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تعالی باسمه  

  96، پایۀ یازدهم، بر اساس چاپ )2(دین و زندگی به درسدرس سؤاالت جزوة 

قاسم مندوانی، سرگروه معارف اسالمی و فلسفه و منطق شهرستان شادگان: طرّاح  

»نفس عـزّت« :یازدهمدرس  صفحه  ردیف 

  156 »تقویت عزّت نفس« :پاسخ. است» ..............«کمال،مسیردر ها ترین قدم از مهم یکی   1 

نادرست    درست              .آن توصیف کرده است خداوند را بهبار 95کریم، بیش از  که قرآن است از صفاتی» عزّت« 156  2 

طبق دیدگاه معصومین(علیهم السالم)، اگر صفت«عزّت» [که از ارکان فضایل اخالقی است] در وجود ما شکل بگیرد چه نتیجه اي  156

».خواهد شد ها مانع بسیاري از زشتی« :پاسخ خواهد داشت؟  

3 

  به چه معناست؟ ،»عزّت« 157

.است »نبودن تسلیم«و » ناپذیرينفوذ«معناي به:پاسخ  

4 

معناست؟  است؛ به چه» عزیز« خداوندگوییم  وقتی می 157  

».ارادة او نفوذ یابد و در کند تواند او را مغلوب نمی  کسی«؛ یعنی :پاسخ  

5 

157 »لّتذ« ،دمعناست؟ و به چهشود  استفاده میکدام واژه ست در مقابل ر  

.است»تسلیم بودنپذیري و مغلوب و  شکست«به معنايو ؛»زّتـع«: پاسخ  

6 

به کسی که در برابر مستکبران و ظالمان و همچنین درمقابل هوي و هوس خویش  می ایستد و تسلیم نمی شود؛چه  چیزي  اطالق  157

 می گردد؟چرا؟پاسخ:«انسان عزیز»؛چون  زیر بارعملی که  روحش  را آزرده  کند و او را حقیر و کوچک  سازد، نمی رود.

7 

ر ـدهد و ه واري میـه خـن بـان تَـمستکبران و زورگویکه در برابر  کسی:پاسخشود؟  گفته می کسی به چه» انسان ذلیل« 157

.کار روحش را به گناه آلوده کند که آن هر چند شود، ین تسلیم هوي و هوس خویش میهمچن پذیرد؛ فرمانی را می  

8 

 

 

 

157 

:را بیان نمایید» عزّت«دستیابی به  در هر کدام از آیات زیر، راه  

».خداست  ، از آن که هر چه عّزت است ]بداند[خواهد،  هرکس عزّت می؛ یرِید الْعزَّةَ فَللَّه الْعزَّةُ جمیعامن کَانَ  «) 1  

»]خداوند[یعنی مۀ عزّت،وصل کردن خود به سرچش«: پاسخ  

پاداشی نیک  د،کردن کـه نیکوکاري پیشه براي کسانی؛ ذلَّۀٌلِّلَّذینَ أَحسنُواْ الْحسنَى وزِیادةٌ والَ یرْهقُ وجوههم قَتَرٌ والَ  «) 2

»ردنک نیکوکاري پیشه«: پاسخ    ».نشیند خواري و ذلّت نمیتر است و بر چهرة آنان غبار فزونو چیزي   

بینند  خود می د به اندازة عملجزاي بکردند، پیشهدي که ب آنان؛والَّذینَ کَسبواْ السیئَات جزَاء سیئَۀٍ بِمثْلها وتَرْهقُهم ذلَّۀٌ «)3

»ها کردن از انجام بدي دوري«: پاسخ      ».نشیند و بر چهرة آنان غبار ذلّت می  

9 
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158 

]کنند؟ را براي تقویت عزّت بیان می یهای راه چه،)السالم علیهم(کریم و سیرة معصومین قرآن[ .هاي تقویت عزّت را فقط نام ببرید راه  

خود و نفروختن خویش به بهاي اندك شناخت ارزش) 1: پاسخ  

  توجه به عظمت خداوند و تالش براي بندگی او) 2          

10 

 

158 

.را توضیح دهید  آن،»است شناخت ارزش خود و نفروختن خویش به بهاي اندك«هاي تقویت عزّت راهاز   

خوریم و آن را  فریب می  به آسانی آن را ندانیم، اما ارزش و قیمت طال داشته باشیم، ،مانندقیمتی  انگر کاالياگر :پاسخ

