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  بخش الزامی ) الف 
  .)نمره پاسخ دهید 16جهت کسب (    12تا   1دانش آموز عزیز، به سؤاالت 

  .درستی و یا نادرستی عبارت هاي زیر را مشخص کنید  1
  .نوشت افسسپولوس رسول اولین نامه خود را به قرنتیان در شهر ) لفا

  .رجوع می کردند خادمان یهودبایست به براي حل اختالف می طبق فرمایش پولس، ایمانداران) ب
  .باید انجیل را مجانی در اختیار مردم بگذارد بشارتپولس اعتفاد داشت در هنگام ) ج

5/1  

  2  گوید؟ ها چه میالقدس و انواع آنروح پولوس رسول درباره عطایاي  2
  1  گوید؟ پولوس رسول درباره ازدواج و مجرد بودن چه می  3
 5/1  گوید؟پولوس رسول درباره سهیم بودن در خون و بدن مسیح چه می  4

 1  ؟گویددر مورد خصوصیات محبت چه میپولوس رسول   5

 1  ؟ ل آشکار نمودموجب گفته پولوس رسوچگونه خدا حکمت خود را به   6

 1  در بینش مادي تفاوت انسان و سایر موجودات در چیست؟  7

 1  ایمان مذهبی چگونه ایمانی است؟   8

 5/1  .دالیل اثبات معاد را نام ببرید  9

 2  . بزرگترین تکیه گاه روحی و معنوي اهل ایمان چیست؟ توضیح دهید  10

  1  برداشتی که در مکتب آسمانی از دنیا وجود دارد، چیست؟  11
  5/1  رؤیاهاي راستین چگونه غیر مادي بودن روح را ثابت می نمایند؟  12

  بخش انتخابی  ) ب 
  .پاسخ دهید انتخاب سوال به دلخواه 4  فقط  20تا  13نمره از سواالت   4دانش آموزعزیز، جهت کسب  

 1  ؟کردرا به طرف مسیح جذب میمردم  پولوس رسول چگونه  13

 1  راز توجه بسیار زیاد انبیاء به معاد چیست؟  14

  1  کند؟ اي میها و نبوت چه مقایسهپولوس رسول در رابطه با زبان  15

  1  باالترین عذاب در آخرت چیست؟  16
  1  .مهمترین عاملی که سبب بخشوده شدن گناهان می شود، چیست؟ توضیح دهید  17
  1  بیرونی در زندگی انسان چیست؟ شرایط  18
  1  هاي ما با مسیح چیست؟به عقیده پولوس رسول ارتباط بدن  19
  1  گوید؟پولوس رسول درباره زنان و قواعد عبادت آنان چه می  20
  24  جمع نمره                                               .   پیروز و سربلند باشید                                                                                   
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١

  5/1 )5/0(درست  ) ج                             ) 5/0(نادرست  )  ب                  ) 5/0(درست  ) الف  1
خداوند بداند مگر بوسیله  تواند عیسی راتواند عیسی را لعن کند و کسی هم نمیاگر کسی تحت تاثیر روح خدا باشد نمی  2

-القدس به یکی بیان حکمت عطا میروح) 1. (بخشد ها را یک روح میعطایاي روحانی گوناگون است اما همه آن. القدسروح
به یکی قدرت اعجاز و به دیگري عطیه . بخشد و به دیگري قدرت شفا دادنکند و به دیگري بیان معرفت، به یکی ایمان می

  .)1(بخشد ها را میرجمه به زبانها و به دیگري قدرت تکند و به دیگري تکلم به زبانا میتشخیص ارواح عط

2  

هاي جنسی است بهتر است هر مرد براي ولی چون اطراف ما پر از وسوسه. بهتر است که مرد مجرد بماند: گویدپولوس می  3
زن و شوهر باید . بهتر از سوختن در آتش شهوت است زیرا ازدواج کردن. خود زنی و هر زنی براي خود شوهري داشته باشد

  .وظایف زناشوئی خود را نسبت به یکدیگر انجام دهند 
1  

مقصود سهیم شدن در خون مسیح ، و وقتی نان را  ،گوییماز نوشیدن پیاله پر از برکت که خدا را براي آن سپاس می: گویدمی  4
جود دارد ما نیز اگر چه همانطور که یک نان و) 1. (مقصود آن سهیم شدن در بدن مسیح است ،خوریمپاره کرده می

