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      صبح 8 :ساعت شروع   1 :تعداد صفحه  رشته ها کلیۀ  ) زرتشتی)   (3(تعلیمات دینی  :درس   نهاییامتحان  سؤاالت

  دقیقه 90 :مدت امتحان     1398 / 02/ 31 :تاریخ امتحان        پایۀ دوازدهم دورة دوم متوسطه  :نام و نام خانوادگی 

  پایش کیفیت آموزشیمرکز سنجش و    1398  سال ماه خردادبتنودر  سراسرکشور طلبان آزادودا و بزرگسالروزانه ،  دانش آموزان
http://aee.medu.ir     

  نمره    سؤاالت   ردیف
  

  

  1  چرا عده اي معاد را امري بعید می شمارند؟  1

  1           چرا مرگ را به عنوان واقعیت با عظمت یاد کرده ایم؟  2

  1  ؟ چرا عده اي به خلقت انسان اعتراض می کنند  3

  1  نقش شرایط بیرونی در زندگی انسان چیست؟  4

  1  داند؟چگونه ممکن است انسان اعمال خیر گذشته خود را ضایع گر  5    

  1 در بینش مادي تفاوت انسان با سایر موجودات در چیست؟  6

  5/1  آیا قوانین و سنتهاي جهان مانع قدرت انتخاب انسان می شوند؟  7

  5/1  چرا ایمان به خدا وآخرت آرامش آفرین است؟  8

  5/1 پشتوانه مسئولیت در مکتب دین چیست؟  9

  5/1  راشرح دهید؟"خدافراموشی "با " خودفراموشی "رابطه   10

         2      ؟ندارد مواهب بهشتی وصف ناپذیر است و در بهشت مالل و خستگی و دلزدگی وجود چرا  11

  2  توضیح دهید؟ "آگاهی وانتخاب"دوقطبی بودن انسان را در رابطه با   12

  2  جنبه مادي انسان در چه صورت بی ارزش و درچه صورت ارزشمند است؟  13

  2  نادیده گرفتن جهان آخرت چه اشکالی در بحث عدل الهی ایجاد می کند؟  14

  20  نمرهجمع                                                     »         موفق باشید «  
 

ت آموزشى
کیفی

ش 
 پای

ش و
 مرکز سنج

 
ت آموزشى

کیفی
ش 

 پای
ش و

 مرکز سنج

 
ت آموزشى

کیفی
ش 

 پای
ش و

 مرکز سنج



                                            باسمه تعالی                                                                      
      صبح 8:ساعت شروع   کلیه  رشته ها  ) زرتشتی)   (3(ت دینی تعلیما :درس  نهایی سؤاالت  امتحان راهنماي تصحیح  

  2 :تعداد صفحه   1398/ 31/02:  تاریخ امتحان          دوره دوم متوسطه دوازدهمپایه   :خانوادگینام نام و 

  وپایش کیفیت آموزشیمرکز سنجش   1398 سال ماه خرداد نوبت درداوطلبان آزاد سراسرکشور  وبزرگسال  روزانه، دانش آموزان
http://aee.medu.ir     

  نمره    راهنماي تصحیح   ردیف
  

١ 
  

بعید شمردن معاد از جانب منکرین بدان جهت است که چنان واقعه بزرگ و با عظمتی را با قدرت محدود خود سنجیده   1
  ).5/0(و چون آنرا امري بسیار بعید می یابند به انکار آن می پردازند ) 5/0(

1  

و در ) 5/0(و رنگ رها ساخته عظمتی است که انسانها را از زندان طبیعت و محدودیت هاي جهان حس  مرگ واقعیت با  2
  )5/0( اندیشه انسان جاي نمی گیردعالم ملکوت به جوار رحمت حق می رساند که عظمت و شکوه آن هرگز در

1  

نده انـدخیال مـی کنندکـه حیـات     زیراکسانی که درمرتبه زندگی حیوانی باقیمانده وازحیات ملکوتی انسان بی خبرما  3
 امـا  )5/0(بربودنش ترجیح می دهنـد  نتیجه زبان به اعتراض می گشایندونبودن آنرادر و دارند آنها همانست کهانسان 

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

1  

آگاه انسانهاي نا)25/0(داردانسان هاي تاثیرشرایط بیرونی وعوامل محیطی درشخصیت انسان نسبت معکوس با اگاهی   4
 می خواهنددر صورتیکه انسان هاي آگاه چنان هستند که خود ) 25/0(خواه ناخواه چنان هستند که جامعه می خواهد 

  )25/0( می سازد اما انسان هاي آگاه جامعه را می سازند بلکه می توان گفت انسان هاي ناآگاه را جامعه) 25/0(

1  

اماچه بسـا بـا تغییرنیـت وانجـام     .اگرکسی عمل صالحی را با نیت خالص انجام دهد،آثارمعنوي آن ازبین رفتنی نیست  5
ـ ) 5/0(اعمالی چند،آن عمل راضایع وبی نتیجه گرداند االت ازاین روي برمومنین است که مراقب اعمال ونیات وحتی ح

