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  بخش الزامی) الف  

  ).نمره پاسخ دهید 16جهت کسب ( 12تا  1به سؤاالت  عزیز آموزدانش
  

  .هاي زیر را مشخص کنیدنادرستی عبارت یادرستی   1
  .است که ارزش ایمان، وابسته به عمل استمنظور از اصالت ایمان این )الف

   .اندندانستهکسی را از این آزمایش معاف  هاي الهی شمرده وپیامبران آزمایش انسان را ازسنت )ب
  

1  

  .با کلمات داده شده کامل نمایید هاي زیر راعبارت  2
  )خداوند  -  مرگ - زندگی -بندگان خداوند  ( 

  .است ....................................هاي آسمانی عبادت و بندگی مخصوص در مکتب) الف 
 .زائیده میل به جاودانگی است ....................................نگرانی از ) ب
  

1  

  1  .را شرح دهید»  بیگانگیاز خود«   3
  5/1  ارزش و در چه صورت ارزشمند است؟ي مادي انسان در چه صورت بیجنبه  4
  5/1  ي تربیت صحیح با جبرهاي درونی و بیرونی چیست؟رابطه  5
  5/1  .پیوستگی اندیشه، عمل و اخالق را توضیح دهید  6
  5/1  ایمان و اعتقاد اصیل و سازنده کدام است؟ و چرا؟  7
  1  راز توجه بسیار زیاد انبیاء به معاد چیست؟  8
  5/1  .آوریم؟ توضیح دهیدعمل میاي است که از آن بهارزش آن بسته به استفادهآیا حیات دنیوي در نفس خود با ارزش است یا   9
  5/1  دستور عقل سلیم است؟ » گریز از خطر احتمالی « چرا   10
  5/1  .آیا ما مجاز هستیم در هر شرایطی از حق خود بگذریم؟ توضیح دهید  11
  5/1  وابسته به جسم او باشد؟ تواندنمیحقیقی انسان » من « چرا   12
  بخش انتخابی) ب  

   .و پاسخ دهید کرده را به دلخواه انتخاب سؤال 4فقط  20تا  13نمره از سؤاالت  4آموز عزیز جهت کسب دانش
  

  1  ي جهان براي چیست؟بینی الهی ظهور انسان در عرصهاز نظر جهان  13
  1  عالم بعد از مرگ چگونه عالمی است؟  14
  1  ؟نیستبعد از پذیرفتن اصل نبوت چرا اعتقاد به معاد بدیهی بوده و کورکورانه   15
  1  .رؤیاهاي راستین را تعریف کنید  16
  1  سیماي حقیقی انسان چیست؟  17
  1  .توبه را تعریف کنید  18
  1  ؟نداردچرا در بهشت مالل و خستگی و دلزدگی وجود   19
  1  واالترین سعادت در جهان آخرت چیست؟  20
  24  جمع نمره»                                                          سربلند و پیروز باشید «                                                                     
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   ١

  1          )                                     5/0( درست ) ب                           )                                        5/0( نادرست ) الف  1
  1  )         5/0( مرگ ) ب                             )                                      5/0( خداوند ) الف   2
گاه بیگانگی یعنی گم کردن خویشتن حقیقی و شخصیت اصیل انسانی، و بیگانه شدن نسبت به آن؛ و آناز خود  3

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

اي                     »وسیله«آرمان با عظمت هستی قرار نگیرد و از آن به عنوان اگر این زندگی مادي در جهت رسیدن به   4
که آدمی را به خود مشغول دارد و                         د هدف قرار گیرد، جز ایناستفاده نشود و خو» هدف « جهت رسیدن به 

اي                                                             قیقی و حیات پاك باز دارد؛ نتیجهاساس، از رسیدن به زندگی حبا آرزوهاي دور و دراز و پندارهاي بی
اي براي پرورش بذر حقیقت و نردبانی براي                اما اگر همین زندگانی دنیا، مزرعه )57/0( .نخواهد داشت پی در

