


 

 باسمه تعالی
 1:  تعداد صفحه    :ساعت شروع  رشته ها کلیه:رشته  »ویژه ارامنه « )3( تعلیمات دینی :درس نهایی سؤاالت امتحان

 قیقهد 80 :مدت امتحان      : تاریخ امتحان  پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه  :نام و نام خانوادگی

    
 نمره سؤاالت ردیف

  .هاي زیر را مشخص کنیددرستی یا نادرستی عبارت  1
 .بلکه ارزش آن بسته به استفاده صحیح از آن است نیستحیات دنیوي در نفس خود با ارزش ) الف

  .نداردي قراردادي کیفري مانند رفتن به زندان جنبه) ب
 .عفو و گذشت نمود نبایداگر گذشت ما سبب بدآموزي یا تقویت ستم شود ) ج

5/1 

 5/1 کند؟انسان را چگونه تصویر می »الهی شناسیانسان«  2

 5/1 ارزش و در چه صورت ارزشمند است؟مادي انسان در چه صورت بی يجنبه  3

 1 شرایط بیرونی در زندگی انسان چیست؟ نقش  4

 5/1 .اثرات معنوي دعا و نیایش را در زندگی انسان توضیح دهید  5

 5/1 شوند، کدامند؟تبدیل علم به ایمان می هایی که مانعحایل  6

 2 بینی الهی است؟ي جهانچرا اعتقاد به اصل معاد الزمه  7

 5/1 شوند، کدامند؟ل گوناگونی که سبب ترس از مرگ میعوام  8

 2  شمارند؟ بعید شمردن یا انکار معاد چه ارتباطی با بحث خداشناسی دارد؟اي معاد را امري بعید میچرا عده 9

 5/1 ي حکمت خداوندي است؟چرا وجود جهان ابدي الزمه  10

 5/1  .نه ؟ توضیح دهیدکنند یا ات شخصیت و من انسان را تأیید میآیا احکام کیفري موجود در جوامع بشري ثب 11

 1 .شود چیست؟ تعریف کنیدملی که سبب بخشوده شدن گناهان میترین عامهم  12

 2 ؟نداردناپذیر است و در بهشت مالل و خستگی و دلزدگی وجود چرا مواهب بهشتی وصف  13

 20  جمع نمره»  سربلند و پیروز باشید « 



 

  باسمه تعالی
  : ساعت شروع  رشته ها کلیه: رشته  »ویژه ارامنه   «) 3(تعلیمات دینی : راهنماي تصحیح سؤاالت  امتحان نهایی درس 

    : تاریخ امتحان  پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه

    
 

  نمره  راهنماي تصحیح   ردیف
   

   ١

  5/1)                                 5/0( درست ) ج)                                 5/0( نادرست ) ب)                                         5/0( درست ) الف  1
خدایی در وجود ي مادي و پیکر جسمانی، پرتوي از نور بینی الهی، انسان موجودي است که عالوه بر جنبهدر جهان  2

ي اصیل شخصیت او را تشکیل داده و این بعد الهی است که جنبه) 75/0.(اي از عالم معنا برده استخود دارد و بهره
بناي عقیدتی   شود که درمکتب الهی که زیربا این بیان روشن می. انسانیت او به خاطر دارا بودن این بعد الهی است

  )75/0. (د، انسانیت انسان تنها در رابطه با خدا قابل تعریف استدهآن را ایمان به خدا تشکیل می

5/1  

           در جهت رسیدن به آرمان با عظمت هستی قرار نگیرد و از آن به عنوان  طبیعی و حیوانی انساناگر زندگی   3
ه خود مشغول دارد و استفاده نشود و خود هدف قرار گیرد، جز این که آدمی را ب» هدف«اي جهت رسیدن به »وسیله«

اي                                                 اساس، از رسیدن به زندگی حقیقی و حیات پاك باز دارد؛ نتیجهدور و دراز و پندارهاي بیرزوهاي با آ
براي رسیدن به اي براي پرورش بذر حقیقت و نردبانی اما اگر همین زندگانی دنیا، مزرعه) 75/0.(در پی نخواهد داشت

اي مقدس براي نیل به سعادت جاوید                     هاي بلند عالم انسانی باشد، نه تنها بازیچه نخواهد بود، بلکه وسیلهقله
  )75/0.(خواهد بود

5/1  

)       25/0.( هاي انسان داردتأثیر شرایط بیرونی و عوامل محیطی در شخصیت انسان نسبت معکوس با آگاهی  4
هاي آگاه آن چنانند که                که انساندر صورتی. خواهدهاي ناآگاه خواه نا خواه چنان هستند که جامعه میانسان

هاي آگاه                                        سازد، اما انسانهاي ناآگاه را جامعه میانسان: توان گفتخواهند و بلکه میخود می
  )  75/0.( سازندا میجامعه ر

1  

خداشناسان . هاي مجروح استهاي رنجدیده و مرهمی بر دلهاي متالطم، تسلی بخش قلبیاد خدا آرام بخش دل  5
دهند و تمامی مشکالت را             کنند و وظایف فردي و اجتماعی خویش را انجام میواقعی با یاد خدا کار و عبادت می

گیرند و خود را ها میایست که خداشناسان از آن بهر هیاد خدا و توجه به او سرمایه) 75/0. (کننددر این راه تحمل می
  )75/0. (گردانندبراي زندگی جاوید آماده می

5/1  

لی بین عقل و چون حائهاي نفسانی و تمایالت حیوانی از مرز اعتدال و از حد طبیعی فراتر روند، گویی هماگر گرایش  6
و ) 5/0( شوندي اندیشه به روح و دل میهاي موجود در عرصهگیرند و مانع از تأثیر و نفوذ آگاهیقرار میدل آدمی 