فروشیم و بهاي  می  و به قیمت واقعیشماریم  می» زـزیـع«آن را  ش را بدانیم،اما اگر ارزش. فروشیم اندك میبه بهاي 

  . آوریم به دست می را معادل آن

11 

 

158 

بسیاري از  و بر... آدم را کرامت بخشیدیم فرزندان ،اـم« :فرماید کند و می میر خلقت بیان ها را د خداوند جایگاه ما انسان

دارد؟» ارتباط«هاي تقویت عزّت  یک از راه خدا، با کدام این فرمایش» .مخلوقات برتري دادیم  

خویش به بهاي اندك خود و نفروختن شناخت ارزش) 1  

توجه به عظمت خداوند و تالش براي بندگی او) 2  

12 

 

159 

یک از   به کدام» .این مخلوقات را براي تو آفریدم و تو را براي خودم! آدماي فرزند« : خداوند در خطاب به انسان فرمایش

راه هاي تقویت عزّت اشاره دارد؟ توضیح دهید.پاسخ: «شناخت ارزش خود و نفروختن خویش به بهاي اندك»؛ خـداونـد 

که در آن انسان  شتیبه .کرده است و زمین برایش آماده ها ه وسعت همۀ آسمانـبهشتی بداده و به انسان وعدة دیدار 

.یابد می داند،دست شناسد و خدا می نمی که خودش هایی حتّی به آن زیباییرسد؛ کند، می که تمنّا می به هر آرزویی  

13 

 

159 

جز  جان شماهمانا بهایی براي  ؛االّ الجنَّۀُ فَال تَبیعوها االّ بِها ثَمنٌانَّه لَیس لاَنفُسکُم  «:)ع(امیرالمؤمنین علی فرمایش این

  دارد؟ » ارتباط«هاي تقویت عزّت یک از راه  کدامبا  ».تر از آن نفروشید به کم] خود را[پس ،بهشت نیست

»خویش به بهاي اندك خود و نفروختن شناخت ارزش«:پاسخ  

14 

 

 

159 

ارتباط هاي تقویت عزّت است، یکی ازراه هک» خویش به بهاي اندك خود و نفروختن شناخت ارزش«زیر، بـایک از موارد  کدام

 ندارد؟  1) همانا بهایی براي جان شما جز بهشت نیست،پس[خود را] به کم تر از آن نفروشید

ودماین مخلوقات را براي تو آفریدم و تو را براي خ! اي فرزندآدم )2             

تو را آزاد آفریده استا خداوند، زیر ش؛مثل خودت نبا  کسیبندة  )3             

و بر بسیاري از مخلوقات برتري دادیم... ما فرزندان آدم را کرامت بخشیدیم  )4             

15 

 

 

159 

.را توضیح دهید» ظمت خداوند و تالش براي بندگی اوتوجه به ع«هاي تقویت عزّت، از راه  

است » ناپذیر شکست«ود ـاو وج.هاست ها و عزّت و منبع همۀ قدرتاست،سرچشمه  که خالق تمام هستی خدایی:پاسخ

که هیچ کس توانایی ایستادن در برابر قدرت او را ندارد. بنابراین،هر کس به دنبال عزّت است،بـایـد خـود را بـه ایـن 

سرچشمه وصل کند.امام علی(ع) در وصف انسان هایی که عزّت خود را در«بندگی خدا»، یافته اند می فرماید: «خالقِ جهان 

» .کوچک شد ؛ غیرخدا در نظر آنانو در نتیجه در نظر آنان عظیم است  

16 

 

159 

ان ـآننظر خدا درغیر آنان عظیم است و در نتیجه،جهان در نظر  ـقخال«):ع(حضرت علی با توجه به فرمایش امیرالمؤمنین

کوچک شد.» بنویسید؛وقتی که انسان به چنین شناخت و ایمانی رسید چه نتایجی براي وي دارد؟ پـاسـخ:بـه طور طبیعی؛ 

.ماند ناپذیر باقی می تسلیم عزیز و در مقابل غیرخدا،) 3        .پذیرد بندگی او را می) 2     . شود خدا می تسلیم) 1  

17 
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159 

 با  ».و را آزاد آفریده استودت نباش؛ زیرا خداوند، تی مثل خبندة کس «:فرماید که درآن می) ع(علیجملۀ امیرالمؤمنین 

