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سواالت   درس دوم

»سرمایه رشدمورد اشاره درعبارت-1                  » گرایش  به خیر ونیکیچیست؟ 

)مطابق آیه ی -2          ) مالمت گر انسان درهنگام آلودگی به گناهنقش نفس لوامه چیست؟ 

 قدرت اختیار وانتخاببیانگرکدام یک ازسرمایه های رشدانسان است؟(       )آیه )-8

 درستی یانادرستی جمله های زیررابا)ص/غ( مشخص کنید.

 صحیح                                                                          .      جامع ترین واصلی ترین هدف زندگی انسان، نزدیکی وتقرب به خداست -4

 صحیح                       وراه درست زندگی راتشخیص دهیم وآن نیروی  عقل وتفکر است.    پروردگاربه مانیرویی عنایت کرده تاباآن بیندیشیم-5

 صحیح                                                                هدف ومسیر حرکت هرکس باتوانایی وسرمایه هایش هماهنگی دارد.                     -6

 صحیح                                       شیطان خوررابرتر ازآدمیان می پنداردوسوگندیادکرده است که فرزندان آدم  رافریب دهد.                    -7

 جمالت زیرراباکلمات مناسب کامل کنید.

 شناخت انسان                                                 ........................است.    اولین گام برای حرکت انسان درمسیرهدف نهایی خلقت-3

 مسئول                                                       صاحب اراده واختیارآفرید و...................سرنوشت خویش قرارداد.  راخداوندما-3

 بیزاری-گرایش                 خداوند شناخت خیرونیکی و.....................به آن وشناخت بدی وزشتی و.................ازآن رادرماقرارداده است. -11
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 نفس اماره                که انسان رابرای رسیدن به لذت زودگذر دنیایی به گناه دعوت می کند..............نام دارد.        درونیعامل -11

 اماره                                                                   نفس فرمان دهنده به بدی رانفس...............می نامیم.               -21

 همان نفسی است که دردرون تو                                                           ( دشمن ترین دشمن  تو....................است.ع) علیطبق فرموده حضرت -81

     جایگاه ویژه ای است.جایگاه انسان درنظام هستی چگونه جایگاهی است؟ -14

       ؟ نیروی عقل وتفکرنیرویی که باآن می اندیشیم وراه درست وغلط راتشخیص می دهیم چه نام دارد-15

  بافرستادن پیامبران وپیشوایان پاک ودلسوز همراه باکتاب راهنما ازجانب خداوندچگونه دراختیار انسان قرار می گیرد؟ « هدایت الهی» سرمایه ی-16

   باوسوسه کردن وفریب دادنشیطان چگونه انسان رابه گناه دعوت می کند؟ -17

    ز وسوسه کردن راه نفوذ دیگری ندارد.خیر زیرا به جآیاوجود شیطان مانع اختیار انسان است؟ -13

 دشمن ترین دشمن تو، همان نفسی است که دردرون  توست.( درموردعامل درونی دعوت کننده به گناه چه فرموده اند؟ ع علیحضرت -13

   نفس امارهعاملی که ماراازپیروی ازعقل ووجدان بازمی دارد چه نام دارد؟ -21

یعنی شناخت سرمایه ها، توانایی ها واستعدادهای او وچگونگی به کارگیری این سرمایه ها وهمچنین شناخت انسان انسان چیست؟  گام نخست درحرکت به سوی هدف-21

 شناخت موانع حرکت انسان درمسیر تقرب به خداوند ونحوه مقابله یااجتناب ازاین موانع

 رابه گناه فرا می خواند. میل سرکشی که دردرون انسان طغیان می کندو وی؟  چیست نفس اماره -22

 یعنی فرمان دهنده به بدی هامعنی نفس اماره رابنویسید؟  -28

   سرزنشگردرونی است که سبب می شود هنگام آلودگی به گناه خود را سرزنش کرده ودراندیشه ی جبران برآییم.نفس لوامه راتعریف کنید؟ -24

   توانیم راه رستگاری یاشقاوت رابرگزینیم وانتخاب کنیم.قدرتی که باآن می قدرت اختیارراتعریف کنید؟ -25

   نیرویی که باآن می اندیشیم وراه درست زندگی راازراه های غلط تشخیص می دهیم.قدرت تعقل راتعریف کنید؟ -26

وخالف آن عمل کردم. البته من برشما تسلطی نداشتم؛ خداوند به شما وعده حق داد؛ امامن به شما وعده ای دادم شیطان درروز قیامت به اهل جهنم چه می گوید؟ -27

نجات اد مرنم ونه شما می توانیفقط شمارا به گناه دعوت کردم. این خودتان بودید که دعوت مراپذیرفتید. امروز خود راسرزنش کنید نه مرا.نه من می توانم به شما کمکی ک

 دهید.

 امل درونی)نفس اماره( عامل بیرونی)شیطان(عموانع رسیدن انسان به هدف کدام اندنام ببرید؟ -23

ازآنجا که مابیش از حیوانات  وگیاهان سرمایه واستعداد داریم قطعا هدف ومسیر مانیز باید متفاوت ازحیوانات وگیاهان باشد؟ « متفاوت»چراهدف ومسیر انسان باید-23

 انع شویم ودرهمان سطح بمانیم. هدف ماباید به وسعت سرمایه هایمان باشد.ازآنها باشدپس چگونه می توانیم به کاری که درحدوانازه حیوانات است، ق

تاراه سعادت رابه مانشان دهند ودرپیمودن راه حق چراخداوندعالوه برسرمایه های بزرگ، پیامبران وپیشوایان پاک ودلسوزی راهمراه باکتاب راهنما برای ما فرستاد؟ -81

 به ماکمک کنند.

 بهره گیری ازآنها درگام بعد-2شناخت انسان وسرمایه هایش درگام نخست-1ت انسان به سوی هدف کدامند؟ عوامل مهم برای حرک-81
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آنچه درآسمان ها وزمین است ، برای اچون خود خدچگونه می توان ثابت کرد که خداانسان راگرامی داشته وبرای او درنظام هستی جایگاه ویژه ای قائل شده است؟ -82

 نایی بهره مندی ازآنها رادروجود اوقرارداده است.انسان آفریده وتوا

 رآید.گرایش به نیکی وزیبایی سبب چه واکنشی درانسان می گردد؟ آن گاه که انسان به گناه آلوده شد خودراسرزنش ومالمت کند ودراندیشه جبران ب-88

 ازپیروی ازعقل ووجدان باز می دارد.  -2انسان هارا برای رسیدن به لذت های زودگذر دنیایی دعوت می کند-1نقش نفس اماره درزندگی انسان رابنویسید؟ -84

-سوگندیادکرده که فرزندان آدم رافریب دهد-خود رابرتر ازآدمیان می پندارد  ویژگی های مانع بیرونی)شیطان( رسیدن انسان به هدف درزندگی انسان رابنویسید؟-85

 کاراووسوسه کردن وفریب دادن است.-شت بازداردازرسیدن به به

قدرت اختیار -2قدرت تفکر وتعقل-1برای گام برداشتن انسان درمسیر تقرب به خدا، چه توانایی هایی دروجود او قرار داده است؟)سرمایه های وجودی انسان( -86

  یهدایت اله -6نفس لوامه -5گرایش به خیر ونیکی-4گرایش به خداپرستی -3وانتخاب
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