  )5/0. (هستیم مسیح بدن و ما اعضاء آن  ". یکیم یک بدن هستیم زیرا همه ما در خوردن یک نان شربسیاریم،
5/1  

. خودخواه نیست. ندارد رفتار ناشایستمحبت . در محبت حسادت و خودبینی و تکبر نیست . محبت بردبار و مهربان است   5
  1  )مورد 4.(گرددشود ولی از راستی شادمان میمحبت از ناراستی خوشحال نمی. گیردشود و کینه به دل نمین نمیخشمگی

  1  . الهام ، حکمت خود را آشکار ساخت خدا بوسیله روح خود از راه  6
مادي فاقد هر گونه جنبه ي غیردر چنین دیدي، انسان موجودي است که تنها یک بعد دارد و آن بعد طبیعی و مادي است و   7

در این برداشت، امتیازي که انسان نسبت به جمادات و گیاهان و حیوانات دارد، تنها در تکامل زیستی او خالصه می . است
  .، درمیان نیستایجاد کندات خاکی جدا ساخته و براي او برتري معنوي شود و امتیاز بنیادي که او را از صف موجود

1  

ایمان مذهبی، تنها ایمان مذهبی است که در تاروپود روح و درون دل ما نفوذ می کند و سرچشمه ي قدرت و جاذبـه پایـان     8
خودگذشتگی ها بر اساس ایثارها و ازاست، فداکاري ها، بخشش ها، آنجا که پاي ایمان مذهبی در میان )5/0. (ناپذیر می شود

ایمان مذهبی همواره با نوعی محبت، عشق و عرفان همراه است و به همین علت، در طـول  . آرامش واقعی و رضاي دل است
  )5/0.( تاریخ، سرچشمه ي عالی ترین تجلیات انسانی و جلوه هاي ملکوتی حیات بشري بوده است

1  

 - 4بیعت  اشاره به نظام مرگ و زندگی در ط - 3اشاره به قدرت نامحدود خداوند   -2اشاره به پیدایش نخستین انسان  -1  9
  5/1  )سه مورد(معاد در پرتو حکمت خداوندي -5 معاد در پرتو عدل الهی 

او به  باشد، به همان اندازه توجههر چه ایمان شخص قوي تر . بزرگترین تکیه گاه روحی و معنوي اهل ایمان یاد خداوند است  10
ونفسانیات و منافع خود » وتوجه انسان به  خود« هر چه ایمان  انسان ضعیف تر بوده . خدا نیز عمیق تر وکامل تر خواهد بود 

انسان را یاد خدا مدام بر ایمان انسان می افزاید و .بیش تر باشد، به همان اندازه از شدت توجه قلبی به خدا کاسته می گردد
یاد خدا آرام بخش دل هاي ) 1. (دربرابر مشکالت و در عرصه ي مبارزه با شهوات و نفسانیات قدرت و توانایی  می بخشد

خداشناسان واقعی با یاد خدا کار و عبادت می . متالطم، تسلی بخش قلب هاي رنجدیده  و مرهمی بر دل هاي مجروح است
یاد خدا و توجه به سرمایه اي . دهند و تمامی مشکالت را در این راه تحمل می کنندکنند و وظایف فردي خویش را انجام می 

روح تمامی عبادات را یاد خدا .است که خداشناسان از آن بهر ه ها می گیرند و خود را براي زندگی جاوید آماده  می گردانند
  )1(.چون کالبدي است که از روح تهی استتشکیل می دهد تا آنجا که اگر عبادتی بدون توجه به خدا انجام پذیرد، هم

2  
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٢

. دنیا منزلی ازمنازل راه تکامل انسان است،اما سرمنزل نیست.در منطق دین آسمانی، دنیا گذرگاهی است که شایسته دلبستگی ندارد  11
  .  شتافت خدادر این سراي فانی باید آمادگی هاي الزم را براي زندگی در سراي باقی تحصیل کرد  و به سوي 

1  

 )5/0(.ماده محدود در حصار زمان و مکان است و هرگز نمی تواند خارج از زندان زمان و مکان حرکت کند و به کشف حقیقتی  دست یابد  12
لذا می توان یقین داشت که رؤیاهاي راستین قطعاً امري است غیر مادي که می تواند با سیر در عالم معنا به حقایقی دست یابد که هنوز 