دارد؟» ارتباط«هاي تقویت عزّت یک از راه کدام  

خویش به بهاي اندك خود و نفروختن شناخت ارزش) 1  

توجه به عظمت خداوند و تالش براي بندگی او) 2  

18 

 

160 

پیشوایان مـا چگونه توانستند در سخت ترین شرایط، عزّت مندانه زندگی کنند و هیچ گاه تن بـه ذلّت و خواري ندهند؟ و این 

                                                                                                                   تري دارد؟ دام یک از آیات درس، ارتباط بیشکبا  مطلب 

»من کَانَ یرِید الْعزَّةَ فَللَّه الْعزَّةُ جمیعا« -»خداوند و پیوند با او ه بر بندگیتکیبا «: پاسخ  

19 

:کنید را کامل است» عزّت در برابر ستمگران هاي اسوه«معرَّف  جدول زیر که   

ایشانمندانۀ  کار عزّت    اسوة عزّت شرح واقعه 

، وعدة ایشان به بزرگان شهر مکّه که[ اگر اینان: فرمود

د خورشی، ]دادند ثروت و قدرت و ریاست بر این شهر می

م بگذارند، ت چپاه را در دسم و مراست تدسرا در 

. شوم دارم و تسلیم نمی ت بر نمیاز راه حـق دس  

ـه وعدة ثروت و قدرت و ریاست بر مکّه ب

بزرگان این شهر  از سوي) ص(پیامبراکرم

هنگام در محاصرة  که ایشان در آن درحالی

ـز ود و جـمشرکان مکّه بطاقت فرسـاي 

) س(خدیجه و حضرت) ع(ابوطالب حضرت

؛اي نداشت اندك و فقیر، پشتوانهو یارانی   

 

 

)ص(اکرمپیامبر  

لّـت، بهتر مرگ با عـزّت از زندگی با ذ«: فرمـود

». است  
زار ـه یـا بیش از سـه یزیدیان بـک زمانی

را محاصره کـردند و از او جنگجو، ایشان 

؛خواستند که زیر بار بیعت با یزید برود  

 

)ع(امام حسین  

در این « : ا قدرت فرمودـب]  )س(حضرت زینب [

». ندیدم  زیباییجز  واقعه،  
کـه انبوه مصـائـب و سختی را  در حـالـی

تحمل کرده بود، در پاسخ بـه جملۀ تحقیر 

: بن زیاد، حاکم کوفه که گفت... آمیز عبیدا

 دیدي خدا چه بر سر خاندان شما آورد؟

 

)س(حضرت زینب  

 

20 

 

 

161 

.دهیدکند؟ توضیح  تواند ایستادگی تمایالت چگونه میانسان در برابر   

پاسخ:با«تمرین»؛ هر انسانی در درون خود،گاه و بی گاه با تمایالت و خواسته هایی روبه رو می شود که پاسخ مثبت دادن 

ادامه  اگر این پاسخگویی حال.دهد کند و انسان را به سوي خواري و ذلّت سوق می می» ضعیف«ها، عزّت نفس را  آن به 

یابد،خواري و ذلّـت،انسان را احاطه می کند به طوري که در برابر هر خواست نامشروع درونی و بیرونی مقاومت نمی کند 

  .شود و به سرعت تسلیم می

21 

 

161 

.کدام است؟توضیح دهیدگاه، دادن به تمایالت گاه و بی بهترین زمان براي پاسخ منفی  

پاسخ:«نوجوانی» و «جوانی»؛ انسانی که در این دورة سنّی به سر می برد،هنوزبه گناه عادت نکرده و خواسته هاي نامشروع 

در وجود او ریشه دار نشده است و به تعبیر پیامبر اکرم(ص)، چنین کسی به آسمان نزدیک تر است.یعنی، «گرایش به 

منفی را تواند ایستادگی در برابر تمایالت  بنابراین؛ نوجوان وجوان، بهتر از هر آدمی می» .تر است ها در وي قوي خوبی

.تمرین کند و عزّت نفس خود را تقویت کند  

22 

 

https://konkur.info



 

 
٥٦ 

 

لّت باشد؟تواند راهگشاي مناسب ما براي رسیدن به عزّت و دوري از ذ پاسخ به کدام سؤال، می 161  

»در وجود انسان چیست؟]گاه بیو  گاه[ریشۀ تمایالت« :پاسخ  

23 

 .                                                                                                                            انسان داراي چند دسته تمایالت است؟بنویسید 161

دانی ) 2       عالی) 1؛ دو دسته: پاسخ  

24 

 

