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  1398سال   ماه دي نوبت  شورسراسر ک و داوطلبان آزاد بزرگسال  آموزاندانش
  ردیف   سؤاالت  نمره

  

  

  1  استداللیون که بودند ؟ 2

  2  .را شرح دهید )نحمان بنه مش(و هارمبان )   مایمون بنه مش( مباماختالف نظر  ها را 2

  3  )مورد4(.عوت را به فارسی یا عبري نام ببریدواسامی جشن شاو 2

  4  ن چیست ؟آچه نامیده می شود و معناو هدف  عبريمذهبی عقد در زبان  ممراس 2

  5  .اختصاص دارد ؟آن را بیان کنید حایمان یهود به ماشیکدام یک از اصول  2

  6  انسان چرا و چگونه پست از حیوان می شود ؟ 2

  7  رابطه ي تربیت صحیح با جبرهاي درونی و بیرونی چیست ؟ 2

  8  مفهوم آزمایش انسان در این دنیا چیست و چه هدفی دارد ؟ 2

  9  ؟است  چرا میل به جاودانگی دلیلی بروجود جهان ابدي 2

  10  ترس از خدا چیست ؟ و اگر ترس از نتیجه ي اعمال خویش است ، چرا به خدا نسبت داده می شود؟ 2
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  1398سالماه  دي بت نو درسراسر کشور و داوطلبان آزادبزرگسال آموزاندانش
  ردیف  راهنماي تصحیح  نمره

  

  

   ،استداللیون خوانده می شدنددانشمندانی که در کمتر از یک قرن پس از تالیف تلمود می زیستند  1
کوشش و هم خود را وقـف   این افراد در تفسیر یا حذف و بسط تلمود کمترین دخالتی نداشتند و همه

  .را کردند و آن را به گونه اي قابل فهم براي همه افراد در آورندتشریح گما

2  

بام عقیده داشت که خود انسان می تواند بسیاري از مسائل مذهبی را شرح داده ، حل نماید و در هارم  2
داختن نیروي استدالل موافق بودولی احساس نهارمبان با به کارا.این راه باید فهم خود را به کار اندازد 

ج دوباره مسائل شرعی اخرو است ه اگر یک یهودي ایمان کامل به تورا داشته باشد، به استدالمی کرد ک
  .را و تلمود نیازي نخواهد داشت از متن تو

2 

  )نوبرانه (یا  بیکوریم) ب                              )هفته ها(و عوت یا شاو) الف  3
  )اجتماع (عصرت یا ) د                                          )درو( یر یا صهقا )ج 

2 

به معناي تقدس ) قیدوش (گفته می شود که از ریشه ) قید وشین ( عبرين مراسم مذهبی عقد در زبا  4
   راتـو  این واژه مفهوم ازدواج و هدف از تشـکیل خـانواده را از دیـدگاه   .بخشیدن و مقدس کردن است

  در واقع از نظر تورا ازدواج عملی است که با آن زن و مـرد بـراي یکـدیگر تقـدس     . را نشان می دهد
     .ترین هدف هاي زندگی را به کمک هم دنبال کنندمی شوند تا مقدس 

2 

اعتقاد دارم و اگر چه او تاخیر کند، با ایـن حـال   ماشیخ  کامل به آمدنمن با ایمان  5/0اصل دوازدهم   5
  1/5.هرروز در انتظار او هستم که بیاید

2 

عنوي و تسلیم کامل انسان به علت دارا بودن بعد حیوانی و جنبه ي مادي در صورت غفلت از جنبه ي م  6
  . ددبه زندگی حیوانی ، از حیوانات نیز پست تر می گر

2 

شنایی با آهدف از تربیت در مکتب آسمانی این است که آدمی به علت برخورداري از موهبت هدایت و   7
انواع جبرهاي درونی و بیرونی رها شده و به صورت اگاهانـه هـدف    حقایق بتواند از سلطه و سیطره ي

  .زندگی خود را انتخاب کند 

2 

سان و پـرورش بعـد ملکـوتی    نآزمایش خداوندي وسیله ایست براي شکوفایی استعدادهاي نهفته ي ا  8
می بیرون  آنان که در زندگی با تحمل انواع مشکالت و رنج ها از این آزمایش روسفید و پیروز .اووجود
  به سعادت جاودانی نائل می شوند . آیند

2 

این میل را دلیلی  براي بقاي بشر می توان . میلی گزاف و بیهوده نیستدرنظام طبیعت هیچ از آنجا که   9
ی در عالم خارج دارد و بین عالم درون یهر میلی که در انسان وجود دارد پاسخ گو.پس از مرگ دانست

جهـان بیـرون    در گر احساس گرسنگی و تشـنگی مـی کنـیم   هماهنگی کامل هست ا ،و جهان بیرون
  .غذا و آب است  پس اگر میل به جاودانگی داریم باید جهانی جاودانه نیز وجود داشته باشد )طبیعت(

2 

می زیبایی ها و رحمـت  اترسند زیرا که خدا سرچشمه تم آنان که از خدامی ترسند در واقع از خود می  10
عنی است که وقتی انسان به ارزش نزدیکی به اوآگاه شد و به فیض بیکرانی هاست ترس از خدا به این م

دراین صورت همواره از آن تـرس دارد کـه   . باخبر شد که از جانب او نصیب بندگان خاص اش می شود
  .مبادا به علت قصور و خطاي خویش از آن سرچشمه فیض و رحمت بی نصیب ماند

2 

  .موفق باشید  
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