
  باسمه تعالی

  هاکلیه رشته :رشته  صبح 8  :ساعت شروع  دقیقه 80   :مدت امتحان
 )3(تعلیمات دینی  :سؤاالت امتحان نهایی درس

  »اقلیت کلیمی ویژة«                                    

  :نام و نام خانوادگی           پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه  1398 /31/02 :تاریخ امتحان  1 :تعداد صفحه
  وپایش کیفیت آموزشی سنجش  مرکز

http://aee.medu.ir 
  1398 سال  ماه خرداد درشورسراسر ک و داوطلبان آزاد بزرگسال روزانه، آموزاندانش

  ردیف   سؤاالت  نمره
  

  

  . مشخص نماییدجواب سواالت را   1 

  انسان را تأیید می کند؟» من « آیا احکام کیفري موجود در جوامع بشري ثبات شخصیت و ) الف

  بلی                         خیر       

  تفاوت انسان و سایر موجودات در چیست؟ » بینش مادي « در ) ب

  از خودبیگانگی  -4خودآشنایی          -3             بعد معنوي -2تکامل زیستی              -1

  . صحیح و غلط بودن جمالت را مشخص نمایید) ج

  صحیح                     غلط        ؟ایمان ارزش خود را از عمل به دست می آورد - 1- ج

  غلط   صحیح       .    قوانین و سنت هاي جهان مانع قدرت انتخاب انسان نمی شوند - 2- ج

2  

  2  انسان را چگونه تصویر می کند؟» انسان شناسی الهی «   2

  2  نقش شرایط بیرونی در زندگی  انسان چیست؟  3

  2  راز توجه بسیار زیاد انبیا به معاد چیست؟  4

  2  چرا میل به جاودانگی دلیلی بر وجود جهان ابدي است؟  5

  2  رد؟مفهوم آزمایش انسان در این دنیا چیست و چه هدفی دا  6

  2  بعید شمردن معاد چه ارتباطی با بحث خداشناسی دارد؟  7

  2  ؟چرا من حقیقی انسان نمی تواند وابسته به جسم او باشد  8

  2  نقش نیت در عروج عمل انسان تا به درگاه الهی چیست؟  9

  2  فلسفه حیات و حکمت آفرینش انسان چیست؟  10

  20  جمع نمره                   موفق باشید                                                                                     
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  باسمه تعالی
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 1398 سال  ماه خرداد در و داوطلبان آزاد سراسر کشور بزرگسال روزانه ، آموزاندانش

 ردیف راهنماي تصحیح نمره
  

  

  

  2  )نمره  5/0(هر کدام      صحیح) 2ج  غلط               ) 1ج       تکامل زیستی         ) ب)            بلی (    )الف  1
یکر جسمانی  پرتوي از نور خدایی در جهان بینی الهی انسان موجودي است که عالوه بر جنبه ي مادي و پ  2

این بعد الهی است که جنبه اصیل شخصیت او را تشکیل داده و انسانیت او به خاطر . در وجود خود دارد
  .دارا بودن این بعد الهی است

2  

انسان . تأثیر شرایط بیرونی و عوامل محیطی در شخصیت انسان نسبت معکوس با آگاهی هاي انسان دارد  3
در صورتیکه انسان هاي آگاه آن چنان هستند .  خواه ناخواه چنان هستند که جامعه می خواهد هاي ناآگاه

  . انسان هاي ناآگاه را جامعه می سازد اما انسان هاي آگاه جامعه را می سازند که خود می خواهند یا

2  

ري و زندگی عملی اعتقاد به اصل معاد به علت ارزش و اهمیت بی نظیر و تاثیر عمیقی که در نظام فک  4
انسان به جاي می گذارد یکی از مهمترین ارکان بینش دینی را تشکیل می دهد و به همین جهت پیامبران 

  .از هر فرصتی براي معرفی اهمیت آن به پیرامون خود سود جسته اند

2  

بقاي بشر  از آن جایی که در نظام طبیعت هیچ میلی بیهوده نیست می توان این میل و کشش را دلیلی بر  5
هر میلی که در انسان وجود دارد پاسخ گویی در عالم خارج دارد و بین عالم درون و . پس از مرگ دانست

جهان بیرون هماهنگی کامل است مثالً اگر در خود احساس تشنگی یا گشنگی می کنیم در مقابل در 
  جاودانگی در او وجود نداشت  جهان خارج آب و غذا وجود دارد اگر انسان داراي زندگی محدود بود میل به

2  

آنان .آزمایش وسیله اي است براي شکوفایی استعدادهاي نهفته ي انسان و پرورش بعد ملکوتی وجود او  6
به بارگاه خدا . که در زندگی این جهان با تحمل مشکالت و رنج ها از آزمایش خدایی روسفید بیرون آیند

  . ندمی رسند و به سعادت جاودانی نایل می شو

2  

یکی از انگیزه هاي انکار معاد، نشناختن قدرت خداوندي و به عبارت دیگر ناتوانی و شکست منکرین در   7
زیرا اگر کسی در زمینه ي خداشناسی به معرفت صحیح نایل آید در این . زمینه ي خداشناسی است 

دگاري که آسمان ها و زمین را آفریده و آیا پرور. صورت معاد براي او از هر امر دیگري واضح تر خواهد بود
در خلقت آن ها عاجز و ناتوان نشده است، قادر نیست انسان را دوباره زنده کند؟ آیا خلقت آسمان ها و 

  زمین بزرگ تر و مهم تر است یا خلقت مجدد انسان؟ 

2  

و بدن ما مجموعه اي است از ذرات و موادي که مدام عوض زیرا جسم مدام در حال تعویض و تغییر است   8
اگر شخصیت یا من انسان وابسته به جسم او باشد . می شوند و جاي خود را به مواد دیگري می سپارند

  . باید در طول دوران عمر بارها عوض شود در صورتی که چنین نیست

2  

باید صحیح و منشا اثرات مثبت باشد ، نیت و  در منطق دین آسمانی ، عالوه بر این که صورت ظاهر عمل  9
تنها چنین عملی . قصد انجام دهنده ي آن نیز باید از هر گونه آلودگی مبرا بوده و خالص براي خدا باشد

  .  است که صالحیت عروج به ملکوت خدا را داشته و شایستگی مقبولیت در پیشگاه الهی دارد

2  

در چنین مقامی انسان فلسفه آفرینش را . وار رحمت خداوند رحمان زندگی در بهشت جاوید الهی و در ج  10
  .با تمام وجود در می یابد و هستی خویش را در شعاعی از رحمت و عنایت بی کران الهی می بیند

2  

  20  جمع نمره   
  .همکار عزیز، اگر مفهوم این جمالت را رساندند لطفاً نمرة کامل دهید
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