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  نمره  سؤاالت  ردیف

  
  .با کلمات داده شده کامل نمایید هاي زیر را عبارت  1

  )طبیعی عمل نتیجه -باور دهنی  -حکمت خداوندي  -معکوس  -قدرت الهی-ایمان حقیقی  - مستقیم  -عین عمل (
  .هاي انسان دارد با آگاهی................................... تأثیر شرایط بیرونی و عوامل محیطی در شخصیت انسان نسبت) الف

  .در آمد، یقیناً منشأ عمل نیز خواهد شد................................... اي به صورت وقتی عقیده) ب
کند با مرگ است که زندگی انسان را پایانی نباشد و آن چه در این جهان تحصیل می................................... ي  الزمه) ج

  .او از بین نرود
  . انسان است................................... پاداش و کیفر در جهان آخرت ) د
  

2  

  5/1  .توضیح دهیدرا »  خدا فراموشی «با »  خود فراموشی « ي رابطه  2

  5/1  .در میان دو بی نهایت بودن آدمی را شرح دهید  3

  5/1  ي تربیت صحیح با جبرهاي درونی و بیرونی چیست؟ رابطه  4

  5/1  .عبادت و بندگی در مکتب آسمانی مخصوص کیست؟ توضیح دهید  5

  5/1  چیست؟ » ایمان غیر مذهبی« با »  ایمان مذهبی« تفاوت   6

  5/1  انسان دراین دنیا چیست و چه هدفی دارد؟ مفهوم آزمایش  7

  1  اند؟ هه عنوان واقعیت با عظمت یاد کردمرگ را ب ،چرا شاگردان مکتب وحی  8

  5/1  دستور عقل سلیم است؟ »  گریز از خطر احتمالی« چرا   9

  5/1  نمایند؟ نه غیر مادي بودن روح را ثابت میرؤیاهاي راستین چگو  10

  5/1  وابسته به جسم او باشد؟ تواند نمیحقیقی انسان » من « چرا   11

  5/1  ي خود را ضایع گرداند؟ ممکن است انسان اعمال خیر گذشته چگونه  12

  2  باالترین عذاب و واالترین سعادت در جهان آخرت چیست؟  13

  20  جمع نمره»                                                          سربلند و پیروز باشید «                                                                     
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  نمره  راهنماي تصحیح   ردیف
   

   ١

  2)                                          5/0( عین عمل ) د)             5/0(  حکمت خداوندي) ج)             5/0( ایمان حقیقی ) ب)             5/0( معکوس ) الف  1
خویش را » خود حقیقی « آدمی ) 5/0. (اي که دارد، فراموشی خویشتن استفراموش کردن خداوند نخستین نتیجه  2

ترین جنبه از شخصیت انسانی که انسانیت او وابسته بدان است، اصیل. شودکند و نسبت به آن بیگانه میگم می
        واضح است که اگر یک طرف این رابطه نادیده گرفته شود، و کند،متصل می ایست که او را به عالم الهیرابطه
سبب است که بدون خدایابی، بدین. حقیقی او ویران خواهد گشت جاي نخواهد ماند و شالوده شخصیتاي بررابطه

  ) 1(  .یابدبوده و معنا می تعریف پذیرت و انسان تنها در رابطه با خدا خود یابی واقعی امکان پذیر نیس

5/1  

دارا بودن                 از سویی به علت . نهایت پایین؛ همواره در نوسان استنهایت باال و بینهایت؛ بیآدمی در میان دو بی  3
ترین مراحل ک نیز برتر شود و به عالیاز مالئتواند یوند خدایی و امانت الهی است، میاستعدادهاي عالی که نمایش پ

علت دارا بودن بعد حیوانی و از سوي دیگر، به )  1( ، تر با خداوند نائل شودکمال خویش یعنی نزدیکی هر چه بیش
  ) 5/0. ( تر گرددپستنیز  از حیواناتبه زندگی حیوانی،ي معنوي و تسلیم کامل غفلت ازجنبه مادي،در صورتي جنبه

5/1  

قایق و             هدف از تربیت در مکتب آسمانی این است که آدمی به علت برخورداري از موهبت هدایت و آشنایی با ح  4
اع جبرهاي درونی یعنی امیال و غرایز حیوانی، و جبرهاي ي انوهاي الزم، بتواند از تحت سلطه و سیطرهدریافت آگاهی

و به صورت آگاهانه هدف واقعی زندگی خود را )  75/0( ادي، اجتماعی و تاریخی رها شده، بیرونی یعنی جبر اقتص
انتخاب و با استفاده ازانواع امکانات موجود به طرف آن حرکت نموده، نه تنها محکوم و مغلوب شرایط محیطی و 

  ) 75/0. ( ماعی نباشد، بلکه حتی خود در ساختن محیط و جامعه نقش اصلی را بر عهده بگیرداجت

5/1  

به عبارت دیگر، از دیدگاه مکتب پیامبران، )  5/0.( در مکتب دین آسمانی، عبادت و بندگی مخصوص خداوند است  5
جز آن، هیچ هدف و مقصد خداست و  انسان تنها یک هدف در افق زندگانی خویش باید داشته باشد و آن رسیدن به

              بندگی خدا نه تنها هیچ گونه حقارتی براي انسان )  5/0. ( تواند و نباید هدف نهایی انسان قرار گیرددیگري نمی
سازد و جز کمال محض، یعنی ذات خداوندي، کسی را و ها رها میبلکه او را از چنگال تمام حقارت به دنبال ندارد

  ) 5/0. ( شناسدا شایسته شأن او نمیر هدفی

5/1  

جاذبه پایان ناپذیر           ي قدرت و کند و سرچشمهایمان مذهبی است که در تاروپود روح و درون دل ما نفوذ می تنها  6
 ها بر اساسها و از خودگذشتگیها، ایثارخششها، بیمان مذهبی در میان است، فداکاريآن جا که پاي ا. شودمی

