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  بخش الزامی) الف

  .نمره پاسخ دهید16جهت کسب 12تا  1 دانش آموز عزیزبه سواالت 

  1  در بینش مادي تفاوت انسان با سایر موجودات در چیست؟  1

  1  اثرات تربیتی و سازنده ي یاد مرگ و آخرت را توضیح دهید؟   2

  1  درباره اثرات معنوي دعا و نیایش در زندگی انسان توضیح دهید؟  3

  1  چیست؟،وامل گوناگونی که سبب ترس از مرگ می شوندع  4

  1  آیا ایمان بدون عمل،ایمان واقعی است؟  5    

  1  راز توجه بسیار زیاد پیامبران به معاد چیست؟   6

  5/1  چیست؟،منظور از زنده شدن زمین که در تعالیم دینی بدان اشاره شده است  7

  5/1  ونی چیست؟رابطه تربیت صحیح با جبرهاي درونی و بیر  8

  5/1  پشتوانه مسئولیت در مکتب دین چیست؟  9

  5/1  آیا ما مجازهستیم که در هر شرایطی از حق خود بگذریم؟  10

         2      آیا قوانین وسنت هاي جهان مانع قدرت انتخاب انسان می شوند؟  11

  2  عالم بعدازمرگ چگونه عالمی است وچه اختالفاتی بادنیا دارد؟  12
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  بخش انتخابی) ب

  .سوال را به دلخواه انتخاب و پاسخ دهید 4 فقط  20تا  13ت نمره از  سواال 4کسب   جهت دانش آموز عزیزتوجه فرمائید

  1  حقیقی انسان نمی تواند وابسته به جسم او باشد؟» من«چرا   13

  1  راشرح دهید؟"خدافراموشی "با " خودفراموشی "رابطه   14

  1  و سازنده کدام است؟ لیو اعتقاد اص مانیا   15

  1  که در مکتب آسمانی از دنیا وجود دارد، چیست؟برداشتی   16

  1  باالترین عذاب در آخرت چیست؟  17

  1  سیماي حقیقی انسان چیست؟  18

  1  چگونه ممکن است انسان اعمال خیر گذشته خود را ضایع گرداند؟  19

  1  رینش انسان چیست؟فلسفه ي حیات و حکمت آف  20

  24  جمع نمره                                                    »         موفق باشید «                                                                               
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  بخش الزامی) الف
 دربینش مادي امتیازي که انسان نسبت به جمادات وگیاهان وحیوانات دارد،تنهادرتکامل زیستی اوخالصه می شود  1

 وهیچ گونه امتیازبنیادي که او را ازصف موجودات طبیعی وخاکی جداساخته وبراي اوبرتري معنوي قائل شود،)5/0(
  )5/0.(درمیان نیست

1  

وسبب )5/0.(بستگی به دنیاراپاره کرده وانسان راازقیدمقاصدمحقروبازیچه هاي کودکانه رها می سازدیادمرگ رشته دل  2
  )5/0.(می شود انسان خود رابراي کوچ کردن به سراي باقی آماده گرداند

1  

مان هرچه ایمان شخص قویتروکامل تر باشد،به ه)25/0(بزرگترین تکیه گاه روحی ومعنوي اهل ایمان یادخداونداست  3
برعکس هرچه ایمان انسان ضعیف تربوده وتوجه انسان به )25/0.(اندازه توجه او به خدانیزعمیق تر وکامل ترخواهد بود

  )25/0.(به همان اندازه ازشدت وتوجه قلبی به خداکاسته می گردد)25/0(خود ونفسانیات و منافع خودبیشترباشد

1  

درگروعالیق دنیوي وجاه طلبی ولذات وشهوات ونیززیرپاگذاشتن  دل)25/0(اعتقادبه اینکه مرگ پایان زندگی است  4
  )25/0(وقراردادن هدف دراین دنیا)5/0(ارزش هاي انسان درراه رسیدن به آنها

