


 

 باسمه تعالی 

1 :تعداد صفحه   :ساعت شروع   رشته ها کلیۀ  ) زرتشتی)   (3(تعلیمات دینی  :درس   نهاییسؤاالت امتحان 
دقیقه 90 :مدت امتحان     :تاریخ امتحان      پایۀ دوازدهم دورة دوم متوسطه  :نام و نام خانوادگی 

    

 نمرهسؤاالت  ردیف

 1 ؟ چرا عده اي به خلقت انسان اعتراض می کنند  1

 1 اثرات تربیتی و سازنده ي یاد مرگ و آخرت را توضیح دهید؟   2

 1 درباره اثرات معنوي دعا و نیایش در زندگی انسان توضیح دهید؟   3

 1 چیست؟, عوامل گوناگونی که سبب ترس از مرگ می شوند   4

 1 با سایر موجودات در چیست؟در بینش مادي تفاوت انسان   5 

 1 راز توجه بسیار زیاد پیامبران به معاد چیست؟   6

 5/1 چیست؟, منظور از زنده شدن زمین که در تعالیم دینی بدان اشاره شده است  7

 5/1 رابطه تربیت صحیح با جبرهاي درونی و بیرونی چیست؟  8

 5/1 پشتوانه مسئولیت در مکتب دین چیست؟  9

 5/1 خدا چیست؟ باالترین عذاب در جهان آخرت کدام است؟ ترس از  10

 2  میل به جاودانگی چیست و آنرا چگونه اثبات می کنید؟  11

 2 انسان چرا و چگونه از حیوان پست تر می شود؟  12

 2 نادیده گرفتن جهان آخرت چه اشکالی در بحث عدل الهی ایجاد می کند؟  13

 2 چرا مواهب بهشتی وصف ناپذیر است و در بهشت خستگی و مالل وجود ندارد؟  14

 20  جمع نمره » موفق باشید «



 

 باسمه تعالی 
 :ساعت شروع   ) زرتشتی)   (3(تعلیمات دینی  :درس  نهایی سؤاالت  امتحان راهنماي تصحیح  

2 :تعداد صفحه   :  تاریخ امتحان          دوره دوم متوسطه دهمدوازپایه   کلیه  رشته ها
  

 نمرهراهنماي تصحیح  ردیف

١

نندکه حیات انسان کزیراکسانی که درمرتبه زندگی حیوانی باقیمانده وازحیات ملکوتی انسان بی خبرمانده اندخیال می  1
امااگرپاراازاین )5/0(همانست که آنهادارندودرنتیجه زبان به اعتراض می گشایندونبودن آنرابربودنش ترجیح می دهند

واالي خلقت رادرك کنند،حقیقت برآنهاآشکارشده ودست ازاین  مرحله فراتربگذارند وگوشه اي ازشکوه معنوي هدف
  )  5/0.(قبیل اعتراضات که ریشه در جهل وبی خبري داردبرخواهند داشت

1 

وسبب )5/0.(یادمرگ رشته دلبستگی به دنیاراپاره کرده وانسان راازقیدمقاصدمحقروبازیچه هاي کودکانه رها می سازد 2
  )5/0.(کردن به سراي باقی آماده گرداندمی شود انسان خود رابراي کوچ 

1 

هرچه ایمان شخص قویتروکامل تر باشد،به همان )25/0(بزرگترین تکیه گاه روحی ومعنوي اهل ایمان یادخداونداست 3
برعکس هرچه ایمان انسان ضعیف تربوده وتوجه انسان به )25/0.(اندازه توجه او به خدانیزعمیق تر وکامل ترخواهد بود

  )25/0.(به همان اندازه ازشدت وتوجه قلبی به خداکاسته می گردد)25/0(انیات و منافع خودبیشترباشدخود ونفس

1 

دل درگروعالیق دنیوي وجاه طلبی ولذات وشهوات ونیززیرپاگذاشتن )25/0(اعتقادبه اینکه مرگ پایان زندگی است 4
  )25/0(یاوقراردادن هدف دراین دن)5/0(ارزش هاي انسان درراه رسیدن به آنها

1 

 دربینش مادي امتیازي که انسان نسبت به جمادات وگیاهان وحیوانات دارد،تنهادرتکامل زیستی اوخالصه می شود  5
 وهیچ گونه امتیازبنیادي که او را ازصف موجودات طبیعی وخاکی جداساخته وبراي اوبرتري معنوي قائل شود، )5/0(

 )5/0.(درمیان نیست

1 

کري وزندگی عملی انسان حیات ابدي به علت ارزش واهمیت بی نظیروتاثیرعمیقی که درنظام فاعتقادبه اصل معادو  6
 )5/0.(یکی از مهمترین ارکان بینش دینی راتشکیل می دهد)5/0(می گذاردبرجاي 

