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 دینی دهمتجربی ریاض فصل دوم تستی

سودمندترین دانش براي حرکت در مسیر عبودیت و بندگی حق تعالی، .................. است و اولین گام براي حرکت در این مسیر .................. است. - 1

– – – –

– – –

در کالم نورانی قرآن کریم  چه چیزي نشانگر این است که خداوند متعال براي انسان در نظام هستی جایگاه قائل است؟ - 3

توانایی شناخت سرمایه ها و استعدادهایش و چگونگی به کارگیري این سرمایه ها را به انسان داده است. 

توانایی شناخت موانع حرکت انسان در مسیر تقرب به خداوند و نحوة مقابله یا اجتناب از این موانع به انسان داده شده است. 

توانایی تشخیص راه خوب از بد و گزینش راه رستگاري و راه شقاوت با استفاده از سرمایۀ عقل به انسان اعطا شده است. 

توانایی بهره مندي انسان از آنچه در آسمان و زمین برایش قرار داده شده است. 

نجواي همسوي انسان با شاعر در بیت « چه کنم با که توان گفت که او / در کنار من و من مهجورم»، کدام پیام را به ذهن افراد ژرف اندیش متبادر - 4
می سازد؟

خداي متعال، شناخت خیر و نیکی و گرایش به آن و شناخت بدي و زشتی و بیزاري از آن را در وجود ما نهادینه کرده است. 

گاهی غفلت ها ممکن است سبب دوري ما از خدا شود؛ ولی باز که به خود برمی گردیم، او را در کنار خود می یابیم. 

به سبب گرایش انسان به خداست که وقتی به یکی از گناهان آلوده شویم، خود را سرزنش و مالمت می کنیم و در اندیشۀ جبران آن بر می آییم.

کرامت داشتن انسان بر بسیاري از مخلوقات، همراه با اعطاي توانایی بهره مندي از آنچه در آسمان ها و زمین است، می باشد.

گزینش راه رستگاري، نتیجۀ استفاده از کدام سرمایۀ انسان در کنار قدرت اختیار و انتخاب است و بی بهرگی انسان ها از تعقل، آن ها را به انجام چه - 5

عدم بهره گیري از کدام سرمایه، انسان را در زمرة دوزخیان قرار می دهد و دوري از شقاوت براي انسان چگونه رقم می خورد؟ - 6

نیروي تشخیص راه درست از نادرست - گزینش راه رستگاري با سرمایۀ عقل 

سرشت خدا آشنا - بی توجهی به وسوسه هاي شیطان 

سرشت خدا آشنا - گزینش راه رستگاري با سرمایۀ عقل

نیروي تشخیص راه درست از نادرست - بی توجهی به وسوسه هاي شیطان

اولین گام براي حرکت در مسیر تقّرب به خدا چیست و کدام سرمایه انسان با محکمه هایش،انسان را از راحت طلبی باز می دارد؟ - 7

مردودیت عبث آفرینی موجودات این جهان برخاسته از چیست و دوست داشتن فضائل، بیانگر کدام سرمایۀ آدمی است؟ - 8

1

خودشناسی  استفاده از عقل خداشناسی  شناخت انسان خودشناسی  شناخت انسان خداشناسی  استفاده از عقل

مطابق اندیشۀ اسالمی، به کمک کدام یک از سرمایه هاي انسانی به ترتیب «مسیر درست زندگی را از راه هاي غلط تشخیص می دهیم» و «از جهل و نادانی - 2

دور می شویم»؟

اختیار  اختیار  عقل  عقل  اختیار- عقل عقل  اختیار

واکنشی در قبال دعوت به نماز سوق می دهد؟

قوة تفکر و تعقل - آن را به مسخره و بازي می گیرند. سرشت خدا آشنا و خداگرا - آن را به مسخره و بازي می گیرند.

سرشت خدا آشنا و خداگرا - بدون توجه به اسرار نماز، آن را برپا می دارند. قوة تفکر و تعقل - بدون توجه به اسرار نماز، آن را برپا می دارند.