  )1(در عالم معنا که جهانی غیر مادي است، نه زمان هست و نه مکان. در جهان مادي خبري از آن ها نیست
5/1  

    .سوال پاسخ خواهند داد 4سوال داده شده در زیر به  8همکار گرامی، دانش آموزان از   
کرد و وقتی که ها شود مثالً وقتی که با یهودیان بود مانند یک یهودي زندگی میشد تا به هر نحوي وسیله نجات آنها همرنگ میبا آن  13

 .ها بتواند وسیله نجات شود اینکه با نفوذ خود در آنکرد تا ها رفتار میگرفت مانند آنبین کسانی که تابع شریعت موسی بودند قرار می

1 
  

جـاي مـی   نظام فکري و زندگی عملی انسـان  بر  اعتقاد به اصل معاد وحیات ابدي،به علت ارزش واهمیت بی نظیر و تأثیر عمیقی که در  14
مقصد نهایی حیات خویش در  حیوانی و غفلت از چون انسان را از لذات . گذارد، یکی از مهم ترین ارکان بینش دینی را تشکیل می دهد

  .عالم ابدي باز می دارد به همین جهت انبیاء به معاد توجه بسیار زیاد دارند

 
1  

- فهمد زیرا او با قدرت روحگوید را نمیچون دیگران آنچه او می. گوید روي سخن او با خداست نه با مردمکسی که به زبان سخن می  15
ها کسی که به زبان.گویدسلی دیگران با آنها سخن میکند براي تقویت و تاما آنکه نبوت می)5/0(آوردرا به زبان میالقدس اسرارالهی 

  )5/0.(کندکند،کلیسا را تقویت میکند ولی کسی که نبوت میگوید تنها خود را تقویت میسخن می
1  

کفر و عناد و انواع ستم ها و ناپاکی ها راه نزدیکی به خدا را  به روي خود آنان که با . باالترین عذاب در آخرت دوري از رحمت حق است  16
فرو می برد و در آتشی  مت حق، آنان را در عذابی دردناك بسته اند، در روز جزا از رحمت خداوندي بهره اي ندارند و همین دوري از رح

  . که با اعمال و کردار خود پیش فرستاده اند، تنها می گذارد
1  

توبه عبارت است از پشیمانی قلبی . یکی از عوامل مهمی که سبب بخشوده شدن گناهان و از میان رفتن آثار آن ها می شود توبه است  17
توبه یکی از مقامات معنوي است که سبب تصفیه ي روحی و معنوي . از انجام گناه و تصمیم قاطع بر ترك آن و اقدام در جهت جبران آن

ا که از رسیدن او به مقام قرب الهی جلوگیري می نماید از میان بر می دارد و او را از عذاب جانکاه در جهان آخرت انسان شده و موانعی ر
  .نجات می بخشد

1  

انسان هاي ناآگاه خواه نا خواه چنان . تأثیر شرایط بیرونی و عوامل محیطی در شخصیت انسان نسبت معکوس با آگاهی هاي انسان دارد  18
انسان هاي ناآگاه را جامعـه  :در صورتی که انسان هاي آگاه آن چنانند که خود می خواهند و می توان گفت. جامعه می خواهدهستند که 

  .می سازد، اما انسان هاي آگاه جامعه را می سازند
1  

  1  .هاي خود را براي جالل خدا بکار ببرید هاي ما اعضاي بدن مسیح هستند پس بدنبدن  19
مردي که با سر پوشیده دعا کند یا پیامی از طرف خدا بیاورد سر خود یعنی مسیح را . ، مسیح است و سر مسیح خدا است سر هر مرد   20

همچنین زنی که با سر برهنه دعا کند یا پیامی از خدا بیاورد سر خود یعنی شوهرش را رسوا ساخته و با زنی که سرش . سازد رسوا می
بخاطر فرشتگان زن باید سر خود را بپوشاند تا نشان دهد که تحت . کند زن جالل مرد را منعکس می. تراشیده است هیچ فرقی ندارد 

  .فرمان است 
  

1  

  24  با سپاس. در صورت مشاهده پاسخ مشابه کل بارم را منظور فرمایید. همکار گرامی خسته نباشد  
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