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نظر همکاران در تصحیح محترم است.
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آگبُ ثبضیذ کِ دل ّب تٌْب ثب یبد خذا آرام هی گیزد)./5( .
ًبثَدی ثبٍرّبی دیٌی هزدم ( ٍ )./25دٍر کزدى آى ّب اس اسالم است)./25( .
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الف
یعٌی تسلین هحض خَاستِ ّبی خذا

تزتیت

اًجبم کبرّبی ٍضَ پطت سز ّن ٍ ثذٍى فبصلِ

هؤهٌبى

ٍلیِ یکذیگزًذ ٍ اهز ثِ هعزٍف ٍ ًْی اس هٌکز هی کٌٌذ.

هسلوبى
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هَاالت
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الف) حبکوبى سٍرگَ ٍ سزکطی کِ هزدم ًبتَاى را سیز سلطة خَد ًگبُ داضتِ اًذ ٍ ًوی گذارًذ پیبم خذاثِ آًْب ثزسذ2 )./5(.
ة) تَسیع ثزٍت هیبى فقزا ٍ جلَگیزی اس اًحصبر آى در دست ثزٍتوٌذاى ()./5
ج) ًوبس خَاًذى،دست سدى ثِ آیبت قزآى،طَاف ٍاجت حج ،دست سدى ثِ یکی اس ًبم ّبی خذاًٍذ(2هَردّزکذام)0/25
د) عبلوبى ٍ داًطوٌذاى دیٌی ()./5

7

 - 1ثتَاًین قزآى را ثِ راحتی ثخَاًین – 2 )./5( .هعبًی آیبت ٍ جوالتص را درک کٌین)./5( .
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 – 3ثِ پیبم ّب ٍ هعبرف قزآى عول کٌین)./5( .
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جَاة دادى ثِ سالم غلطی کِ سالم ثِ حسبة ًوی آیذ )./5( .یب اس رٍی توسخز اًجبم ضَد)./5( .
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9

تفکز در کتبة خلقت ثبعث هی ضَد اس طزیق آثبر ٍ ًطبًِ ّبی اٍ کِ در سزاسز جْبى هتجلی است عالٍُ ثز ٍجَد خبلقی

1

ثی ّوتب ( )./ 5ثب ثزخی اس ٍیژگی ّب ٍ صفبت اٍ آضٌب ضَین ّوبى گًَِ کِ ثب دیذى ًَضتِ ای عالٍُ ثز پی ثزدى ثِ ٍجَد
ًَیسٌذُ ثِ هیشاى علن ٍ داًبیی ٍ افکبرش پی هی ثزین)./5( .
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سیزا اگز ثِ ًتیجِ ثزسذ عالٍُ ثز رسیذى ثِ رضبیت ٍ پبداش الْی ثِ اصالح اطزافیبى ٍ جبهعة خَد کوک کزدُ این)./5( .

1

ٍ اگز ثِ ًتیجِ ًزسذ ثِ ٍظیفة خَد عول کزدُ این ٍ اس اجز ٍ ثَاة خذاًٍذ ثْزُ ثزدُ این)./5( .
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صذقة جبریِ ( )./5علوی کِ اس خَد ثِ یبدگبر گذاضتِ است)./5( .
 - 1پزّیش اس گفتي توبهی اسزار ثِ دٍست
 - 3پزّیش اس عالقة افزاطی
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فزسًذ صبلحی کِ ثزایص دعب هی کٌذ)./5( .

ً - 2ذاضتي تَقع ثی جب اس دٍست
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( ّز هَرد (ً )./5وزُ دارد ( ) .دٍ هَرد کبفی است).

کسبًی ّستٌذ کِ در سخٌبى ٍ راٌّوبیی ّبیطبى پیزٍ سخٌبى هعصَهیي ّستٌذ ٍ )./5( .در ّز هسئلِ ای ًظز پیبهجز اکزم 1
ٍ اهبهبى علیْن السالم را ثزای هزدم ثبسگَ هی کٌٌذ)./5( .
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آهبدگی هزدم جْبى ثزای ّوزاّی ثب قیبم اهبم (ٍ )./5جَد یبراى ثب ٍفب کِ تب پبی جبى در راُ اّذاف ٍ آرهبى ّبی اهبم
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ثبیستٌذ)./5( .
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جٌگ ّبی ًظبهی عالٍُ ثز ّشیٌِ ّبی ثسیبر سیبد ( )./5ثبعث ًفزت هلت ّب اس آًبى هی ضذ ثٌبثزایي ثِ جٌگ ًزم رٍی

1

آٍردًذ)./5( .
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 - 1جْل ثسیبری اس هزدم در ایي جَاهع ًسجت ثِ دستَرات ٍ تعبلین دیي ()./5

1

 – 2عول ًکزدى هزدم ثِ دستَرات دیي ثِ دلیل دل ثستي ثِ َّس ّبی سٍد گذر دًیب ()./5
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الف)جْبد دفبعی ( )./25ة)جْبد اثتذایی()./25
ّوکبراى هحتزم خذا قَت

./5
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