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  بارم راهنماي تصحیح ردیف
 2       )نمره5/0( صحیح) د         )نمره 5/0( صحیح) ج              )نمره 5/0( غلط) ب              )نمره5/0( غلط) الف 1

  )نمره 5/0(تکمیل اخالق ) ب                                               )نمره 5/0( ملکه) الف 2
  )نمره1(نیت و عمل صالح ) د                    )نمره  1()ملکوتی ( انسانیت-حیوانیت) ج 
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اگر چه عرفان درباره روابط انسان با خودش و جهان و خدا بحث می کند ولی  -ا: یکی از سه مورد نوشته شود 3
لوك پویا و متحرك است و از نظر عارف براي رسیدن ر و سسی -2.  وابط انسان با خداستنظر اصلی آن درباره ر

  عناصر روحی عرفانی محدود به  -3. به کمال، مراحلی وجود دارد که سالک باید منزل به منزل طی کند
  قابل انتقال به دیگري است بلکه سالک باید با مجاهدات خود ، احوال و واردات مفاهیمی نیست که با آموزش 

  .را بهره ببرد 
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  ه و می گویند ما نیز مانند جانواران گرفتار نفسانیات هستیم و مردم را به اخالق فرد پرستی دعوت کرد 4
    عقل از نفسانیات جلوگیري ( .مهر و کین و بیم و امید است محرك انسان در اعمال .ود نداریم اختیاري از خ

  ).نمی کند
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کمال ... عقل ، تقوي و ،صبر در مصائبمانند تفقه در دین با  و موارديمنظور از کمال نهائی قرب به خداست  5
  .درجه اي از کمال هستند نسبی انسان معرفی شده  که 

1 

در درون انسان نه - لذت تنها از بیرون وجود انسان تامین می گردد.کمال نهائی و سعادت انسان در لذت است  6
خود جود وان اگر بخواهد به کمال برسد باید به بیرون از انس.تنها لذت نیست بلکه سر تا پا رنج و شقاوت است 

  .توجه کند
1 

 1  )یک مورد هم کافی است(   اطاعت از پیامبر و اهل بیتش -عمل به دستورات اسالم و توجه به حالل و حرام 7

 مرکب و -4) نفس انسان(بستر حرکت -3)  انسان سالک(موضوع حرکت 2)  از نفس حیوانی(مبدا حرکت -1 8
  )لقاء اهللا( صد مق -7) و اوصیا انبیاء( راهنما  - 6) تقوا(زاد و توشه -5) عشق و محبت به خدا(  وسیله

  .)دو مورد کافی است(               )  کمال نهائی(هدف و نتیجه  -8 

1 

5/1  .توبه اش پذیرفته نیست - ي نیکیها و حسنات او را فاسد و تباه می کند همه -او را به قعر جهنم می برد 9  

در آشکار، سائل ممکن است خجالت .صدقات در شبانه به مراتب اجر و پاداش بیشتر از روز و آشکار است 10
  مش به آن ها بیفتد خجل و شرمندهوقتی سائل بفهمد که احسان از ناحیه اهل بیت  بوده هر گاه چش-بکشد

  )ذکر دو مورد کافی است(. می شود 
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به یک فرد از افراد انسان به  - قرآن تمامی آنچه باعث سعادت و کمال بشر است را از اکثریت نفی کرده است 11
ارحام و اوالد و فامیل و عشیره در روز گرفتاري به درد  - ي امت را اطالق کرده خاطر عظمتی که داشت کلمه

  .انسان نخورده و از او جدا می شوند
5/1  

مال نه تنها کمال نیست بلکه ممکن است  -وسیله امتحان و آزمایش براي مردم است نه وسیله فخر و مباهات  12
کمال و محبوبیت او نزد خداست و نه فقیر نشانه مبغوضیت و نه ثروت نشانه  -مایه شقاوت و بد بختی او باشد 

  .نقص
5/1  

  .مورد کافی است 3ذکر  13

  .اگر کسی کاري از او بخواهند که از او ساخته نیست می گوید من خود را الیق نمی دانم-1

  .اگر کاندیدا کاري شد و دیگري را الیقتر دید انصراف می دهد -2

  .از صحنه خارج نمی کند... ایعه و رقیب خود را با دروغ و ش -3

  .اگر پستی خالی بود و خود را الیق دید می پذیرد ولو باب طبع او نباشد -4

  .در مورد زیر دستان خود و اموال عمومی و بیت المال نهایت احتیاط و مراعات را دارد -5
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