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  1398 سال ماه دي  درسراسر کشور و داوطلبان آزاد بزرگسالروزانه، آموزاندانش

  ردیف   سؤاالت  نمره
  

  

 2 از خود بیگانگی را شرح دهید ؟  1

 2 نقش شرایط بیرونی در زندگی انسان چیست ؟ 2

 2 راز توجه بسیار زیاد انبیا به معاد چیست ؟ 3

 2 .می کنید تفااز این تعبیر که در مکتب آسمانی، مرگ را بیداري می خوانند چه نکته اي دری 4

 2   .اد بدیهی بوده و کورکورانه نیست به مع بعد از پذیرفتن  اصل نبوت چرا اعتقاد 5

 2 نادیده گرفتن جهان آخرت چه اشکالی در بحث عدل الهی ایجاد می کند ؟ 6

 2 سان نمی تواند وابسته به جسم او باشد؟نچرا من حقیقی ا 7

 2 ست ؟انواع کیفرها را فقط نام ببرید و بگویید که در کدام یک از آن ها تناسب جرم با کیفر قابل طرح ا 8

 2 واالترین سعادت در جهان آخرت چیست ؟ 9

 5/0 خیر   بلی                        آیا ایمان بدون عمل ایمان واقعی است؟              10

  5/0  بلی                    خیر                   آیا تنها آگاهی براي عمل کافی است ؟   11

  5/0  خیر             بلی     آیا قوانین و سنت هاي جهان مانع قدرت انتخاب انسان می شوند؟   12

  5/0  از حق خود بگذریم ؟  بلی             خیر ما مجاز هستیم در هر شرایطی آیا   13

  20  جمع نمره 
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  باسمه تعالی

 »اقلیت کلیمیي  ویژه« )3(تعلیمات دینی : سؤاالت امتحان نهایی درس راهنماي تصحیح   هاکلیه رشته: رشته 
 

 دوره دوم متوسطهپایه دوازدهم  10/1398/ 2   :تاریخ امتحان 
  و پایش کیفیت آموزشیمرکز سنجش 
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 1398 سال  ماه دي  در و داوطلبان آزاد سراسر کشور بزرگسال روزانه ، انآموزدانش

 ردیف راهنماي تصحیح نمره
  

  

یگانه شدن بشتن حقیقی خویش و شخصیت اصیلی و واقعی انسانی و یاز خود بیگانگی یعنی گم کردن خو  1

  نسبت به آن و آن گاه جایگزینی اش با چیز دیگري که آن نیست 

2  

انسان . سان نسبت معکوس با آگاهی هاي انسان داردنتاثیر شرایط بیرونی و عوامل محیطی در شخصیت ا  2

د که خود ني آگاه چنانادر صورتی که انسان ه .ه نا خواه چنان هستند که جامعه می خواهدگاه خواآهاي نا 

هاي نا آگاه را جامعه می سازد ، اما انسان هاي آگاه جامعه را می انسان : می خواهند و بلکه می توان گفت 

  .سازند 

2  

تاثیر عمیقی کـه در نظـام فکـري و     اعتقاد به اصل معاد و حیات ابدي ، به علت ارزش و اهمیت بی نظیر و  3

ي می گذارد ، یکی از مهم ترین ارکان بینش دینی را تشکیل می دهد و به همین زندگی عملی انسان برجا

  .اندجهت ، پیشوایان آسمانی از هر فرصتی براي معرفی اهمیت آن به پیروان خود سود جسته 

2  

. ان آشکار می گرددنسبیش از هر زمان دیگري بر ا مرگ نوعی بیداري است،در این هنگام قدرت خداوندي  4

گرچه قدرت خداوندي همواره در تمامی اجزاي دستگاه آفرینش آشکار است، اما به هنگام مرگ به علـت  

  .   شکاري آن بیش تر است آتقویت قدرت درك بینش انسان ، ظهور و

2  

نبوت پیامبران مبتنی بر هـیچ دلیـل و منطقـی     هنگامی می توانیم آن را کورکورانه بدانیم که اعتقاد ما به  5

بـرهیچ فـرد   ی رسالت آسمانی آن ها را تایید مـی کنـد   لمنباشد در صورت که دالیل گوناگون عقلی و ع

  . حقیقت جویی کوچک ترین تردیدي در صحت ودعوي آن ها باقی نمی گذارد

2  

چه بسیار اعمال شایسته که بی پاداش صورت  یناگر حیات انسان محدود در همین زندگی دنیوي بود ، درا  6

عدل  ي در زمینهاگر کسی بخواهد. ماند و چه بسیار اعمال ناشایست که کیفر الزم را به دنبال نداشت می

ماً در نظر آورد واال اگر تنها این سراي فانی را در اتو رالعه بپردازد باید این جهان و سراي دیگر االهی به مط

   .بسیاري از اشکاالت حل نخواهد شد نظر بگیریم 

2  

زیرا جسم مدام در حال تعویض و تغییر است و بدن ما مجموعه اي است از ذرات و موادي که مدام عـوض    7

انسان وابسته به جسـم او باشـد   )من (اگر شخصیت یا .می شوند و جاي خود را به مواد دیگري می سپارند

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

2  



  باسمه تعالی

 »اقلیت کلیمیي  ویژه« )3(تعلیمات دینی : سؤاالت امتحان نهایی درس راهنماي تصحیح   هاکلیه رشته: رشته 
 

 دوره دوم متوسطهپایه دوازدهم  10/1398/ 2   :تاریخ امتحان 
  و پایش کیفیت آموزشیمرکز سنجش 

http://aee.medu.ir 
 1398 سال  ماه دي  در و داوطلبان آزاد سراسر کشور بزرگسال روزانه ، انآموزدانش

 ردیف راهنماي تصحیح نمره
  

  

  اداش و کیفر و بر اساس قراردادها و قوانین پ)1  8

  پاداش وکیفر که محصول طبیعی خود عمل است ) 2

  )عین عمل (پاداش و کیفر اخروي یا ) 3

  در پاداش و کیفر بر اساس قراردادها و قوانین تناسب جرم با کیفر قابل طرح است  

2  

باز مـی   راها دست یافتن و چون مطلوب نهایی خود  در جوار رحمت حق به انواع برخورداري ها و موهبت  9

  .یابند درنتیجه خواستار هیچ گونه تغییر وضعی نمی شوند 

2  

  5/0  خیر    10

  5/0  خیر   11

  5/0  خیر  12

  5/0  خیر  13

  20  مع نمره ج                     .همکار گرامی در صورت رساندن مفهوم لطفا نمره کامل لحاظ گردد                       

  




