
    باسمه تعالی  
  1:  تعداد صفحه   صبح  10 :ساعت شروع  رشته ها کلیه:رشته  »ویژه ارامنه « )3( تعلیمات دینی :درس نهایی سؤاالت امتحان

  قیقهد 80 :مدت امتحان    1398/  10/  02  : تاریخ امتحان  پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه  :نام و نام خانوادگی

  و پایش کیفیت آموزشیمرکز سنجش   1398سال   ماه دي نوبت و داوطلبان آزاد سراسرکشور دربزرگسال  روزانه، دانش آموزان
http//aee.medu.ir  

  نمره  سؤاالت  ردیف
  

  .هاي زیر را مشخص کنیدنادرستی عبارت یادرستی    1
  .شودودي مادي و با بعد الهی معرفی میانسان به عنوان موجهاي مادي، مکتبدر  )الف

  .استبندگان خداوند عبادت و بندگی مخصوص  ،هاي آسمانیدر مکتب) ب
  .استیابد و نه تابع تغییرات جسم که نه مانند اجزاي مادي تغییر میهویت انسان چیزي است  )ج
  

5/1  

  .هاي زیر را با کلمات مناسب کامل نماییدعبارت  2
  .گویندمی............................ ......جبر اجتماعی را جبرهاي ) الف

  .است.............................................. گاه روحی و معنوي اهل ایمان ترین تکیهبزرگ) ب
  .او وجود.............................. نهفته انسان و پرورش  ياستعدادها ییشکوفا يبرا ستیالهیوس يخداوند شیآزما )ج
  

5/1  

  1  .شناسی را تعریف کنیدانسان  3

 5/1 .او توضیح دهید» آگاهی و انتخاب « دو قطبی بودن انسان را در رابطه با   4

  5/1  لیم انبیاء نقش انسان در جامعه و تاریخ چیست ؟در بینش خدایی و تعا  5

  5/1  .پیوستگی اندیشه، عمل و اخالق را توضیح دهید  6

 5/1 .است یا عمل به ایمان؟ توضیح دهیدعمل آیا ارزشمندي ایمان به  7

 5/1 ي شکست و پیروزي چیست؟ي الهی و مادي در زمینهاختالف اساسی بین دو نظریه  8

  5/1  چرا میل به جاودانگی دلیلی بر وجود جهان ابدي است؟  9

  5/1  شمارند؟اي معاد را امري بعید میچرا عده  10

  5/1  ؟ندارد ها راکامل انسانان ظرفیت جزا و پاداش چرا این جه  11

  5/1  .انواع کیفرها را نام برده و توضیح دهید  12

  1  .توبه را تعریف کنید  13

  5/1  ي حیات و حکمت آفرینش انسان چیست؟فلسفه  14

  20  جمع نمره»                                                     سربلند و پیروز باشید «                                                                            
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  باسمه تعالی

  صبح 10: ساعت شروع  رشته ها کلیه: رشته  »ویژه ارامنه   «) 3(تعلیمات دینی : راهنماي تصحیح سؤاالت  امتحان نهایی درس 
  1398/  10/  02  : تاریخ امتحان  پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه

  و پایش کیفیت آموزشیمرکز سنجش   1398سال  ماه دي  نوبتو داوطلبان آزاد سراسرکشور دربزرگسال  روزانه، آموزاندانش
http//aee.medu.ir  

 
  نمره  راهنماي تصحیح   ردیف

   

   ١

  5/1)                    5/0(درست ) ج)                                                5/0( نادرست) ب                      )                5/0(نادرست  )الف  1
  5/1  )5/0(بعد ملکوتی  )ج                              )                   5/0(یاد خدا  )ب                  )                        5/0(بیرونی  )الف  2
  1  ) 1(  .شودشناسی آن مکتب نامیده میاستعدادهاي او وجود دارد، انسان شناختی که در هر مکتب از انسان و  3
زندگی انسان اي است که در زمین پذیرد، در حکم دانههر عملی که در این عالم به اراده و اختیار آدمی انجام می  4

