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نمره

سؤاالت ( پاسخ نامه دارد )

1

جمالت درست و نادرست را مشخص کنید.
1

-1یک حسنۀ آشکار برابر با هفتاد حج است.
 -2طبق آیۀ قرآن مقام قرب تنها با ایمان و عمل صالح به دست می آید.
 -3افالطون علم و حکمت را امّ الفضائل دانسته است.
 -4موجودات اعتباری موجوداتی هستند که ساخته و پرداختۀ ذهن انسان بوده و مابازاء خارجی ندارند.

2

2/5

جمالت زیر را با کلمات مناسب کامل کنید.
 -1در بین روش های سه گانۀ علم اخالق..........................................بهتر و سازنده تر است و از امتیازات خاصی برخوردار
است که دو روش دیگر آنها را دارا نیستند.
- 2یکی از نکات بسیار مهم که باید در رفتار اخالقی مردم مورد توجه قرار گیرد

شناخت................................

و

 ..................................آنان است.
- 3باالترین و پر ارج ترین مطلوب انسان همان

................................

و

...............................

اوست که نرسیدن به آن مایۀ رنج و

الم است.
 -4عرفا انسان کاملی را که باید همراه نوسفران باشد گاهی به

..................................

و ..............................تعبیر می کنند.

 – 5حضرت امام صادق علیه السالم فرموده اند  :اگر از عمرت دو روز باقی مانده است ؛یک روز آن را صرف تأدیب ،
تهذیب نفست قرار بده تا به وسیله آن
3

...........................................................................................................................

1/5

سواالت چهار گزینه ای( :هرمورد )0/5
 - 1کدام گزینه از اقسام حکمت عملی نیست؟
الف)تهذیب اخالق

ب)تدبیر منزل

د) سیاست مدن

ج) علم نجوم

 - 2حضرت امام علی(ع) درمورد چه کسانی فرمودند «فالصورة صورة االنسان و القلب قلب الحیوان» ؟
الف)گناهکاران

ب)علمای فاسق

د) مشرکان قریش

ج)کافران

 - 3کدام یک از قوای نفس انسان نیست؟
الف)قوۀ شهویّه
4

ب) قوۀ غضبیّه

د) قوۀ قلبیّه

ج) قوۀ عقلیّه

2

به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید(.هرمورد )0/5
 - 1تعریف شایع اخالق در اصطالح اهل فن چیست؟
 - 2برجسته ترین خلق حسن در روایات کدامند؟
 - 3چرا صاحب اخالق حمیده به واسطۀ حُسن خُلقش دنیا و آخرت را با هم دارد؟
 - 4چرا علم اخالق اشرف علوم است؟
ادامۀ سؤاالت در صفحۀ دوم
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نمره

سؤاالت ( پاسخ نامه دارد )
سواالت تشریحی زیر را پاسخ دهید.

5

دو هدف ریاضت از نظر ابوعلی سینا را بیان کنید.

0/5

6

پاسخ قرآن کریم به سؤال « آیا ثروت کمال است ؟»  ،چیست ؟

0/55

5

با توجه به آیات قرآن  ،بطالن این نظریه را که « اقوام و عشیره کمال است » با سه دلیل بیان کنید .

0/55

8

اصل « من دوست دارم » راسل را نقد کنید .

1/25

9

مال در بینش الهی وسیله چیست و باعث چه چیزی می شود ؟

1

10

در قرآن کریم انسان ها به چند دسته تقسیم می شوند ؟ نام ببرید  .برترین انسان ها از جهت کمال کدامند؟

1

11

ریاضت در بینش الهی چیست ؟

1

12

در سفر معنوی موضوع  ،بستر  ،مرکب و هدف حرکت چیست ؟

1

13

در دستورات رهبران دینی چرا صدقات در شب به مراتب پاداشش بیشتر از صدقات در روز است ؟

1/25

14

دو امتیاز مهم بین اخالق دینی و اخالق انتفاعی را توضیح دهید .

1/5

15

سه مرحله فنا را بنویسید .

1/5

16

بینش اسالم را در مورد پست و مقام شرح دهید .

1/5
پیروزباشید
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نمره

راهنمای تصحیح
 - 1نادرست()0/52

 - 5درست() 0/52

 - 3نادرست(0/52

 - 4درست()0/52

1

 - 1روش عرفا()0/2
 - 5انگیزه( -)0/52هدف()0/52
5/2

 - 3سعادت ابدی( -)0/52کمال حقیقي()0/52
 - 4طايرقدس( -)0/52خضر()0/52
 – 2به روز مرگت کمک ( ) 0/52و استعانت جويي () 0/52
3
4

 - 5ب ()0/2

 - 1ج ()0/2

1/2

 - 3د ()0/2

 - 1اخالق عبارت است از ملکات نفساني که به سبب آن ،کارها به آساني و بدون نیاز به تفکر و ترویّ از نفس
صادر گردد)0/2(.
 - 5ورع و عفاف  -اجتناب از گناه ()0/2
 - 3زيرا در دنیا با عمر طوالني و روزی بسیار()0/52و در آخرت نزديک ترين فرد از نظر جايگاه به رسول

5

خدا(ص) خواهد بود()0/52
 - 4موضوع علم اخالق ،انسان در حال سیر و سلوک به سوی خدا است و از اين جهت اشرف مخلوقات
است( )0/52قهرٍا علمي که به چنین موضوعي تعلق مي گیرد اشرف علوم است()0/52
2