همین علت، در  ایمان مذهبی همواره با نوعی محبت، عشق و عرفان همراه است و به. آرامش واقعی و رضاي دل است
                 اما در ایمان ) 1.( ملکوتی حیات بشري بوده استهاي ترین تجلیات انسانی و جلوهي طول تاریخ، سرچشمه

                               هاي روانی و فشارهاي روحی است و یا تنها ي انواع عقدهلباً بر پایهغاها، یا ها و فداکاريبخششغیر مذهبی، این 
                     ي استوار و صورت، ریشهالت و تأثیر ایمان است که در اینبه اقتضاي وجدان و عواطف بشري و بدون دخ

  ) 5/0. ( محکمی ندارد

5/1  

)                                   5/0.(اندهاي الهی شمرده و کسی را از این آزمایش معاف ندانستهان را ازسنتپیامبران آزمایش انس  7
ایست براي شکوفایی استعدادهاي نهفته انسان و پرورش بعد ملکوتی                              آزمایش خداوندي وسیله

هاي خدایی                 جهانی خود، با تحمل انواع مشکالت و رنج ها، از این آزمایشآنان که در زندگانی این ) 5/0. (وجود او
)                                            5/0.(شوندیابند و به سعادت جاودانی نایل میرو سفید و پیروز بیرون آیند، به بارگاه خداوند راه می

5/1  

    » ي دومادامۀ راهنما در صفحه«   



 

  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
   

   ٢

ها را از         ان مرگ واقعیت باعظمتی است که آندانند، بلکه در نظر آنمرگ را ناگوار نمیشاگردان مکتب وحی نه تنها   8
حمت حق                       و در عالم ملکوت به جوار ر ) 5/0( جهان حس و رنگ رها ساخته هاي زندان طبیعت و محدودیت

  ) 5/0. ( گنجدنمی عظمت و شکوه آن هرگز در قالب الفاظرساند که می

1  

را                             ي خود یک دستورالعمل عقلی گاه و ناخودآگاه در زندگی روزمرهآهر کس به طور خود  9
یعنی از نظر                          )5/0(» دفع ضرر احتمالی عقالً واجب است« : دهد و آن عبارت است ازمورد استفاده قرار می

توان تنها                ته باشد، الزم و ضروري است و نمیي احتمالی داش، فرار از ضرر و خسارت، ولو جنبهعقل سلیم انسانی
  ) 1(  .به دلیل احتمالی بودنش، آن را نادیده گرفت

5/1  

شف حقیقتی تواند خارج از زندان زمان و مکان حرکت کند و به کحصار زمان و مکان است و هرگز نمیماده محدود در   10
با سیر در عالم تواند ن قطعاً امري است غیر مادي که میتوان یقین داشت که رؤیاهاي راستیلذا می) 5/0.(دست یابد

ت، مادي اسیرمعنا که جهانی غدرعالم ) 5/0.(ها نیسته هنوز در جهان مادي خبري از آنمعنا به حقایقی دست یابد ک
  )5/0.(جا آینده چنان است که گذشته و حالنه زمان هست و نه مکان، در آن

5/1  

انسان وابسته به جسم او باشد باید در طول » من«زیرا جسم مدام در حال تعویض و تغییر است و اگر شخصیت یا   11
مادي                   چیزي است که نه مانند اجزايدر نتیجه هویت انسان . عوض شود در صورتی که چنین نیستدوران عمر بارها 

به عبارت دیگر، اساس شخصیت و هویت انسان را امري مستقل از )  1. ( استیابد و نه تابع تغییرات جسم تغییر می
او را در ناپذیر، وحدت و ثبات شخصیت تشکیل داده و همین هویت مستقل و تغییر) که لزوماً غیر مادي است ( جسم 

  )  5/0( .نمایدتمامی طول عمر تأمین می

5/1  

کسی عملی را با نیت یعنی چه بسا . تر استها سختدر تعالیم دینی آمده است که حفظ ثواب اعمال از انجام آن  12
 حفظ نماید اما بعد از پایان عمل، درنتیجهها خواهینیز نیت خود را از آلودگی به خودخالص آغاز و در جریان انجام آن 

بنابراین چنین نیست که اگر کسی عمل ) 75/0.(غفلت، عمل خود را ضایع و اجر و پاداش معنوي آن را از بین برد
صالحی را با نیت خالص انجام دهد، آثار معنوي آن از بین رفتنی نیست، بلکه چه بسا با تغییر نیت و انجام اعمالی 

  )75/0.(چند، آن عمل را ضایع و بی نتیجه گرداند

5/1  

زدیکی ها راه نها و ناپاکیآنان که با کفر و عناد و انواع ستم) 5/0. ( باالترین عذاب در آخرت دوري از رحمت حق است  13
اي ندارند و همین دوري از رحمت حق، آنان را در اند، در روز جزا از رحمت خداوندي بهرهبه خدا را به روي خود بسته

)               5/0. (گذارداند، تنها میه با اعمال و کردار خود پیش فرستادهبرد و در آتشی کعذابی دردناك فرو می
کسانی که از لحظات عمر خود ) 5/0.( واالترین سعادت در جهان آخرت رضاي انسان از سعی خود در این جهان است

اند، در جهان آخرت                  در جهت انجام وظایف حداکثر استفاده را به عمل آورده و از اتالف وقت خود پرهیز کرده
  )5/0.( ها برخوردارندغرق در شادي بوده و درجوار رحمت الهی از انواع موهبت

2  

  20  جمع نمره                                                                                                                                                                       
  

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