بسمه تعالي
نمونه سواالت اخالق اسالمي از كتاب جامع السعادات (  03صفحه اول ) جهت دانشجويان موسسه غير انتفاعي فرهمند

ترم اول سال تحصيلي 4051-59
استاد حقگو
 -1كليد سعادت دو جهان در چيست ؟ چرا ؟
 -2اين حديث از كدام معصوم است و ترجمه آن را بيان كنيد ؟ من عرف نفسه فقد عرف ربه
 -3آدمي مركب از تن ( جسم ) و نفس است  .مقصود از نفس چيست ؟
 -4در اين آيه شريفه ( ويسئلونك عن الروح قل الروح من امر ربي ) سوال در مورد چيست و از كدام معصوم سوال شد
؟
 -5عالم خلق چيست و روح از كدام عالم است ؟
 -6اين جمله از كدام معصوم است و چه موضوع را اثبات مي كند ( خلق االنسان ذانفس  ،ناطقه ) انسان بانفسي آفريده
شده كه با او ادراك معقوالت مي كند؟
 -7حقيقت آدمي و آنچه به سبب آن بر ساير حيوانات ترجيح دارد چيست ؟
 -8آيه شريفه ارجعي الي ربك خطاب به چيست ؟ ترجمه كنيد ؟
 -9اين جمله از كدام معصوم است و خطاب به چه كساني و دليل بر چيست هل وجدتم ما وعدربكم حقا اي كشته
شدگان آيا يافتيد آنچه را كه پروردگار شما به شما وعده داده بود حق و راست ؟
 -11اين آيه شريفه اشاره به كدام جنبه انساني دارد ( قاليعلم نفس ما اخفي لهم من قره عين ) نمي داند هيچكس آنچه
ذخير شده است از براي ايشان از چيزهايي كه ديده ها را روشن ميكند ؟
 -11آالم و بيماري هاي روح را بيان كنيد ؟
 -12اين حديث شريف از كدام معصوم است موضوع آنرا بيان كنيد ؟
( لوال ان الشياطين يحومون علي قلوب بني آدم لنظروا الي ملكوت السموات و االرض )؟
 -13مقصود از علم دراين كلمه نوراني پيامبر (ص) كدام علم است ؟
(هو نور يقذفه اهلل في قلب من يريد ) – علم نوري است كه حقتعالي مي افكند آن را در هر دلي كه مي خواهد؟
 -14اين حديث شريف از كدام معصوم است  ،و اشاره به چه معنايي دارد ان را بيان كنيد ؟
واليد خل المالئكه بيتا في كلب يعني مالئكه به خانه اي كه در آن سگ باشد داخل نمي شود
 -15شرف هر علمي به موضوع آْن است موضوع علم اخالق چيست ؟
 -16در حديث نبوي (ص) است كه پيامبر (ص) فرمودند دو نفر پشت مرا شكستند آن دو نفر چه كساني هستند ؟
 -17فايده علم اخالق چيست ؟
 -18ثمره تهذيب اخالق چيست ؟
 -19قواي چهارگانه جسم كه بسيار مهم اند و حكم كار فرمايان و سران لشكر بدن را دارند كدام است ؟
 -21چهار فضيلت و صفتي كه جنس همه فضايل و اخالق حسنه در آنها است و ساير صفات مندرج در پي آنهايند كدامند ؟

موفق باشيد