چه با تالش و کوشش خویش           دهد و براي انسان بهره و نصیبی جز آنشود و در جهان آخرت میوه و بر میکاشته می
البته همراه نعمت اختیار که از سوي خداوند به انسان داده شده است، موهبت ) 75/0. ( آورد نیستدست میبه

دنبال آن                  هاي فطري و نیروي عقل و اندیشه و بهمعنی که آگاهیست بدینقرار گرفته ا هدایت نیز در اختیار او
نمایاند و حجت خدا را براو                                 تعالیم پیامبران راهنماي انسان بوده، راه حرکت به سوي کمال را به او می

   )75/0. (گرداندتمام می

5/1  

سازد و در دهد، سرنوشت خود را میکه با اختیار و انتخاب انجام می گاه عمل خویش،و ایمان و آنانسان با آگاهی   5
در بینش الهی انسان موجودي است دو بعدي که چگونگی )  75/0(  .شودنوشت جامعه و تاریخ مؤثر واقع میسر

یار، قادر به ساختن شخصیت خود اختي خود اوست و به خاطر دارا بودن موهبت ساختن و پرورش این دو بعد بر عهده
  ) 75/0( . باشدمی

5/1  

ها را               توان آناعمال او وجود دارد که هرگز نمی نوعی هماهنگی و پیوستگی میان معتقدات انسان و روحیات و  6
شخصیت انسان را                تر این هماهنگی را ایجاد نموده و تعالیم آسمانی با دقت هر چه تمام. از همدیگر جدا ساخت

تواند در جهت سازندگی شخصیت خود                     انسان هنگامی می) 75/0(. بخشدایمان به خدا قوام می يبر پایه
گام بر دارد و به طرف کمال حرکت کند که این هماهنگی را میان معتقدات خود و روحیات و اعمال خویش ایجاد نماید 

اي جز نابودي صورت نتیجهبه شدت بپرهیزد زیرا که در این ه دو گانگی یا چند گانگی در شخصیتو از هر گون
  )75/0(. شخصیت اصیل انسانی در میان نخواهد بود

5/1  

هم که در ظاهر نیک و  هرعملی هر قدر)  5/0.(در بینش الهی ارزش و اعتبارعمل وابسته به ایمان است، نه برعکس  7
. خاطر چیزي جز رضاي خدا صورت پذیرد، ارزنده نیستز ایمانی خالص سرچشمه نگیرد و به، اگراشایسته دیده شود

عمل در واقع وقتی صالح و شایسته است که . شوددین آسمانی عمل صالح شناخته نمی و اصوالً چنین عملی از نظر
آورد بلکه این عمل است که دست نمین ارزش خود را از عمل به بنابراین، ایما) 5/0. (متکی بر ایمان خالص باشد

ایمان خالص و نیت  که عمل انسان متکی برکند یعنی در صورتیخود را از ایمان به خدا تحصیل میارزش و اعتبار 
  )5/0. (شودکند و عمل صالح تلقی میپاك باشد، ارج و شایستگی پیدا می

5/1  

زمینه وجود دارد اینست که در منطق دین الهی،                          ي الهی و مادي در ایناختالف مهمی که بین دو نظریه  8
برد، ولو به علت ود را در راه انجام آن به کار میگیرد و تمام توان خري را که شخص تصمیم بر انجامش میهرعمل خی

یفه و تحصیل                            ي اصلی که همانا انجام وظوجود موانعی به مطلوب ظاهري خود نرسد، اما در واقع به نتیجه
اما در )  1.( دارده این هدف معنوي و نهایی باز نمیرضاي حق است، نایل آمده و هیچ مانع خارجی او را از رسیدن ب

داند، چه بسا به علت وجود موانعی                     هدف ظاهري را مقصد واقعی خویش میمنطق مادي که شخص رسیدن به 
  )5/0(  .ر عالم خارج، از رسیدن به آن ناتوان گردد و به هدف نهایی خود نرسدد

