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   ١

  5/1)                                           5/0( بودن روح ماديغیر) ج)                            5/0( هاي الهیسنت )ب                                   )5/0( بعد الهی )الف  1
گاه شدن نسبت به آن؛ و آن، و بیگانه بیگانگی یعنی گم کردن خویشتن حقیقی و شخصیت اصیل انسانیاز خود  2

  )   1. ( اش با چیز دیگري که او نیستجایگزینی
1  

آشنایی با حقایق و  هدف از تربیت در مکتب آسمانی این است که آدمی به علت برخورداري از موهبت هدایت و  3
رایز حیوانی، و جبرهاي ي انواع جبرهاي درونی یعنی امیال و غهاي الزم، بتواند از تحت سلطه و سیطرهدریافت آگاهی

و به صورت آگاهانه هدف واقعی زندگی خود را  ) 75/0( بیرونی یعنی جبر اقتصادي، اجتماعی و تاریخی رها شده، 
انواع امکانات موجود به طرف آن حرکت نموده، نه تنها محکوم و مغلوب شرایط محیطی و  انتخاب و با استفاده از

  )  75/0. ( عهده بگیردختن محیط و جامعه نقش اصلی را برااجتماعی نباشد، بلکه حتی خود در س

5/1  

ها را               توان آناعمال او وجود دارد که هرگز نمی نوعی هماهنگی و پیوستگی میان معتقدات انسان و روحیات و  4
شخصیت انسان را                تر این هماهنگی را ایجاد نموده وتمامتعالیم آسمانی با دقت هر چه . از همدیگر جدا ساخت

تواند در جهت سازندگی شخصیت خود                      انسان هنگامی می) 75/0. (بخشدي ایمان به خدا قوام میبر 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 شخصیت صورت نتیجهرهیزد زیرا که در اینگانگی در شخصیت به شدت بپگانگی یا چندنه دوهر گو و از
  )  75/0. (اصیل انسانی در میان نخواهد بود

5/1  

حایلی بین عقل و هاي نفسانی و تمایالت حیوانی از مرز اعتدال و از حد طبیعی فراتر روند، گویی همچون اگر گرایش  5
شوند و این ي اندیشه به روح و دل میهاي موجود در عرصهند و مانع از تأثیر و نفوذ آگاهیگیررار میدل آدمی ق

و )  1( مایند، نمیاي بر روي قلب آدمی قرار گرفته و سد نفوذ ناپذیري در برابر حقایق ایجاد ها، همچون پردهگرایش
راه برداشتن این . ماندو ایمان و عمل باقی نمی ي بین علماها برداشته شوند، دیگر فاصلهها و مانعاگر این حجاب

  )5/0. (ها و موانع تهذیب نفس استحجاب

5/1  

  )5/0( .که مرگ پایان زندگی استاعتقاد به این -1  6
  هاي انسانی در راه رسیدن جاه و مقام و لذات و شهوات و نیز زیر پا گذاشتن ارزشگرو دل در عالیق دنیوي و  -2 

  )5/0( هابه آن        
  )5/0( قرار دادن هدف در این دنیا -3

5/1  

در این استدالل                                   ) 25/0(  .زندگانی بعد از مرگ یکی از نوامیس آفرینش و یک جریان رایج در جهان طبیعت است  7
تا نشان دهد که  ) 75/0(  مشهود ارائه شده استتنها به قدرت خداوندي تکیه نشده بلکه نمونه مشابه و محسوس و 

توانند آن را                                  قدرت و اراده خداوندي در همین طبیعت نیز به همین صورت ظاهر گشته و همگان می
  )5/0( .مشاهده کنند

5/1  

کار عبث            ) 5/0( .و بیهوده و عبث نیست طور قطع هر کاري از کارهاي او هدفی داشتهچون خداوند حکیم است، لذا به  8
صورت اگر خلقت انسان و جهان را هدفی و مقصدي نباشد، در این. شود که هدفی را دنبال نکندبه کاري گفته می

ي حکمت خداوندي است که زندگی انسان را پایانی نباشد و      بنابراین الزمه) 5/0( .کاري عبث و بیهوده خواهد بود
  )5/0( .کند با مرگ او از بین نرودچه در این جهان تحصیل میآن

5/1  

    »ي دوم ادامۀ راهنما در صفحه«   
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   ٢

هایی که ناشی خواب -3) 25/0(هاي آشفته خواب -2) 25/0. (گیرندکه از افکار روزانه ما سرچشمه میهایی خواب -1  9
دهند که هنوز                  خبر از حوادثی در زمان آینده می هایی کهخواب - 4 )25/0( .ازضمیر ناخودآگاه انسان است

نی آن خواب تمام ها ندارد و بعد از گذشت زمااطالعی از چگونگی آنترین در جهان خارج واقع نشده و کسی کوچک
و هر نوع خوابی   )  1. ( شوندها رؤیاهاي راستین نامیده میاین گونه خواب. افتدو کمال اتفاق می

  )25/0. (باشدرؤیاي راستین نمی

2  

زیرا جسم مدام در حال تغییر و تعویض است و اگر شخصیت و من حقیقی انسان وابسته به جسم او باشد باید در طول   10
مادي                   در نتیجه هویت انسان چیزي است که نه مانند اجزاي .غییر کند در صورتی که چنین نیستدوران عمر ت

به عبارت دیگر، اساس شخصیت و هویت انسان را                       )  75/0(  .است یابد و نه تابع تغییرات جسمتغییر می
ناپذیر، وحدت و ثبات ل و تغییرتشکیل داده و همین هویت مستق) مادي است که لزوماً غیر( ري مستقل از جسم ام

                                          ) 75/0. ( نمایداو را در تمامی طول عمر تأمین میشخصیت 

5/1  

باشند و کیفر با جرم                   اس یک عده قراردادهاي اجتماعی میکیفرهایی هستند که بر اس: کیفرهاي قراردادي - 1    11
  )5/0( .استمتناسب 

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: کیفر اخروي -  3  
                                             )5/0( .شود، عین عمل او استپاداش یا کیفر به انسان داده می به عنوان

5/1  

)                 5/0( .شود توبه استها مین گناهان و از میان رفتن آثار آنیکی از عوامل مهمی که سبب بخشوده شد  12
توبه عبارت است از پشیمانی قلبی از انجام گناه و تصمیم قاطع بر ترك آن و اقدام در جهت                                        

  )  1. ( جبران آن

5/1  

لکوت جهان مند است، تعلق به زیرا که جهان آخرت و بهشت برین که منزلگاه ابدي پرهیزگاران و بندگان خاص خداو  13
)  1. ( ظرف الفاظ بگنجد در تر از آن است کهمربوط به آن بسی برتر و با عظمت هايو عالم باال داشته و واقعیت

رسند در صورت ادامه      بست میعلت محدود بودنشان به بنهمگی بهبرخالف زندگی دنیوي که لذات آن 
شت مادي هاي بهزیرا موهبت. بیندز روي مالل و خستگی و دلزدگی نمیشوند، در جهان آخرت انسان هرگآورمیمالل

  )  1(  .نبوده و نامتناهی هستند

2  
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                        همکار گرامی،
  .ه سؤال را منظور فرماییدآموز، لطفاً نمرمشابه توسط دانش هاي صحیحدر صورت ارائه پاسخ                       

             