اي مقدس براي نیل به                    بازیچه نخواهد بود، بلکه وسیلههاي بلند عالم انسانی باشد، نه تنها رسیدن به قله
  )57/0(. سعادت جاوید خواهد بود

5/1  

است که آدمی به علت برخورداري از موهبت هدایت و آشنایی با حقایق و هدف از تربیت در مکتب آسمانی این  5
انواع جبرهاي درونی یعنی امیال و غرایز حیوانی، و جبرهاي ي هاي الزم، بتواند از تحت سلطه و سیطرهدریافت آگاهی

صورت آگاهانه هدف واقعی زندگی خود را و به)  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. ( اجتماعی نباشد، بلکه حتی خود در ساختن محیط و جامعه نقش اصلی را بر عهده بگیرد

5/1  

ها را               توان آننوعی هماهنگی و پیوستگی میان معتقدات انسان و روحیات و اعمال او وجود دارد که هرگز نمی  6
تر این هماهنگی را ایجاد نموده و شخصیت انسان را               تعالیم آسمانی با دقت هر چه تمام. یگر جدا ساختاز همد
تواند در جهت سازندگی شخصیت خود       انسان هنگامی می) 75/0. (بخشدي ایمان به خدا قوام میبر پایه

این هماهنگی را میان معتقدات خود و روحیات و اعمال خویش ایجاد نماید  طرف کمال حرکت کند کهگام بر دارد و به
اي جز نابودي شخصیت صورت نتیجهگانگی در شخصیت به شدت بپرهیزد زیرا که در اینگانگی یا چندو از هر گونه دو

  )  75/0. (اصیل انسانی در میان نخواهد بود

5/1  

ي قـدرت و جاذبـه   کند و سرچشمهمی در تاروپود روح و درون دل ما نفوذتنها ایمان مذهبی است که  ایمان مذهبی،  7
هـا و           هـا، ایثـار  هـا، بخشـش  یمـان مـذهبی در میـان اسـت، فـداکاري     جا که پـاي ا آن) 5/0. (شودپایان ناپذیر می
ی همواره بـا نـوعی محبـت، عشـق و     ایمان مذهب) 5/0. (ها بر اساس آرامش واقعی و رضاي دل استاز خودگذشتگی

هـاي ملکـوتی              ترین تجلیـات انسـانی و جلـوه   ي عالیعرفان همراه است و به همین علت، در طول تاریخ، سرچشمه
  )  5/0. (حیات بشري بوده است

5/1  

فکري و زندگی عملی نظیر و تأثیر عمیقی که در نظام اعتقاد به اصل معاد و حیات ابدي، به علت ارزش و اهمیت بی  8
چون انسان را                             ) 5/0.( دهدترین ارکان بینش دینی را تشکیل میگذارد، یکی از مهمانسان بر جاي می

دارد به همین جهت انبیاء به معاد                      از لذات حیوانی و غفلت از مقصد نهایی حیات خویش در عالم ابدي باز می
  )5/0.( توجه بسیار زیاد دارند

1  

تواند در جهت تحصیل کماالت و رسیدن به مقام قرب او از آن سود جوید ه علت دارا بودن موهبت اختیار میانسان ب  9
اي از عمرش        داند اگر لحظهمی زیرا که )5/0. (و لذا هر لحظه از لحظات عمر براي اهل ایمان ارزشی مافوق تصور دارد

این بابت  به بطالت بگذرد یا مقدار اندکی از نیروي او به هدر رود، به همان اندازه رسیدنش به هدف به تأخیر افتاده و از
  )5/0.  (پس ارزش حیات به استفاده صحیح از آن است )5/0. (گرفته است مسئولیتی بزرگ  بر دوش

5/1  

    »ي دوم ادامۀ راهنما در صفحه«   
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   ٢

ي خود یک دستورالعمل عقلی را                                        کس به طور خودآگاه و ناخودآگاه در زندگی روزمرههر   10
یعنی از نظر                         ) 5/0(» دفع ضرر احتمالی عقالً واجب است« : دهد و آن عبارت است ازمورد استفاده قرار می