5/1  

    »ي دوم ادامۀ راهنما در صفحه«   



  باسمه تعالی

  صبح 10: ساعت شروع  رشته ها کلیه: رشته  »ویژه ارامنه   «) 3(تعلیمات دینی : راهنماي تصحیح سؤاالت  امتحان نهایی درس 
  1398/  10/  02  : تاریخ امتحان  پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه

  و پایش کیفیت آموزشیمرکز سنجش   1398سال  ماه دي  نوبتو داوطلبان آزاد سراسرکشور دربزرگسال  روزانه، آموزاندانش
http//aee.medu.ir  

 
  نمره  راهنماي تصحیح   ردیف

   

   ٢

       یی که در نظام طبیعت هیچ میلی گزاف و بیهوده نیست،  جاو از آن. ده میل به جاودانگی استنگرانی از مرگ زایی  9
سان وجود دارد              هر میلی که در ان) 75/0. (بقاي بشر پس از مرگ دانست توان این میل و کشش را دلیلی برمی

اگر انسان داراي زندگانی . گویی در عالم خارج دارد و بین عالم درون و جهان بیرون هماهنگی کامل هستپاسخ
  )75/0. (داشتوجود نمی محدود بود و به ابدیت تعلق نداشت، میل به جاودانگی نیز در او

5/1  

جهت است که چنان واقعه بزرگ و با عظمتی را با قدرت محدود خود بعید شمردن معاد از جانب منکرین، بدان  10
اگر در اظهارات منکرین معاد               ) 75/0( .پردازندیابند به انکار آن میو چون آن را امري بسیار بعید می سنجیده

که بعید بودن چیزي براي انسان دلیلی جز بعید شمردن معاد ندارند، حال آندقت شود، مالحظه خواهد گردید که 
  ) 75/0( .تواند باشدبر غیرممکن بودن آن نمی هرگز دلیل

5/1  

دهد که هر کس به طور کامل به نتیجه اعمال نیک و بد خود برسد و پاداش یا کیفر نظام حاکم بر این عالم اجازه نمی  11
به عبارت دیگر، اگر جهان در همین دنیاي مادي و زندگانی چند روزه آن           . مناسب را دریافت دارد

بسا افرادي که عمر            چه) 75/0 ( .صورت امکان پیاده شدن عدل در میان مردمان وجود نداردخالصه شود، در این
بسا افرادي که  ماند و چه جالی براي دریافت پاداش باقی نمیپذیرد و دیگر مپایان میها با اعمال خیر بسیار بزرگی آن

  )75/0(  .رسندسد خویش هستند و به کیفرالزم نمیها و مفاغرق در خوشگذرانی

5/1  

باشند وکیفر با جرم                   اس یک عده قراردادهاي اجتماعی میکیفرهایی هستند که بر اس: کیفرهاي قراردادي - 1    12
  )5/0( .متناسب است

جا                       موضوع تناسب جرم با کیفر در این دهیم وتیجه طبیعی عملی است که انجام مین: کیفرهاي طبیعی - 2  
  )5/0( .مطرح نیست

چه در روز رستاخیز  راي انسان در نظر گرفته است و آنکیفري است که در جهان آخرت خداوند ب: رويکیفر اخ -  3  
  )5/0(. شود، عین عمل او استپاداش یا کیفر به انسان داده می به عنوان

5/1  

  1  ) 1. ( آنتوبه عبارت است از پشیمانی قلبی از انجام گناه و تصمیم قاطع بر ترك آن و اقدام در جهت جبران   13
: گنجدو جالل آن هرگز در ظرف الفاظ نمیبراي آفرینش انسان هدف و مقصد بسیار با عظمتی است که بیان شکوه   14

ي آفرینش       در چنان مقامی، انسان فلسفه) 75/0. (زندگی در بهشت جاوید الهی و در جوار رحمت خداوند رحمان
  )75/0( .بیندکران الهی میخویش را شعاعی از رحمت و عنایت بییابد و هستی خود را با تمام وجود در می

5/1  

  20  جمع نمره                                                                 »خسته نباشید «                                                                           
  

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

             