  )5/0(درونی خویش باشند

1  

 دربینش مادي امتیازي که انسان نسبت به جمادات وگیاهان وحیوانات دارد،تنهادرتکامل زیستی اوخالصه مـی شـود    6
 وهیچ گونه امتیازبنیادي که او را ازصف موجودات طبیعی وخاکی جداساخته وبراي اوبرتري معنوي قائـل شـود،   )5/0(

  )5/0.(درمیان نیست

1  

این سنت ها را در ) 5/0(هرچه آگاهی و معرفت انسان بیشتر باشد و با سنت هاي جهان آشنایی کاملتري داشته باشد   7
ربیت فکـري و معنـوي صـحیح    اما اگر از آگاهی هاي الزم و ت, )5/0(جهت اهداف خود به کار می گیرد و پیش می رود 

  ).5/0(ه و به دنبال عوامل درونی و بیرونی حرکت خواهد کرد اوضاع موجود شداراده اوتابعی ازشرایط و, باشدنبرخوردار

5/1  

  آب آرامشو)5/0.(دردلهاي اهل ایمان ازهم می گسلد ایمان به آخرت،تمامی رشته هاي دلبستگی به معیارهاي مادي را  8
بیهودگی رها  وقیدپوچی  از  آنرا و به حیات انسان معنایی ملکوتی می بخشد)5/0(بر اضطرابات وتشویش ها می پاشد

  )5/0( .می سازد

5/1  

و        که مفهومی نسبی  منتهی می گردد پیشگاه خداوند انواع گوناگون مسئولیتها به مسئولیت در, نظام آسمانیدر   9
زیرا در پیشگاه خداوند کوچکترین حرکت انسان از نظارت و مراقبت دقیق اش خارج نیست و ) 75/0(دادي ندارد قرار

  )75/0(راقب و ناظر بر اعمال انسانهاست در هر لحظه م

5/1  

 آدمی خودحقیقی خویش راگم می کند.فراموش کردن خداوندنخستین نتیجه اي که دارد،فراموشی خویشتن است  10
رابطه اي  اصیل ترین جنبه شخصیت انسانی که انسانیت انسان وابسته به آن است، )5/0(ونسبت به آن بیگانه می شود

رابطه اي  واضح است که اگریک طرف این رابطه نادیده گرفته شود)5/0(عالم الهی متصل می کنداست که اورا به 
  )5/0.(بدین سبب است که می گوییم بدون خدایابی،خودیابی واقعی امکان پذیرنیست.برجاي نخواهد ماند

5/1  

و واقعیت هاي مربوط به آن بسی ) 5/0(زیرا که جهان آخرت و بهشت برین تعلق به جهان ملکوت و عالم باال داشته   11
برخالف زندگی دنیوي که لذات آن همگی به علت محدود ) 5/0(برتر و باعظمت تر از آن است که در ظرف الفاظ بگنجد 

در جهان آخرت انسان هرگز روي مالل و , و در صورت ادامه ملل آور می شوند) 5/0(بودنشان به بن بست می رسد 
  )5/0( خستگی و دلزدگی نمی بیند

2  
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  نمره    راهنماي تصحیح   ردیف
  

٢ 
  

 خود که با بینش واراده آزاد)5/0(دربینش الهی انسان موجودي دوقطبی است واین قدرت درذات وضمیراو نهفته است   12
تمام تعالیم آسمانی که ازطریق شخصیت هاي آسمانی به بشریت ابالغ )5/0(یکی را برگزیندوبه دنبال آن روان شود

 با و ناآگاهانه عمل نکند تادرانتخاب خود کورکورانه و)5/0(آمده است گردیده است همگی براي ارشاد و هدایت انسان
  )5/0(با انتخابی که می کند،بسازد آگاهی وبصیرت سرنوشت خودرا

2  

اگرزندگی طبیعی و حیوانی انسان درجهت رسیدن به آرمان باعظمت هستی قرارنگیرد و از آن به عنوان وسیله اي   13
جز اینکه آدمی را به خود مشغول دارد و ازرسیدن به , د وخود هدف قرار گیردجهت رسیدن به هدف استفاده نشو

مزرعه اي براي پرورش , اما اگر همین زندگانی دنیایی, )1(نتیجه اي در بر نخواهد داشت , زندگی حقیقی وپاك بازدارد
بلکه وسیله اي مقدس , هد بودنه تنها بازیچه نخوا, بذر حقیقت و نردبانی براي رسیدن به قله هاي عالم انسانی باشد

  )1(براي نیل به سعادت جاوید خواهد بود 

2  

درمیان د، درآن صورت امکان پیاده شدن عدل زندگانی چندروزه آن خالصه شو جهان درهمین دنیاي مادي واگر  14
مجالی براي ودیگر  اعمال خیربسیاربزرگی پایان می پذیرد افرادي که عمرآنهابا چه بسا)5/0(مردمان وجود ندارد

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

  )5/0.(ره همگان اجرا شودونظامی گسترده تروجودداشته باشدتاعدل وداد دربا

2  

  20  جمع نمره                       »                             موفق باشید«                                                                                           
  :همکار گرامی  

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