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  دارد؟ زندگی هدف موضوع با ارتباطی چه«ماست. پیش هم نود آمد، صد که چون »شعر-31

 پرواز پر :درس دوم

  گزینه ایسواالت چند -

                                                                نفس امر کننده انسان به گناه چه نام دارد؟ -31

 نفس لوامه د﴾            هوای نفس ج﴾                  مطمئنه ب﴾               اماره الف﴾

                                                        ترین ابزار شیطان برای گمراهی انسان چیست؟ بزرگ -32

                                  وسوسه وتسلط روحی بر انسان ب﴾        دادن وعده های دروغین -وسوسه الف﴾

  .شیطان فقط وعده های دروغین می دهد د﴾          تسلط کامل بردنیای انسانی  ج﴾

                                                                                کدام است؟راه نفوذ شیطان  -33

 لذات مادی د﴾هوس و          نفس اماره ج﴾هوس و          رفتار انسان ب﴾اعمال و         دل انسان هوس و  الف﴾

                                                 ؟نمی کندشیطان معموال ازکدام راه انسانها را وسوسه  -37

                    دراز و ب﴾سرگرم کردن انسان به آرزوهای دور                           زیبا نشان دادن گناه  الف﴾

 د﴾تسلط بردل انسان                     ایجاد دشمنی وکینه ج﴾

                                                        ؟روایات عامل اصلی گناه چیست براساس آیات و -35

 تمایالت  لذات و د﴾        انسان خود ج﴾       یآرزوهای دنیو آمال و ب﴾            شیطان الف﴾

   ؟نمی باشد ها ییبایز و کماالت به انسان دنیرس و خدا به تقرب موانع نیتر مهمکدام یک جزوه -36

 نفس اّماره    د(             عقل و وجدانج(               ( شیطانب           نفس لواّمه  الف(

 «تقواها َو نفٍس َو ما سّواها َفألهمها فجورها وَ »و  «إّنا هديناهُ السبيلَ إّما شاکراً و إّما کفوراً »آیات شریفه ی  -34

                                                                                  به ترتیب بیانگر کدام موضوع است؟ 

                                      خداوند انسان را صاحب اراده و آزاد آفرید.    -.داد قرار خویش سرنوشت مسئول انسان را خداوند،الف( 

                                                   در وجود ما قرار داده است.  زشتی ها راخداوند فهم زیبایی ها و  -ب( خداوند انسان را بر بسیاری از مخلوقات برتری داده است.

        خداوند انسان را در راه حق قرار داد. تا او سپاسگزار باشد و ناسپاسی نکند. -.داد قرار خویش سرنوشت مسئول انسان را خداوند،( ج

 را در وجود ما قرار داده است.زشتی ها  خداوند فهم زیبایی ها و -ا صاحب اراده و آزاد آفرید. خداوند انسان ر د(

.                                                 عوامل مؤثر در اثر گذاری وسوسه های شیطان.................. است -33

                الف( هوس ها و نفس اّماره خود انسان                ب( سرگرم کردن فرزندان آدم به آرزوهای طوالنی 

 آرزوهای دنیوی آمال ود(                           ج( انسان و نفس وسوسه گر او
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.......................دارد.                                                 همچون ارزشمندی و عظیم های سرمایه انسان -39

 ب( عقل و توانایی ها         ج( عقل و هدف        د( هدف و راهنمایان الهی        الهی راهنمایان و وجدان الف(

با « دیدم. آن با و آن از بعد آن، از قبل را خدا که این مگر نکردم، مشاهده را چیزی هیچ»حدیث شریف-91

کدام یک از سرمایه های الهی در ارتباط است؟                                                                         

                        سرشت خدا آشنا                           ب(               الف( گرایش به نیکی و بیزاری از بدی     

 د( قوه تعقل و تفکر                                                صاحب اختیار و آزاد بودن انسان        ج(

 آیات و روایاتبخش -

دادیم یا سپاسگزار )ما راه را به او نشان  (3)انسان/«السبيل إّما شكراً إّما كفوراً  إّنا هديناه»آیه ي شریفه ي با توجه به -91

                                                               به سواالت زیر پاسخ دهید:  خواهد بود یا ناسپاس(

                                                                الف(آیه به كدام یك از سرمایه هاي الهي اشاره دارد؟ 

 بنویسید؟فوق آیه ب(یك پیام براي 

اَها َفأَْلَهَمَها فُُجوَرَها َوَتْقَواَها»چه نكاتي از آیه ي شریفه-92  بدست می آید؟ (3و4)شمس/« َوَنْفٍس َوَما َسوَّ

اَها َفأَْلَهَمَها فُُجوَرَها َوَتْقَواَها»آیه شریفه -93 بیانگر كدام یك از سرمایه هاي الهي  (3و4)شمس/« َوَنْفٍس َوَما َسوَّ

 بنویسید؟ برای آیه ی ذیلپیام یک  است؟

به سواالت زیر )و سوگند به نفس مالمت كننده( (2)قیامت/« وَل اُقسُم بالنفِس اللّوامه» بر اساس آیه ي شریفه ي -97

 پاسخ دهید:

                                                                     بیانگر كدام یك از سرمایه هاي الهي است؟ آیه شریفهالف(

                                                           ؟چیستمت كننده از منظر قرآن دروني مال یا سرمایه نام عاملب( 

 د؟شوایي سبب چه واكنشي در انسان مي گرایش به نیكي و زیب بگویید؛ ج(

 ؛گوییدب (11)ُملک/«.نبودیم دوزخیان میان در کردیم، می تعقل یا داشتیم شنوا گوش ما اگر » هآی ترجمه به توجه با -95

 دارد؟ اشاره ازعقل انسان گیری بهره آثار از یک کدام به

                                    دهد؟ می فریب را انسان هایی راه چه از شیطان: بگویید زیر آیات ترجمه به توجه با-96

 باز نماز و خدا یاد از را شما و کند ایجاد کینه و عداوت شما میان در قمار، و شراب وسیله   به خواهد می شیطانالف(

                                                                                                                                    (91)مائده/ .دارد

 (7/انعام).داد زینت نظرشان در کردند، یم >گناهکارانکه >  را کاری ره شیطان، وب( 
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 درونی عاملبه کدام  .«توست درون در که است نفسی همان تو، دشمن ترین ندشم »)ع(علی حضرتفرمایش  -94

 اشاره دارد؟

 از نادرست را تشخیص دهید: گزاره هاي درست را-

 رشد و كمال انسان با گام برداشتن به سوي بندگي خدا میسر مي شود.  -93

 اولین گام براي حركت انسان در مسیر بندگي شناخت خداوند مي باشد. -99

 خداشناسي سودمندترین دانش ها شمرده شده است.-111

 .است داده قرار اختیارش در یهای سرمایه،کند حرکت خود کمال و رشد مسیر در بتواند انسان که این برای خداوند-111

 پروردگار به ما نیروي اراده را عنایت كرده تا با آن حقایق درست را از نادرست تشخیص دهیم. -112

 .ه استدر درون ما قرار داد راخیر و نیكي و گرایش به آن شناخت خدای متعال  -113

 سرزنش كنیم این عامل دروني نفس اّماره نام دارد.گرایش به نیكي ها سبب شده در مقابل انجام گناه خود را  -117

 دارد. هماهنگی هدف و مسیر حركت هركس با توانایي ها و سرمایه هایش  -115

 انسان سرمایه هاي عظیم و ارزشمندي همچون عقل، اختیار و راهنمایان الهي دارد.-116

 به ما معرفي كرده است. نیز اندن از هدف راخداي متعال عالوه بر عوامل رشد و كمال ، عوامل سقوط و دور م -114

 نفس لّوامه نام دارد. ،عامل دروني كه انسان را از پیروي عقل و وجدان باز مي دارد -113

 ، شیطان نام دارد.ر او وسوسه كردن و فریب دادن استعامل دروني كه خود را برتر از آدمیان مي پندارد و كا -119

 لذت بخش نشان دادن گناه و ایجاد كینه و دشمني انسان ها را فریب مي دهد. شیطان از راه هاي زیبا و -111

 

 .بندیم می او بر را فریب راه یا .دهیم می وسوسه اجازه   شیطان  به که هستیم ما خود این -111

 .است فریفته طوالنی آرزوهای با را آنان و داده زینت نظرشان دررا  زشت انسان ها  شیطان  اعمال -112

 خالف و دادم حق وعده شما به من نیز  وعده داد؛ شما به خداوند :گوید می جهنم اهل به قیامت روز در شیطان -113

 .کردید عمل آن

 جاهاي خالي را با عبارات مناسب تكمیل كنید:-
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 اولین گام براي حركت انسان در مسیر رشد وكمال .......... است. -117

 .   ها ............ شمرده شده است از سودمندترین دانش -115

 خداوند ما را صاحب .............. آفریده و مسئول سرنوشت خویش قرار داده است.-116

 همه ي ما فضایلي چون ......... را دوست داریم و از دورویي و ........... بیزاریم. -114

 بیندیشیم و مسیر درست زندگي را تشخیص دهیم. پروردگار به ما نیروي ...........عنایت بخشیده تا با آن -113

 قرآن كریم عامل دروني كه انسان را سرزنش و مالمت مي كند را .......... نامیده است. -119

 .. و ........ را همراه با كتاب راهنما براي سعادت ما فرستاده است......عالوه بر سرمایه هاي بزرگ، خداوند، .. -121

 .............. نام دارد.، ز پیروي عقل و وجدان باز مي داردا كه انسان ها را عامل دروني-121

 كار شیطان ............. و فریب دادن است و جز این راه نفوذ دیگري در ما ندارد.-122

 .است فریفته طوالنی آرزوهای با را آنان و داده زینت نظرشان در زشت انسان ها  اعمال  شیطان -123

 خالف و دادم حق وعده شما به نیز من  داد؛وعده  شما به داوندخ :گوید می جهنم اهل به قیامت روز در شیطان -127