1  

هراندازه که درعمل آثارایمان به چشم  )5/0.(وآشکارخواهدشد نتایج آن درعمل ظاهر آثار و اگرایمانی درکاراست،  5
  )5/0.(وجود ایمان واقعی تردید روا داشتدر  باید همانقدر نخورد

1  

کري وزندگی عملی انسان اعتقادبه اصل معادوحیات ابدي به علت ارزش واهمیت بی نظیروتاثیرعمیقی که درنظام ف  6
وبه همین جهت،پیشوایان آسمانی از هر یکی از مهمترین ارکان بینش دینی راتشکیل می دهد)5/0(می گذاردبرجاي 

  )5/0.(ی اهمیت آن به پیروان خود سود جسته اندفرصتی براي معرف

1  

انبیا ما را از افسردگی وبی فروغی وخرابی همه جانبه جهان وسپس حیات نوین درجهان دیگر با نظام جدیدآگاه   7
نظام مرگ وزندگی موجوددرهمین طبیعت محسوس رابه عنوان مثال )5/0(ساخته و براي نزدیک ساختن آن به ذهن

نشماریم وآنراخارج  بعید باتامل درآن وجودیک نظام مرگ وزندگی کلی تروباعظمت تررا تا) 5/0(اند یادآوري نموده
  )5/0.(ازمجموعه نظامات آفرینش ندانیم

5/1  

ازسلطه درون و برون )5/0(به آزادي واقعی خودافزوده انسان درصورت برخورداري ازتربیت صحیح واصولی،می تواند  8
تاثیرشرایط بیرونی وعوامل محیطی درشخصیت انسان )5/0(اقعی خودودیگران بپردازدبه سازندگی و و آزادگردد

  )5/0.(نسبت معکوس باآگاهی هاي انسان دارد

5/1  

درنظام آسمانی،انواع گوناگون مسئولیتهابه مسئولیت درپیشگاه خداوندمنتهی می گرددکه مفهومی نسبی وقراردادي   9
وچکترین حرکت انسان ازنظارت ومراقبت دقیق اش خارج نیست و درهرلحظه زیرادرپیشگاه خداوندک) 75/0. (ندارد 

  )75/0.(مراقب و ناظر بر اعمال انسانهاست

5/1  

درمواردي که )5/0(ی درآید،صورت یک باورعمیق قلبتقدبه روزحساب وعدل خداوندي باشدواین اعتقادبمعاگرکسی    10
تالش براي رفع ستم درحدوظیفه دینی والهی،اگر قادربه ازگیرد،پس می وضایع می شودیامورد ستم قراراحقی از

هرگونه خشونت بی جاکه منتهی به ،ازعدل او و روزحساببا اتکابه ایمان به خدا و)5/0(بازستاندن حق خود نشود،
  )5/0.(عذاب روحی خود وتجاوز به حریم حقوق دیگران می شودپرهیز نماید

5/1  

دوبا سنت هاي جهان آشنایی کامل تري داشته باشد،این سنت هارا درجهت هرچه آگاهی ومعرفت انسان بیشتر باش  11
اما اگر ازآگاهی هاي الزم وتربیت فکري و معنوي صحیح برخوردار ) 5/0.(اهداف خود به کارمی گیرد و پیش می رود

معه و حوادث حکومت قوانین گوناگون برطبیعت و جا)5/0.(نباشد،اراده ي اوتابعی از شرایط و اوضاع موجود می شود
وجود این مسائل آدمی بر سر دو راهی ها وچند راهی ها توانایی  با و)5/0(تاریخی به معنی سلب اختیارازانسان نبوده 

2  
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٢ 
  

  )    5/0.(انتخاب دارد
     سبباز  بسیاري ازمحدودیت هاي عالم ماده فارغ است و همین امر )5/0( از مرگ به علت غیرمادي بودن، عالم بعد  12

مرگ وجود  لذت و المی که درحیات بعد از )5/0( .ردد که از گستردگی و عظمت وصف ناپذیري برخوردار باشدمی گ
لذت هاي این  )5/0( نیست مادي احساس می کنیم، ازجهاتی قابل مقایسه با لذت والمی که دراین جهان تنگ و دارد،