161 

تمایل به دانایی، عدالت، شجاعت، حیا، ایثار و مانند  تمایالت عالی و برتر :پاسخ .را توضیح دهیدانسان » تمایالت عالی«

موفّقیت و کمال  ن تمایالت،احساسـا رسیدن به ایـا بـم .انسان هستند» معنوي و الهی« بعد لق،که مربوط بهخُِ  حسن

  .بریم ها لذّت می کنیم و از آن می

25 

 

161 

غذاهاي لذیذ، زیورآالت و رفاه مادي، مانند تمایل به ثروت، تمایالت مادي،:پاسخ. انسان را توضیح دهید» تمایالت دانی«

بریم و  می  ها لـذّت یابیم،از آن ـن تمایالت دست میو وقتی به ای انسان است» اییـیـی و دنـوانـحی«بعدکه مربوط به 

ها الزمۀ زندگی  دهند؛زیرا این می امور میل دارند و عالقه نشانبه این قبیل  طورطبیعی،ها به  انسان .شویم خوشحال می

.شود سخت و مشکل می توان زندگی کرد یـا زندگی، ا نمیها یـ در دنیا هستند و بدون آن  

26 

د« در ذات خود » انی و دنیاییحیو« آیا تمایالت بعد 161 هستند؟»بـ  

 خیر،اما نسبت به تمایالت بعد«معنوي و الهی»،بسیارناچیز و پایین ترند و قابل مقایسه با آن تمایالت نیستند.

27 

 

161 

شوند؟ می» بـد« چه زمانی» حیوانی و دنیایی«تمایالت بعد  

پاسخ: زمانی که انسان،ایـن تمایالت را «اصـل و اسـاس زندگی خود» قرار دهد و فقط در فکر رسیدن به آن ها باشد و 

. غافل بماند ،»معنوي و الهی«تمایالت از   

28 

 

161 

.داند؟ توضیح دهید را چه کسی می» حیوانی و دنیایی«حد و مرز توجه به تمایالت بعد  

پاسخ: «خـداوند»؛ و اوست که با احکام خود، چگونگی بهره مندي از این تمایالت را مشخّص کرده تـا انسان بتواند در 

.برسد »خود رشد و کمال واقعی« به ها، مندي از آن عین بهره  

29 

 

161 

 

 و

 

162 

 

.هر انسانی در درون خود با چند دعوت روبرو است؟بنویسید  

 پاسخ: «دو دعــوت»؛

به تمایالت فروتر پاسخ دهیم و فرصتی د نیاز ـواهد در حـخ ا میـاز م

کنیم تـا تمایالت معنوي و الهی در مـا پـرورش پیـدا کند و آن   فراهم

.وجودمان را فرا بگیرد ،ها زیبایی  

لوامه نفسِ  1 دعوت عقل و وجدان  

رگرم و مشغول باشیم و حیوانی سبعد خواهد فقط به تمایالت ا میـاز م

.از تمایالت عالی و برتر غافل بمانیم  

اماره نفسِ  2 دعوت هوي و هوس  

 

30 

 

 

162 

 انسانی که به هوي و هوس پاسخ «مثبت می دهد و تسلیم آن می شود»،چه نتایجی براي وي دارد؟توضیح دهید.

برابر ستمگران و  در وقتی،که مرحله است از این پس.ماند زمیاـد بـگذاشته و از مسیر رش» تـلّذ وادي«قدم در : پاسخ

مقابل دیگران که در  کسیبنابراین،.شود ها هم می هاي آن رود و تسلیم خواسته ت میـلّار ذـزیر بقدرتمندان قرارگرفت،

» قدرتمندان«و »  نزورگـویا«مغلوب  شده و سپس ـورده و تسلیمخ شکست» خود درونِ«دهد،ابـتـدا در  ن به ذلّـت میتَ

.آنان شده است هاي و تابع خواسته گردیده  

31 
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162 

چه کسانی هستند؟ ؛» جامعه مفید و نیکوکار هاي انسان«و» مجرمان و گناهکاران«دهد که اکثر تحقیقات نشان می  

که اکثر  حالیدارند،در»عزّت نفس بسیار پایینی«ا ـیهستند » زّت نفسفاقد ع« اکثر مجرمان و گناهکاران افرادي:پاسخ

.شوند می »تر مرتکب گناه کم«باشند و  می »داراي عزّت نفس باالیی«مفید و نیکوکار جامعه، هاي انسان  
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