در حوزه انتخاب باعث می (د

 
 .            یدباش یروزموفق و پ