شناخت انسان  - وجدان  شناخت درست مسیر الهی و تغییر راه از بیراهه - وجدان 

شناخت انسان - عقل شناخت درست مسیر الهی و تغییر راه از بیراهه - عقل

حکیم بودن خدا - سرشت خداآشنا و خداگرا  عادل بودن خدا - سرشت خداآشنا و خداگرا 

عادل بودن خدا - شناخت خیر و نیکی و گرایش به آن  حکیم بودن خدا - شناخت خیر و نیکی و گرایش به آن 

پر پرواز
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میان میزان سرمایه ها و عظمت اهداف انسان چه رابطه اي برقرار است و آن چه گاهی سبب دوري انسان از خداوند و سرشت خدا آشناي خود می شود، - 9

دوسویه و تقابل - غلفت ها

دوسویه و تقابل - راه هاي غلط زندگی  هماهنگی و تناسب - غفلت ها

فضیلت دوستی و رذیلت گریزي انسان به چه علت است و خداوند، کدام سرمایه را براي امداد و راهنمایی انسان در پیمودن راه حق، براي او فرستاده - 10
است؟

واکنش در برابر گناه و سرزنشگري  خود پس از آلودگی به آن - نفس لوامه 

شناخت خیر و نیکی و گرایش به آن - پیامبران و پیشوایان پاك و دلسوز همراه با کتاب 

شناخت خیر و نیکی و گرایش به آن - نفس لوامه 

واکنش در برابر گناه و سرزنشگري خود پس از آلودگی به آن - پیامبران و پیشوایان پاك و دلسوز همراه با کتاب 

نگرش انسان به آیات الهی در آفاق جهان و عمق جان خود، چه ثمره اي را به ارمغان می آورد و بازیابی خداوند پس از غفلت و فراموشی یاد او، - 11
هم آوایی با کدام سخن شاعر را نتیجه می دهد؟

یافتن خدا و محبتش در دل - «اي دوست، شکر بهتر یا آنکه شکر سازد؟/ خوبی قمر بهتر، یا آنکه قمر سازد؟ 

یافتن خدا و محبتش در دل - «دوست نزدیک تر از من به من است/ وین عجب تر که من از وي دورم» 

شناخت خدا و دوري از جهل - «دوست نزدیک تر از من به من است/ وین عجب تر که من از وي دورم» 

شناخت خدا و دوري از جهل - «اي دوست، شکر بهتر یا آنکه شکر سازد؟/ خوبی قمر بهتر، یا آنکه قمر سازد؟» 

مطابق اندیشۀ اسالمی کدام یک از عوامل زیر به ترتیب مانع انسان از خوشی هاي زودگذر و بازدارندة انسان از راحت طلبی می باشد؟ - 12

وجدان با محکمه هایش - عقل با دوراندیشی  عقل با محکمه هایش - وجدان با دوراندیشی 

عقل با دوراندیشی - وجدان با محکمه هایش وجدان با دوراندیشی - عقل با محکمه هایش

ِبیَل»  مالزم با اعطاي کدام یک از نعمات الهی به انسان داده شده است و در همجواري کدام سرمایه، گزینش مسیر سعادت نوید قرآنی  «ِإنَّا َهَدْیَناُه السَّ - 13

اگر سؤال شود که «خداوند متعال چه جایگاهی براي انسان در نظام هستی قائل شده است؟» کدام مورد کامل ترین پاسخ به این سؤال می باشد؟ - 14

خداوند، ما را صاحب اراده و اختیار آفریده و مسئول سرنوشت خویش قرار داده است. 

خداوند به انسان نیرویی عنایت کرده است که با آن بیندیشد و مسیر درست را از غلط تشخیص دهد. 

خداوند با دادن نعمت هاي مادي و معنوي به انسان او را گرامی داشته و بر بسیاري از مخلوقات برتري داده است. 

با قرار دادن سرمایه هاي بزرگی در وجود او و فرستادن راهنمایان الهی حجت را بر او تمام کرده است. 

بعد از اعطاي قدرت اراده و اختیار به انسان،خداوند .................. را به ما نشان داد تا .................. - 15

مسیر درست زندگی از راه هاي غلط=حقایق را دریابیم و از جهل و نادانی دور شویم 

راه رستگاري و راه شقاوت=با استفاده از سرمایۀعقل راه رستگاري را برگزینیم 

راه رستگاري و راه شقاوت=به خیر و نیکی رو آوریم و از گناه و زشتی رو آوریم 

مسیر درست زندگی از راه هاي غلط=خدا را دریابیم و محبتش رادر دل احساس کنیم

با توجه به آیات قرآن شیطان رجیم کدام گروه از انسان ها را با آرزوي طوالنی فریب می دهد؟ - 16

هرکسی که آلودة شراب و قمار شده است.  کسانی که به او اجازة وسوسه بدهند. 

