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  ردیف   سؤاالت  نمره
  

  

  بخش الزامی) الف  
  ).نمره پاسخ دهید 16جهت کسب ( 8تا1به تمام سواالت: دانش آموز عزیز

  

  1  و در چه صورت ارزشمند است؟ ارزشیانسان در چه صورت ب يماد يجنبه 2

  2  دارد؟ یو چه هدف ستیچ ایدن نیانسان در ا شیمفهوم آزما 2

  3  انسان چیست؟ یدر زندگ یرونیب طینقش شرا 2

  4  کند؟ادیده گرفتن جهان آخرت چه اشکالی در بحث عدل الهی ایجاد مین 2

  5  است؟   میدستور عقل سل »یاز  خطر احتمال زیگر«چرا  2

  6  .دیده حیمختصر توض شود؟یجهان مانع قدرت انتخاب انسان م هايو سنت نیقوان ایآ 2

  7  کدامند؟ شوندیم مانیعلم به ا لیکه مانع تبد هاییحائل 2

  8  ست؟یبه معاد چ اءیانب ادیز اریراز توجه بس 2

  یبخش انتخاب) ب  
  .پاسخ دهیدکرده ورا به دلخواه انتخاب  سوال 2 فقط 12تا 9ازسواالت نمره،  4کسب  جهتدانش آموز عزیز 

  

  9  است؟ يبر وجود جهان ابد یلیدل یبه جاودانگ لیچرا م 2

  10  .دیانسان شرح ده یآن را در زندگ يکرده و اثرات معنو انیب شیایبرداشت خود را از دعا و ن 2

  11  نقش نیت در عروج عمل انسان تا به درگاه الهی چیست؟  2

  12  شود؟ترس از خدا چیست؟ و اگر ترس از اعمال خویش است، چرا به خدا نسبت داده می  2

  

24  
  .موفق باشید

  :جمع نمرات   
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  باسمه تعالی

 )3( تعلیمات دینی: سؤاالت امتحان نهایی درس راهنماي تصحیح   هاکلیه رشته: رشته 
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  کیفیت آموزشی و پایش سنجش مرکز
http://aee.medu.ir 1399سالماه  خرداد نوبت   -سراسر کشور روزانه آموزاندانش  

  ردیف  راهنماي تصحیح  نمره
  

 )1(ي صفحه
  

    بخش الزامی) الف  

اگر زندگی طبیعی و حیوانی انسان در جهت رسیدن به آرمان با عظمت هستی قرار نگیرد، بی ارزش   1
-هاي بلند عالم انسانی باشد، وسیله، نردبانی براي رسیدن به قلهاما اگر همین زندگانی دنیا. خواهد بود

  )10ص( .اي مقدس و ارزشمند خواهد بود

2  

 یانسان و پرورش بعد ملکوت ينهفته ياستعدادها ییشکوفا ياست برا ايلهیوس يدخداون شیآزما  2
به بارگاه  ند،یآ رونیب روزیپ ییخدا هايشیآزما نیخود، از ا یجهان نیا یآنان که در زندگان. وجود او

  )34ص( .شوندینائل م یو به سعادت جاودان ابندییخداوند راه م

2 

. انسان دارد هايیانسان، نسبت معکوس با آگاه تیدر شخص یطیمل محو عوا یرونیب طیشرا ریتاث  3
آگاه آنچنانند که خود  يها که انسان یدر صورت. خواهدیناآگاه چنان هستند که جامعه م يها انسان

 .سازندیرا م معهآگاه، جا هاياما انسان سازد،یناآگاه را جامعه م هايانسان: گفت توانیم. خواهند یم
  )14ص(

2 

- اگر حیات انسان محدود در همین زندگی دنیوي بود، در این صورت چه بسیار اعمال شایسته که بی  4
اگر کسی بخواهد در . ماند و چه بسیار اعمال ناشایست که کیفر الزم را به دنبال نداشتپاداش می

  )55- 54ص( .آورد ي عدل الهی به مطالعه بپردازد باید این جهان و سراي دیگر را توأماً در نظرزمینه

2 

فرار از ضرر و خسارت، ولو  ،یانسان میاز نظر عقل سل یعنی» عقالً واجب است یدفع ضرر احتمال«  5
بودنش، آن را  یاحتمال لیتنها به دل توان یاست و نم يداشته باشد، الزم و ضرور یاحتمال ي جنبه

  )45ص( .گرفت دهیناد

2 

تواند یکی را به اختیار خود ها راه میالهی، آدمی از میان ده هايبا وجود حکومت قوانین و سنت. خیر  6
  )13ص( .انتخاب کند

2 

هاي نفسانی و تمایالت حیوانی از مرز اعتدال و از حد طبیعی فراتر روند، همچون حائلی بین اگر گرایش  7
  )24ص( .کنندگیرند و سدي در برابر حقایق ایجاد میعقل و دل آدمی قرار می

2 
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  کیفیت آموزشی و پایش سنجش مرکز
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  ردیف  راهنماي تصحیح  نمره
  

 )2(ي صفحه
  

-ظیر و تاثیر عمیقی که بر فکر و زندگی انسان مینرزش و اهمیت بیه علت اب  اعتقاد به اصل معاد،  8
دهد و پیشوایان آسمانی از هر فرصتی براي ترین ارکان بینش دینی را تشکیل میگذارد، یکی از مهم

  )31ص( .اندمعرفی اهمیت آن به پیروان خود سود جسته

2 

    یبخش انتخاب) ب  

جایی که در نظام طبیعت هیچ میلی بیهوده ي میل به جاودانگی است و از آننی از مرگ زاییدهنگرا  9
  )37ص( .توان این میل و کشش را دلیلی بر بقاي بشر پس از مرگ دانستنیست، می

2 

کنند خداشناسان واقعی با یاد خدا، کار و عبادت می. هاستبخش قلبها و تسلیبخش دلیاد خدا آرام  10
  )19ص( .کنندتمامی مشکالت را در این راه تحمل میو 

2 

ي عمل نیز باید از هرگونه آلودگی مبرا بوده و خالص در منطق دین آسمانی، نیت و قصد انجام دهنده  11
  )73-72ص. (این عمل صالحیت عروج به ملکوت خدا را دارد. براي خدا باشد

2  

وقتی انسان به ارزش نزدیکی به خداوند آگاه شد، . ترسندترسند در واقع از خود میآنان که از خدا می  12
ي فیض و در این صورت همواره از آن ترس دارد که مبادا به علت خطاي خویش، از آن سرچشمه

  )78ص. (نصیب ماندرحمت بی

2  

رساند،  از همکاران مصحح خواهشمند است چنانچه جواب دانش آموز به سؤال، معناي مورد نظر را می(  
  )با تشکر. کامل را منظور فرمایند نمره

  :جمع نمرات

  
  

24  

 


	4-1
	4-1