 .کردید عمل آن

 اصطالحات زیر را تعریف کنید.-

 اره؟نفس امّ  -125

 ه ؟نفس لوامّ -126

  ؟قدرت اختیار-124

 ؟قدرت تعقل-123

 منظور از شناخت انسان چیست؟-129

 به سواالت زیر پاسخ كوتاه دهید: -

 اولین گام براي حركت انسان در مسیر عبودیت چیست؟ -131

 سودمندترین دانش ها چیست؟ -131
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 از كار كردهاي عقل در مفاهیم دیني را بنویسید؟‹ مورد2› -132

 بیزاریم؟چرا همه ي ما فضایلي چون صداقت و عزت نفس را دوست داریم و از دورویي و ظلم  -133

 سرمایه هاي رشد انسان را نام ببرید؟-137

 منظور از نفس لواّمه چیست؟-135

 كدام عامل بیروني در پیمودن راه حق به ما كمك مي كند؟ -136

 نفس اّماره چیست؟ -134

                                                كدامند؟ موانع رسیدن انسان به هدف -133

 ذکر کنید؟ را هدف از دورماندنازعوامل سقوط و گناه و « مورد2» -139

 ید؟بنویسوالً انسان را فریب مي دهد، را هایی كه شیطان معم از راه‹ مورد 2› -171

 ارتباط-

 موارد موجود در ستون الف مربوط به كدامیك از ستون ب مي باشد؟-171

 ستون ب                   ستون الف               

 سود مند ترین دانش ها           -1

 شیطاناز دام های  -2

 از سرمایه هاي انسان -3

 از موانع رسیدن به هدف -7

 نفس لواّمه -1

 خودشناسي -2

 نفس اّماره -3

 سجده نكردن بر انسان -7

 آرزوهای طوالنی -5

 به سواالت زیر پاسخ كامل دهید:-

 گذارند ؟تاثیری در زندگی انسان می و قدرت انتخاب چه قدرت تفکر-172

 تواند با این راه و روش مقابله کند؟شیطان از راه زیبا نشان دادن گناه انسان را فریب مي دهد، انسان چگونه می -173

 آیا وجود شیطان مانع اختیار و اراده ي ما درتصمیم گیري ها می شود؟-177

 بنویسید ؟راههای گمراه ساختن انسان توسط شیطان را -175
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 اره مانع رشد انسان می شود ؟ با وجود قدرت انتخاب و اختیار چرا نفس امّ -176

 ز جنبه درونی بررسی کنید؟را اوجود انسان زمینه های گناه  های ارزشمند دربا وجود سرمایه -174

 ؟ای داردرابطه هدف و مسیر حركت هركس با سرمایه ها و توانایي هایي كه خدا به انسان داده چه -173

 چرا انسان مسئول سرنوشت خویش است؟ -179

 است، به اهل جهنم چه می گوید؟ نمانده باقی توبه برای فرصتی شیطان در روز قیامت که-151

 را توضیح دهید؟ )هدف از دورماندن و گناه و سقوط عوامل) هدف به رسیدن موانع-152

های ارزشمند الهی  به  سرمایه بود، روزه چند دنیای این در بودن خوش و خوابیدن خوردن، ما خلقت از هدف اگر-153

 داشتیم؟ نیازی چه

 یعنی چه؟ .باشد هایمان سرمایه وسعت به باید ما هدف-157

 شود؟ می سبب چه ها زیبایی و ها نیکی به انسان گرایش-155

 آشنا را توضیح داده و بگویید چه عاملی باعث دوری ما از خدا می شود؟ خدا سرشت-156

 را بنویسید؟سرمایه هایی که خداوند در مسیر رشد و کمال به انسان داده -154

 پنجره ای به روشنایی سوم:درس 

  سواالت چند گزینه ای-

                                                                             چرا خدا پرستان واقعي از خدا عمر طوالني مي خواهند ؟-153

                                                                         ( زیرا هر لحظه آمادگي فداكاري در راه خدا را دارند.ب .         بتوانند با اندوخته كامل تر خدا را مالقات كنند الف(

                             .                                                                                                                            ر دنیا جز ننگ و ذلت نمي دانندد( زیرا زندگي د      .نشاط و انگیزه فعالیت در زندگي هستند ج( چون داراي

                                               كساني كه مرگ را پایان زندگي مي دانند كدام خصوصیت را ندارند؟ -159

 د( انگیزه براي فعالیت            ( غفلت از مرگ  ج  اضطراب از فنا       ب(الف( ترس از مرگ         

      .به جهان دیگر منتقل مي شوید هانیوبا مرگ تنها از ج اید نه براي.....شده  خلق...براي ..فرمود:)ص( رسول خدا -161

 عذاب –د( آسایش             دنیا  -ج( سراي ابد            فنا    -ب( بقا     جهنم           -الف( بهشت 

                                                                           ..... لذا  دانند یم..... را مرگ معتقدین به معاد -161

                          د.دانن ینم یضرور را  آن از پس  اتیحتوجه و  بلکه  هراسند ینم آن  درباره  دنیشیاند از - درخشان یطلوع-1

                  .دانند یم یضرور را  آن از پس  اتیح جه وتو چون هراسند یم آن  ی درباره  دنیشیاند از-یجاودانگ به یگذرگاه-2
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