1 

انبیا ما را از افسردگی وبی فروغی وخرابی همه جانبه جهان وسپس حیات نوین درجهان دیگر با نظام جدیدآگاه   7
نظام مرگ وزندگی موجوددرهمین طبیعت محسوس رابه عنوان مثال )5/0(ساخته و براي نزدیک ساختن آن به ذهن

نشماریم وآنراخارج  بعید باتامل درآن وجودیک نظام مرگ وزندگی کلی تروباعظمت تررا تا) 5/0(یادآوري نموده اند
  )5/0.(ازمجموعه نظامات آفرینش ندانیم

5/1 

ازسلطه درون و برون )5/0(به آزادي واقعی خودافزوده خورداري ازتربیت صحیح واصولی،می تواندانسان درصورت بر  8
تاثیرشرایط بیرونی وعوامل محیطی درشخصیت انسان )5/0(به سازندگی واقعی خودودیگران بپردازد و آزادگردد

  )5/0.(نسبت معکوس باآگاهی هاي انسان دارد

5/1 

مسئولیتهابه مسئولیت درپیشگاه خداوندمنتهی می گرددکه مفهومی نسبی وقراردادي درنظام آسمانی،انواع گوناگون   9
زیرادرپیشگاه خداوندکوچکترین حرکت انسان ازنظارت ومراقبت دقیق اش خارج نیست و درهرلحظه ) 75/0. (ندارد 

  )75/0.(مراقب و ناظر بر اعمال انسانهاست

5/1 

ود است وچون خداي متعال این نتایج را براساس حکمت وعدالت خویش ترس ازخدادرحقیقت ترس ازنتایج اعمال خ   10
برماجاري می کندوصورت باطنی اعمال هرکس رابه اوظاهرمی گرداندازاین جهت ترس به او تعلق می گیردوگرنه 

انسان به .رت دوري از رحمت حق استباالترین عذاب درجهان آخ)75/0(درحقیقت منشاترس اعمال خودانسان است
 )75/0.(علت اعمال ناشایست خوددراین جهان ،درآنجا از رحمت و موهبت هاي بی کران خداوندي محروم می ماند

5/1 

 آدمی بطورطبیعی ازنیستی وفنا می گریزد)5/0(ري در انسان میل به جاودانگی استیکی از اصیل ترین کشش هاي فط  11
به ابدیت تعلق نداشت میل به  اگرانسان داراي زندگانی محدودبودو)5/0(وحشت دارد نی گرداندفا را وازمرگی که او

 )5/0.(این میل بازتاب واقعیت جاودانگی انسان است)5/0(جاودانگی نیز در او وجود نداشت

2 
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٢

امل به زندگی وتسلیم ک )5/0(درصورت غفلت ازجنبه مادي)5/0(انسان به علت دارابودن بعدحیوانی وجنبه مادي،  12
 )5/0.(به نازل ترین مراتب ممکن سقوط کند و می تواندازحیوانات نیزپست ترگردد) 5/0(حیوانی،

2 

زندگانی چندروزه آن خالصه شود،درآن صورت امکان پیاده شدن عدل درمیان  اگرجهان درهمین دنیاي مادي و  13
ودیگرمجالی براي  یربسیاربزرگی پایان می پذیرداعمال خ با افرادي که عمرآنها چه بسا)5/0(مردمان وجود ندارد

چه بساافرادي که غرق درخوشگدرانی هاومفاسدخویش هستندوچشم ازاین جهان )5/0(دریافت پاداش باقی نمی ماند 
 و بنابراین،عدل خداوندي ایجاب می کندکه درپی این جهان،عالمی دیگر)5/0(وبه کیفرالزم نمی رسند  فرومی بندند

  )5/0.(تروجودداشته باشدتاعدل وداد درباره همگان اجرا شود نظامی گسترده

2 

تعلق به جهان ملکوت داشته و واقعیت , زیرا بهشت برین که منزلگاه ابدي پرهیزگاران و بندگان خاص خداوند است  14
آن همگی به  و برخالف زندگی دنیوي که لذات) 1(مربوط به آن بسی برتر و باعظمت تر از آن است که در الفاظ بگنجد 

در جهان آخرت انسان هرگز روي ,  علت محدود بودنشان به بن بست می رسد و در صورت ادامه مالل آور می شوند
  ).1(زیرا موهبت هاي بهشتی مادي نبوده و نامتناهی هستند , مالل و خستگی را نخواهد دید

2 

 20  جمع نمره » موفق باشید« 
  :همکار گرامی  

.دباشد ، نمره الزم را منظور فرماییبا درود و خسته نباشید ، خواهشمند است چنانچه دانش آموز پاسخ مشابه را ارائه کرده     
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