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 ١

در انسان شناسی الهی، راز برتري و امتیاز انسان بر موجودات دیگر نه  در تکامل زیستی و پیچیدگی ساختمان   1
  .جسمی او، بلکه در این روحانیت و معنویتی است که براو پرتو افکنده است

1  

دنیا منزلی ازمنازل راه تکامل انسان .آسمانی، دنیا گذرگاهی است که شایسته دلبستگی ندارددر منطق دین   2
در این سراي فانی باید آمادگی هاي الزم را براي زندگی در سراي باقی تحصیل ) 75/0. (است،اما سرمنزل نیست

  )25/0.  (کرد  و به سوي مقصد اعلی شتافت

1  

زیرا اگر کسی در  )5/0(.ناتوانی و شکست منکرین در زمینه ي خداشناسی است یکی از انگیزه هاي انکار معاد،  3
آیا . زمینه ي خداشناسی به معرفت صحیح نائل آید، موضوع معاد براي او از هر امر دیگري واضح تر خواهد بود

خداوندي که آسمان ها و زمین را آفریده و در خلقت آن ها عاجز و ناتوان نشده است، قادر نیست انسان را دو باره 
  )5/0(ن بزرگ تر و مهم تر است یا خلقت مجدد انسان؟ زنده گرداند؟ آیا خلقت آسمان ها و زمی

1  

انسانی که در جهان ابدي به اراده ي خداوندي زنده می شود، عیناً همین انسان دنیوي است که شخصیت او                                4
همراه با ( شخصیت قبلی خود  از گزند هر گونه تباهی و نیستی در امان مانده و اینک با همان) که همانا روح اوست( 

از این رو می توان دریافت که اعتقاد به معاد مستلزم ) 75/0. (ظاهر گردیده و باید آثار اعمال خود را ببیند) جسم 
اگر براساس دالیل عقلی ثابت شود که انسان عالوه بر جسم، روح غیر مادي نیز دارد که . غیر مادي بودن روح است
                  با متالشی شدن آن از میان نمی رود، در این صورت حیات بعد از مرگ نیز خود به خود مستقل از جسم بوده و 

  )5/0.(ثابت می گردد

25/1  

توبه ) 5/0. (توبه است ،یکی از عوامل مهمی که سبب بخشوده شدن گناهان و از میان رفتن آثار آن ها می شود  5
توبه یکی ) 5/0. (عبارت است از پشیمانی قلبی از انجام گناه و تصمیم قاطع بر ترك آن و اقدام در جهت جبران آن 

الهی از مقامات معنوي است که سبب تصفیه ي روحی و معنوي انسان شده و موانعی را که از رسیدن او به مقام قرب 
  ) 1( .می دارد و او را از عذاب جانکاه در جهان آخرت نجات می بخشد جلوگیري می نماید از میان بر

2  

آنان که با کفر و عناد و انواع ستم ها و ناپاکی ها راه نزدیکی به . باالترین عذاب در آخرت دوري از رحمت حق است  6
از رحمت حق، آنان را در خدا را به روي خود بسته اند، در روز جزا از رحمت خداوندي بهره اي ندارند و همین دوري 

  .عذابی دردناك   فرو می برد و در آتشی که با اعمال و کردار خود پیش فرستاده اند، تنها می گذارد

1  

در بینش الهی انسان موجودي دو قطبی است، و این قدرت در ذات و ضمیر او نهفته است که با بینش و اراده آزاد   7
                 هر عملی که در این عالم به اراده و اختیار آدمی انجام .شودمی گزیند و به دنبال آن روان می خود یکی را بر

ست که درزمین زندگی انسان کاشته می شود و در جهان آخرت میوه می دهد و براي ا می پذیرد، در حکم دانه اي
البته نباید فراموش کرد که همراه نعمت )  1.( یستن ،انسان بهره و نصیبی جز آنچه با تالش خویش به دست می آورد

بدین معنی که  .اختیار که از سوي خداوند به انسان داده شده است، موهبت هدایت نیز در اختیار او قرار گرفته است
         آگاهی هاي فطري و نیروي عقل و اندیشه و به دنبال آن تعالیم پیامبران راهنماي انسان بوده، راه حرکت 

  )75/0.(به سوي کمال را به او می نمایاند و حجت خدا را براو تمام می گرداند

75/1  

ست که از شدت خود خواهی ا و رعایت آن از جانب اهل ایمان، وسیله ي مهم و منحصر به فردي تاکید بر اخالص  8
آسمانی با تکیه بر ایمان که در اعماق وجود ادیان .هاي انسان کاسته و او را از چنگال نفس حیوانی رها می سازد

  .انسان آشیان دارد  او را در پیکار درون به پیروزي می رسانند

1  

    »ي دوم در صفحه ادامۀ راهنما«   
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 ٢

  2  )5/0( درست )د                )5/0(درست ) ج                       )5/0(درست )  ب             )           5/0( نادرست ) الف  9
مقصود سهیم شدن در خون مسیح ، و وقتی نان را . گوییم از نوشیدن پیاله پر از برکت که خدا را براي آن سپاس می  10

همانطور که یک نان وجود دارد ما نیز اگر چه  ) 1( .خوریم مقصود آن سهیم شدن در بدن مسیح است می ،پاره کرده
  ) 1( .مسیح بدن و ما اعضاء آن هستیم  ". بسیاریم ، یک بدن هستیم زیرا همه ما در خوردن یک نان شریکیم 

2  

  1  . آنان فقط یک طبل میان تهی و سنج پر از سر و صدا هستند : گوید می  11
یک چشم بهم زدن به محض این که صداي شیپور آخر شنیده شود تغییر همه ما نخواهیم مرد بلکه در یک لحظه با  12

و ما نیز تغییر خواهیم . شوند آید و مردگان براي حیات فنا ناپذیر زنده میزیرا شیپور به صدا در می. خواهیم یافت 
نا با بقا و مرگ با حیات زمانی که ف. زیرا فنا باید با بقا پوشیده شود و مرگ به حیات جاودان ملبس گردد  ) 1( .یافت 

                           فرماید به حقیقت خواهد پیوست که مرگ نابود گشته و پیروزي کامل آنچه کالم خدا می ،پوشیده شود
  ) 1( .گردیده است

2  

خود را با محبت همه کارهاي )25/0. (قوي و جوانمرد باشید  )25/0. (در ایمان ثابت بمانید ) 25/0. (هوشیار باشید   13
  )25/0. (انجام دهید 

1  

آن  هچنان که ب. اي که قبالً اعالم کرده بود و قرنتیان قبول نمودند و در آن پایدار هستند به یاد آنان آورد مژده  14
مطابق  :گویدپولس می ) 1( .یابند ، مگر این که ایمان آنان واقعی نباشد متوسل باشند بوسیله آن نجات می

هاي انبیاء  مسیح براي گناهان ما مرد و مدفون شد و روز سوم زنده گشت و بعد خود هاي تورات و نوشتهپیشگویی
  ) 1( .را به پطرس و دوازده شاگرد ظاهر ساخت

2  
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  همکار گرامی،
  .سؤال را منظور فرماییده مشابه توسط دانش آموز، لطفاً نمر در صورت ارائه پاسخ هاي صحیح                           
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