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 بارم راهنماي تصحيح رديف

 2 الف  ( صحيح                     ب ( صحيح                               ج ( صحيح                               د ( غلط  1

 /.(5)  ب ( تکميل اخالق                /.(              5نویه )یا آنچه ثابت وراسخ است ( )الف ( طبيعت  ثا 2

                     /.(5)عمل صالح   –/.(5)د ( ایمان                                                                  /.(5) سِفلي  – /.(5) ( علوي ج
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 امتياز نوشته شود :یکي از سه  9

 ـ نظر اصلي روش عرفاني درباره روابط انسان با خداست .

 داند.است و روح انسان را مانند یک گياه و كودك در حال رشد و نموّ مي ـ این روش  پویا و متحرك

ـ عناصر روحي عرفاني محدود به مفاهيمي قابل انتقال نيست بلکه احوالي است كه در طي تالش به دست 

 آید .  مي

1 

 1 داند ( تبط ميایمان عبارتند از اعتقاد قلبي و اظهار زباني و عمل با اعضا و جوارح )نيت و عمل را مر 4

 كه در روایات به عنوان « علم » و« صبر در سختي ها » و «  فقّه در دین تَ» ي قرب به  خداست و نهائكمال  5

 باشند .كمال نام برده شده كمال متوسط هستند یعني نردبان ترقي مي
1 

دانند . چون لذت تنها از ت ميلذا سعادت واقعي انسان را در لذ .دانندانسان مي سعادت را بيرونِ سرچشمۀ 6

 شود و درون انسان سراسر درد و رنج است . بيرون وجود انسان تأمين مي
1 

 1 /.(25مقصد )چهارمورد هرمورد  –راهنما  -زاد و توشه -مركب-بستر-موضوع-مبدأ و مقصد حركت 7

 وآله(و اهل بيت  عليهاهللصلياطاعت مطلق از پيامبر ) -توجه به حالل و حرام   –عمل به دستورات اسالم  8

 )عليه السالم ( او 
1 

 سنگيني كفه ترازوي حسنات -از بين بردن گناهان-عمران و آبادي و طول عمر-ازدیاد روزي 3

 (  /.(5هرمورد ) جواري با پيامبر)ص( )ذكرسه مورد كافي استهم-
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 ي بفهمد از ناحيه چه كسي بوده وقتي چشمش زیرا در علن و آشکار ممکن است سائل خجالت بکشد و یا وقت 11

5/1 به او بيفتد خجل و شرمنده شود .  
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 :سه دليل  11

 . : قرآن تمامي آنچه باعث كمال و سعادت است را از اكثریت نفي كرده است اوالً

 الکافرون و ...... –اكثرهم الیعقلون  –اكثرهم الیومنون 

 را اطالق فرموده است .« امت » فرد از افراد انسان به خاطر عظمتي كه داشت كلمۀ یک ثانياً : به  

 خورد.گوید ارحام و اوالد در روزگرفتاري به درد انسان نميثالثاً : با صراحت مي 
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 مال در بينش الهي : 12

 اوالً : وسيله آزمایش و امتحان است نه فخر و مباهات .

 نه تنها كمال نيست بلکه ممکن است مایه بدبختي باشد . ثانياً:

 ثالثاً : نه ثروت نشانه كمال و محبوبيت است نه فقر نشانه نقص و مبغوضيت . 
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 پذیرد.ـ اگر توان انجام كاري را ندارد نمي1 19

 دهد .تر است انصراف ميـ اگر پذیرفت و متوجه شد فردي از او الیق2

 كند .يب خود را با دروغ و شایعه و تهمت از صحنه خارج نميـ اگر پذیرفت  رق9

 كند.ـ اگر الیق بود در پذیرش مسئوليت كوتاهي نمي4

 ـ به زیردستان خود بار ظلم نمي كند. 5

 /.((5)ذكر سه نکته كافي است هرمورد )
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 /.(5با انجام واجبات و ترك محرمات )تجليه ()  -ـ تهذیب  ظاهر1 14

 /.(5با از بين بردن صفات رذیله )تخليه () -اطن ـ تطهير ب2

 /.(5ـ جایگزین كردن صفات زیبا به جاي صفات رذیله  )تحليه ( ) 9
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