ازمرگ لذت والم حاصله نیز بسیارعمیق تر و  درصورتی که درحیات بعد.زودگذرند و جهان به علت مادي بودن محدود
  )5/0. (شدیدتر است

2  

  بخش انتخابی) ب
زیرا جسم مدام در حال تعویض وتغییراست و بدن ما مجموعه اي است از ذرات و موادي که مدام عوض می شوند و   13

انسان وابسته به جسم او باشدباید در طول دوران »من«ت یا اگرشخصی)5/0.(جاي خود را به مواد دیگري می سپارند
  )5/0.(عمربارها عوض شوددر صورتی که چنین نیست

1  

 آدمی خودحقیقی خویش راگم می کند.فراموش کردن خداوندنخستین نتیجه اي که دارد،فراموشی خویشتن است  14
رابطه اي  ه انسانیت انسان وابسته به آن است،اصیل ترین جنبه شخصیت انسانی ک )5/0(ونسبت به آن بیگانه می شود

  )5/0(است که اورا به عالم الهی متصل می کند

1  

 رويین چیکه با ه دینمایم جادیاي در اعماق دل انسان ا چنان جاذبه یبه خدا با نفوذ در تار و پود وجود آدم مانیا  15
و سرچشمه  کندیو پود روح و درون ما نفوذ ماست که در تار  یمذهب مانیتنها ا)5/0(.ستین سهیمقا قابل گريید

است فداکاري و بخشش ها براساس آرامش  انیدر م یمذهب مانیآنجا که پاي ا. شودیم ریناپذ انیقدرت و جاذبه پا
  )5/0(.و رضاي دل است یواقع

1  

 ت اما سرمنزل نیستدنیا گذرگاهی است که شایستگی دلبستگی ندارد، دنیا منزلی از منازل اسدر منطق دین آسمانی،  16
 در این سراي فانی باید آمادگی هاي الزم را براي زندگی در سراي باقی تحصیل کرد و به سوي مقصد اعلی)5/0(

  )5/0( .شتافت

1  

انسان به علت اعمال نا شایست خود دراین جهان، ) 5/0. (باالترین عذاب درجهان آخرت دوري از رحمت حق است  17
  )5/0.(هاي بیکران خداوند محروم می گردددرآنجا از رحمت و موهبت 

1  

صفات وحاالتی که در قلب و روح خود داریم،نیات و اندیشه هایی که در سرمی پرورانیم،همگی دست به دست هم داده   18
اگرغلبه باصفات وخصوصیات انسانی و ملکوتی باشد، )5/0.(وسیماي حقیقی یا چهره باطنی ما را تشکیل می دهند

  )5/0.(و چهره واقعی ما نیز انسانی، و اگرغلبه با خوي حیوانی باشد،حیوانی استسیماي درونی 

1  

ا ما بعد )5/0(کسی عملی رابانیت خالص آغازودرجریان انجام آن نیزنیت خود را ازآلودگی به خود خواهی ها حفظ نماید  19
ضایع و اجر و پاداش معنوي آن را از بین از پایان عمل، در نتیجه غفلت و تغییر نیت و انجام اعمالی چند،عمل خود را 

  )5/0. (ببرد

1  

براي آفرینش انسان هدف و مقصد بسیاربا عظمتی است که بیان شکوه و جالل آن هرگز در ظرف الفاظ نمی گنجد،   20
درچنان مقامی،انسان فلسفه ي آفرینش خود رابا )5/0.(زندگی دربهشت جاویدالهی و درجواررحمت خداوندرحمان

  )5/0.(جود درمی یابدو هستی خویش را شعاعی از رحمت و عنایت بی کران الهی می بیندتمام و

1  

  24  جمع نمره                       »                             موفق باشید«                                                                                           
  :می  همکار گرا

 .دباشد ، نمره الزم را منظور فرماییبا درود و خسته نباشید ، خواهشمند است چنانچه دانش آموز پاسخ مشابه را ارائه کرده     
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