از ما سوی اهلل بريدن و تنها به خدا فکر کردن و همۀ مادون حق را به کنار زدن( -)0/52نفس اماره را مطیع
نفس مطمئنه و تابع بي چون و چرای آن قرار دادن ( )0/52یا باطن و ضمیر خود را از همه رذائل و پلیدی ها
پاک نمودن

6

0/2

( دو مورد هر مورد ) 0/52

مال في نفسه ،کمالي برای صاحب آن نبوده ،بلکه وسیله ای برای آزمايش اوست( )0/52که اگر درست عمل
کرده و برمبنای صحیح ،تولید و توزيع و مصرف داشت وسیله ای برای کمال خواهد بود( )0/52و اگر برخالف 0/52
دستورات الهي باشد باعث شقاوت و بدبختي همیشگي او خواهد بود()0/52

5

اوال قرآن تمامي آنچه که باعث کمال و سعادت بشر است را از اکثريت نفي کرده ( )0/52ثانیا به يک فرد از
افراد انسان بخاطر عظمتي که داشت کلمه امت را اطالق فرمود ( )0/52ثالثا صريحا اين بینش را رد کرده و
فرمود  :اقوام و عشیره در هنگام گرفتاری به درد انسان نخورده و از او جدا مي شوند،شاهد آن روز رستاخیز

0/52

است )0/52( .
8

راسل به عنوان اصل«من دوست دارم» يک فرد،آن هم يک فردی که فقط به منافع مادی و جسماني خود
مي انديشد ،توجه کرده است ( )0/2اما به اصل «من دوست دارم »برای خودم به عنوان فردی که کرامت واالی 1/52
روح خود را احساس کرده و به عنوان فردی که مصالح نوع را دوست مي دارد توجه نکرده است () 0/52

9

مال در بینش الهي وسیلۀ آزمايش و امتحان برای ثروتمندان است ( ) 0/2و مايۀ شقاوت و بدبختي انسان
مي گردد) 0/2 ( .
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راهنمای تصحیح

01

در قرآن کریم انسان ها به سه دسته  :اصحاب مقرب( -)1/52اصحاب یمین( -)1/52اصحاب شمال( -)1/52و
برترین انسان ها از جهت کمال اصحاب مقرب اند( )1/52تقسیم می شوند .

00

برترین ریاضت عمل به دستورات اسالم( -)1/52توجه به حالل و حرام آن( -)1/52اطاعت مطلقه از خاتم
انبیاء(ص) و اهل بیت اطهار()1/2

05

موضوع حرکت:انسان سالک الی اهلل()1/52
مرکب حرکت:عشق و محبت به خدا()1/52

01

بستر حرکت:نفس انسان()1/52

0
0
0

هدف حرکت:کمال نهایی انسان()1/52

بخاطر همان ظرافت اخالقی است()1/52زیرا در علن و آشکار ممکن است سائل خجالت بکشد( )1/52یا وقتی
سائل بفهمد که آن احسان ازناحیۀ ما به ایشان شده است هرگاه چشمش به ما بیفتد شرمنده می گردد ()1/52
لذا ائمه اطهار(ع) معموال در شبهای تاریک به سراغ مستمندان و ضعفا می رفتند ( )1/52و چه بسا بعد از

0/52

شهادت آنان مستمندان متوجه می شدند که نان آور شبانه مثال امام صادق(ص)بود ()1/52
01

اولین امتیازی که بین اخالق دینی و انتفاعی وجود دارد مسئله نیت است زیرا در اسالم قوام عمل به نیت بوده
و ارزش هرکاری چه درامور عبادی چه در امور اخالقی به نیت و انگیزۀ صاحب کار وابسته است( -)1/52دومین
امتیاز این است که اخالق دینی بر اصالت وظیفه شناسی و سجایای انسانی استوار است و منافع مادی جنبه

0/2

فرعی و تبعی داردولی در اخالق انتفاعی سودجویی و امور مادی اصل بوده و رعایت اخالق و وظایف انسانی
جنبه تبعی دارد ()1/52
02

برای فنا سه مرحله است  :مَحْو(:) 1/52ناظر به توحید افعالی است،یعنی سالک افعال خود را فانی درفعل خدا
می بیند ( -)1/52طَمْس(:) 1/52ناظر به توحید صفاتی است یعنی سالک همه صفات جمیلۀ خود را فانی در
صفات حق مشاهده می کند( -)1/52مَحْق( :) 1/52ناظر به توحید ذاتی است یعنی سالک ذات خود را فانی در

0/2

ذات حق می بیند()1/52
01

اوال اگر کاری از او ساخته نیست و اوتوان انجام آن تکلیف را ندارد آن را قبول نمی کند  -ثانیا اگر خود را برای
کاری شایسته دید و اعالم آمادگی کرده سپس متوجه شد که افراد دیگر شایسته تر از او هستند در اسرع
وقت انصراف خود را اعالم می کند  -ثالثا اگر این شخص با چند نفر دیگربرای پستی کاندید شده اند هیچگاه
نمی خواهد رق یب خود را به هر وسیلۀ ممکن از صحنه خارج نماید  -رابعا اگر درموردی پستی خالی بوده و

0/2

نیازمند به یک متصدی است در این صورت کوتاهی نکرده  -خامسا اگر به عنوان خدمت گذار در رأس کاری
قرارگیرد قهرا نسبت به زیردستان خود ستم نمی کند ( سه مورد هر مورد ) 1/2
جمع نمره
همکاران محترم  :لطفاً به مفهوم های صحیح و منطقی دیگر نمره تعلق گیرد .
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