توان تنها                ي احتمالی داشته باشد، الزم و ضروري است و نمیاز ضرر و خسارت، ولو جنبهعقل سلیم انسانی، فرار 
  ) 1(  .به دلیل احتمالی بودنش، آن را نادیده گرفت

5/1  

کند که اگر حقی از کسی به وسیله شخصی ضایع گردید،             ایمان به خدا و عدل و معاد ایجاب می) 25/0(خیر  11
)                       5/0( جویی و خشونت بپرهیزد،جا که ممکن است عفو و گذشت را در پیش بگیرد و از هر گونه انتقامتا آن

تواند                       صورت تنها میتر شدن ظالم گردد که در اینآموزي یا تقویت ستمکار و جريکه گذشت او سبب بدمگر این
  )75/0.(ي حقی که از دست داده از طرف مقابل خود بستاند و نه بیشندازهبه ا

5/1  

شوند و اي است ار ذرات و موادي که مدام عوض میزیرا جسم مدام در حال تغییر و تعویض است و بدن ما مجموعه  12
او باشد باید در طول                اگر شخصیت یا من انسان وابسته به جسم ) 75/0( . سپارندجاي خود را به مواد دیگري می

  )75/0(  .دوران عمر بارها عوض شود در صورتی که چنین نیست

5/1  

تا بتواند                             )25/0(و نیل به کمال است  )25/0(ي این جهان براي تحصیل آمادگی الزم ظهور انسان در عرصه  13
  )25/0(. برسد در جوار رحمت الهی )25/0(جاوید خود  به سعادت

1  

گردد همین امر سبب می هاي عالم ماده فارغ است ومادي بودن، از بسیاري از محدودیتعالم بعد از مرگ به علّت غیر  14
  ) 1(  .ناپذیري برخوردار باشد عظمت وصف که از گستردگی و

1  

توانیم آن را کورکورانه بدانیم که اعتقاد ما به نبوت پیامبران نیز مبتنی بر هیچ دلیل و                     زیرا هنگامی می  15
                     کند ها را تأیید میکه دالیل گوناگون عقلی و علمی رسالت آسمانی آندر صورتی) 25/0. (منطقی نباشد

  )75/0. (گذاردها باقی نمیتردیدي در صحت دعوي آنترین جویی کوچکو بر هیچ فرد حقیقت

1  

دهند که هنوز در جهان خارج واقع نشده و هایی هستند که خبر از حوادثی در زمان آینده میرؤیاهاي راستین خواب  16
ــونگی آن  ــی از چگ ــوچکترین اطالع ــی ک ــال                     کس ــام و کم ــواب تم ــانی آن خ ــت زم ــد از گذش ــدارد و بع ــا ن ه

                                             )  1.( افتداتفاق می

1  

دست هم بهپرورانیم، همگی دستهایی که در سر میصفات و حاالتی که در قلب و روح خود داریم، نیات و اندیشه  17
  ) 1. ( دهدداده و سیماي حقیقی یا چهره باطنی ما را تشکیل می

1  

  1  ) 1. ( توبه عبارت است از پشیمانی قلبی از انجام گناه و تصمیم قاطع بر ترك آن و اقدام در جهت جبران آن  18
                           در صورت ادامه  و رسندبست میعلت محدود بودنشان به بنبرخالف زندگی دنیوي که لذات آن همگی به  19

هاي بهشت زیرا موهبت. بیندان هرگز روي مالل و خستگی و دلزدگی نمیشوند، در جهان آخرت انسمی آورمالل
  ) 1. ( مادي نبوده و نامتناهی هستند

1  

کسانی که از لحظات عمر خود ) 5/0.( واالترین سعادت در جهان آخرت رضاي انسان از سعی خود در این جهان است  20
اند، در جهان آخرت                  از اتالف وقت خود پرهیز کردهعمل آورده و نجام وظایف حداکثر استفاده را بهدر جهت ا

  )5/0.( ها برخوردارندغرق در شادي بوده و درجوار رحمت الهی از انواع موهبت

1  

  24  جمع نمره                                                           »  خسته نباشید «                                                                                
  

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