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 ردیف راهنماي تصحیح نمره
  

  

در بعد مادي و طبیعی خود با سایر موجودات زنده، از جمله حیوان، . انسان داراي دو بعد مادي و الهی است  1
اما بعد الهی وجود آدمی، او را از . شریک است و لذا می توان گفت انسان یک بعد حیوانی دارد

  . موجودات ممتاز کرده و موقعیتی خاص به او بخشیده استسایر

2  

 با آشنایی و هدایت هبت مو از برخورداري علت به آدمی که است این آسمانی مکتب در یتترب از هدف  2
 غرایز و امیال(  درونی جبرهاي انواع ي سیطره و سلطه تحت از بتواند، الزم هاي آگاهی دریافت و حقایق

 هدف آگاهانه صورت به و،  شده رها) اجتماعی،  تاریخی، اقتصادي جبر(  یعنی بیرونی جبرهاي و)  حیوانی
  .بسازد را محیط خود بلکه. نباشد اجتماعی و محیط شرایط مغلوب و کند انتخاب را خود واقعی

2  

جواب این سوال می تواند بسیار . را از دعا و نیایش بیان کنید) خود (با توجه به متن سؤال که برداشت   3
  . با اینحال جمله هاي زیر نیز قابل قبول است     . پراکنده باشد

براي مومنین هیچ چیز لذت بخش تر از . بزرگترین تکیه گاه روحی و معنوي اهل ایمان یاد خداوند است
  . آنان در سایه توجه به خدا به آرامش عمیق، با خشنودي و رضایت می رسند. یاد خدا نیست

  . وانایی می بخشدیاد خدا انسان را در برابر مشکالت و در عرصه ي مبارزه با شهوات و نفسانیات قدرت و ت

2  

  2  .گردد تا سرچشمه ي عمل شود) باور قلبی ( براي عمل کردن باید آگاهی تبدیل به ایمان . خیر  4
  آزمایش وسیله ایست براي شکوفایی استعدادهاي نهفته ي انسان و پرورش بعد ملکوتی وجود او   5

پیروز بیرون می آیند به بارگاه خداوند  آنان که با تحمل مشکالت و رنج ها از آزمایش هاي الهی رو سفید و
  .راه می یابند و به سعادت جاودانی نائل می شوند

2  

 و گزاف میلی هیچ طبیعت نظام در که جایی آن از و است جاودانگی به میل ي زاییده مرگ از نگرانی  6
 انسان در که لیمی هر. دانست مرگ از پس بشر بقاي بر دلیلی را کشش و میل این توان می، نیست بیهوده

 اگر مثالً هست کامل هماهنگی بیرون جهان و درون عالم بین و دارد خارج عالم در گویی پاسخ،دارد وجود
 اگر. دارد وجود غذا و آب خارج جهان در مقابل در، کنیم می گرسنگی و تشنگی احساس خود درون در

  .داشت نمی وجود او در نیز جاودانگی به میل نداشت تعلق ابدیت به و بود محدود زندگی داراي انسان

2  

 می خویش توانایی و قدرت میزان به را آن که است جهت بدان منکرین جانب از معاد شمردن بعید  7
 دارد خود ي احاطه در را آفرینش جهان سرتاسر که خداوندي نامحدود قدرت از اگر که حالی در، سنجند

  .یاقت نخواهند منطقی غیر و نامعقول را امري چنین گز هر نورزند غفلت

2  

  . می دانیم که در این عالم همه به پاداش یاکیفر تمام اعمال خود نمی رسند  8
چه بسا افرادي که عمر  نمره 1 .از طرف دیگر ، اصوالً این جهان ظرفیت جزا وپاداش کامل انسان ها را ندارد

یرد و یا افرادي که در زندگی بسیار آنها با اعمال خیر بسیار بزرگی به پایان می پذیرد و بدون پاداش می م
در این دنیا کسی که یک نفر را بکشد قصاص می یا  . اعمال ناشایست انجام داده و بدون مجازات می میرند

این ها یعنی در این دنیا پاداش و مجازات واقعی . شود و کسی که هزار نفر را بکشد هم باز قصاص می شود
  نمره 1 . صورت نمی گیرد

2  

انی، عالوه بر این که صورت ظاهر عمل باید صحیح و منشا اثرات مثبت باشد ، نیت و در منطق دین آسم  9
چنین عملی است که . قصد انجام دهنده ي آن نیز باید از هرگونه آلودگی مبرا بوده و خالص براي خدا باشد

  .صالحیت عروج به ملکوت خدا را داشته است

2  

اکی ها راه نزدیکی به خدا را روي خود بسته اند در روز جزا از آنان که با کفر و عناد و انواع ستم و ناپ  10
  .رحمت خداوندي بهره اي ندارند و همین دوري از رحمت حق آنان را در عذابی دردناك فرو می برد

2  
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