نمایند،                  ناپذیري در برابر حقایق ایجاد میاي بر روي قلب آدمی قرار گرفته و سد نفوذها، همچون پردهاین گرایش
راه برداشتن )  5/0( .مانداي بین علم و ایمان و عمل باقی نمیشوند، دیگر فاصلهها برداشته ها و مانعو اگر این حجاب

  )5/0( .ها و موانع تهذیب نفس استباین حجا

5/1  

نظیر و تأثیر عمیقی که در نظام فکري و زندگی عملی اعتقاد به اصل معاد و حیات ابدي، به علت ارزش و اهمیت بی  7
اعتقاد به اصل معاد                ) 75/0.( دهدترین ارکان بینش دینی را تشکیل میز مهمگذارد، یکی اجاي میانسان بر

ي او را از سطح ظواهر فراتر برده و تا به سر حد ي اندیشهدامنه. کندتحولی عظیم در فکر و روح انسان ایجاد می
معیارهاي برتري که به زندگی انسان معنی و هاي متعالی و و او را با ارزش )75/0(گستراند نهایت میابدیت و بی
گرداند و به یکباره تصویر حیات را در نظر او دگرگون ساخته و با واقعیت بس با عظمتی                          بخشند، آشنا میقداست می
  )  5/0.( گرداندمأنوس می

2  

  )5/0. (که مرگ پایان زندگی استاعتقاد به این - 1  8
  هاي انسانی در راه رسیدن در عالیق دنیوي و جاه و مقام و لذات و شهوات و نیز زیر پا گذاشتن ارزش گرو دل - 2 

  )5/0( هابه آن         
  )5/0(قرار دادن هدف در این دنیا  - 3

5/1  

    »ي دوم ادامۀ راهنما در صفحه«   
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  نمره  راهنماي تصحیح   ردیف
   

   ٢

عظمتی را با قدرت محدود خود بزرگ و باي جهت است که چنان واقعهبعید شمردن معاد از جانب منکرین، بدان  9
اگر در اظهارات منکرین معاد دقت شود، . پردازندیابند، به انکار آن میسنجیده و چون آن را امري بسیار بعید می

مالحظه خواهد گردید که دلیلی جزبعید شمردن معاد ندارند، حال آنکه بعید بودن چیزي براي انسان هرگز دلیل بر 
  ) 1. ( ن آن نمی تواند باشدممکن بودغیر

عبارت دیگر، ناتوانی و شکست منکرین در                                    هاي انکار معاد،نشناختن قدرت خداوندي، و بهیکی از انگیزه
صورت موضوع ي خداشناسی به معرفت صحیح نائل آید، در اینزیرا اگر کسی در زمینه. ي خداشناسی استزمینه

ها ها و زمین را آفریده و در خلقت آنآیا پروردگاري که آسمان. تر خواهد بودبراي او از هر امر دیگري واضح معاد
تر تر و مهمها و زمین بزرگعاجز و ناتوان نشده است، قادر نیست انسان را دوباره زنده گرداند؟ آیا خلقت آسمان

  ) 1( است یا خلقت مجدد انسان؟ 

2  

کار عبث            ) 5/0.(حکیم است، لذا به طور قطع هر کاري از کارهاي او هدفی داشته و بیهوده و عبث نیستچون خداوند   10
صورت اگر خلقت انسان و جهان را هدفی و مقصدي نباشد، در این. شود که هدفی را دنبال نکندبه کاري گفته می

ت خداوندي است که زندگی انسان را پایانی نباشد و      ي حکمبنابراین الزمه) 5/0.(کاري عبث و بیهوده خواهد بود
  )5/0.(کند با مرگ او از بین نرودچه در این جهان تحصیل میآن

5/1  

» مـن  « اگر هویت واقعی و ) 5/0( .کننداحکام کیفري موجود در جوامع بشري ثبات شخصیت و من انسان را تأیید می  11
شود غیر از فردي اسـت کـه   صورت شخصی که اکنون مجازات میبدانیم، در اینوابسته به جسم او حقیقی انسان را 

بنابراین، ثابت ماندن هویت . چندین سال قبل دست به جنایت زده بود و طبیعی است که این امر بر خالف عدالت است
اصل پذیرفته شده در ها امري روشن و مسلّم بوده و یک ي انسانمی بدن، براي همهواقعی انسان در عین تغییرات دائ

  ) 1(  .اجتماعات بشري است

5/1  

)                 25/0.(شود توبه استها مییکی از عوامل مهمی که سبب بخشوده شدن گناهان و از میان رفتن آثار آن  12
است از پشیمانی قلبی از انجام گناه و تصمیم قاطع بر ترك آن و اقدام در جهت                                        توبه عبارت

                                            )  75/0. ( جبران آن

1  

است، تعلق به جهان ملکوت زیرا که جهان آخرت و بهشت برین که منزلگاه ابدي پرهیزکاران و بندگان خاص خداوند   13
برخالف )  1. ( تر از آن است که درظرف الفاظ بگنجدهاي مربوط به آن بسی برتر و با عظمتو عالم باال داشته و واقعیت

رسند و در صورت ادامه                           بست میزندگی دنیوي که لذّات آن همگی به علت محدود بودنشان به بن
هاي بهشت مادي زیرا موهبت. بیندشوند، در جهان آخرت انسان هرگز روي مالل و خستگی و دلزدگی نمیآورمیمالل

  )  1. ( نبوده و نامتناهی هستند

2  

  20  جمع نمره                                                                                                                                                                       

  
                        همکار گرامی،
  .ه سؤال را منظور فرماییدآموز، لطفاً نمرمشابه توسط دانش هاي صحیحدر صورت ارائه پاسخ                       
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