آن هایی که پس از روشن شدن هدایت، پشت به حق کردند.  آن هایی که دنیا را در نظرشان زیبا جلوه دهد. 

2

کدام عامل است؟

هماهنگی و تناسب - راه هاي غلط زندگی 

را به همراه دارد؟

شناخت خیر و نیکی - وجدان بشري  شناخت خیر و نیکی - تعقل و تفکر 

اراده و اختیار - وجدان بشري  اراده و اختیار - تعقل و تفکر 
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در تعبیر حضرت علی (ع) ، میل سرکشی که انسان را به بدي ها فرمان می دهد، چه توصیفی دارد و براساس آیات قرآن کریم، حسرت دوزخیان مبنی - 17
بر قرار گرفتن در دوزخ به علت عدم بهره مندي از کدام سرمایه است؟

دشمن ترین دشمن انسان - قدرت اختیار و انتخاب  دشمن ترین دشمن انسان - قوة تفکر و تعقل 

دشمن قسم خوردة انسان - قدرت اختیار و انتخاب  دشمن قسم خوردة انسان - قوة تفکر و تعقل 

بی بهرگی انسان ها از تعقل، آن ها را به انجام چه واکنشی در قبال دعوت به نماز سوق می دهد و گزینش راه رستگاري به چه امري می انجامد؟ - 19

این حقیقت که: «انسان مسئول سرنوشت خویش است»، بر مبناي کدام استدالل گفته شده است؟ (با تغییر) - 20

پروردگار عالم به انسان قوة تعقل و تفکر عنایت کرده تا با آن بیندیشیم و حقایق دریابیم. 

خداي متعال شناخت خیر و نیکی و گرایش به آن و شناخت بدي و زشتی و بیزاري از آن را در وجود انسان قرار داد 

پروردگار عالم انسان را صاحب اراده و اختیار آفریده است. 

خداي متعال آن چه را که در جهان است، براي انسان آفریده و توانایی بهره مندي از آن ها را در وجود وي قرار داده است. 

گزینش راه رستگاري با استفاده از کدام سرمایۀ الهی انجام می شود و تشخیص مسیر درست زندگی از راه هاي غلط هدف از اعطاي کدام سرمایه به - 21

امداد رسانی به انسان در راه پیمودن راه حق با برخورداري از کدامین سرمایه انجام می شود؟ - 22

عقل و وجدان اخالقی  عقل همراه با اختیار 

گرایش به خیر و نیکی همراه با بیزاري از گناهان  پیامبران و پیشوایان همراه با کتاب راهنما 

آیۀ شریفۀ .................. بیانگر وجود قدرت اختیار در انسان است و نام دیگر نفس لّوامه، .................. است. - 23

 «انّا هدیناه الّسبیل اّما شاکرًا و اّما کفورًا»   - وجدان «انّا هدیناه الّسبیل اّما شاکرًا و اّما کفورًا»   - نفس مطمئنّه 

 «و ال اقسم بالّنفس الّلوامۀ»   - وجدان «و ال اقسم بالّنفس الّلوامۀ»   - نفس مطمئنّه 

به ترتیب، «تشخیص درست و غلط» و «دوري از شقاوت»، از ثمرات بهره گیري از سرمایۀ مورد اشاره در کدام آیات شریفه است؟ - 24

«شیطان اعمال زشتشان را در نظرشان زینت داده است.» - «اگر می شنیدیم و تعقل می کردیم در میان دوزخیان نبودیم.» 

«ما راه را به او نشان دادیم یا شکرگزار و یا ناسپاس خواهد بود.» - «شیطان هر کاري که می کردند در نظرشان زینت داد.» 

«اگر می شنیدیم یا تعقل می کردیم در میان دوزخیان نبودیم.» - «ما راه را به او نشان دادیم یا شکرگزار خواهد بود و یا ناسپاس.»

«شیطان هر کاري که می کردند در نظرشان زینت داد.» - «شیطان اعمال زشتشان را در نظرشان زینت داده است.»

«منع انسان از خوشی هاي زودگذر» توسط کدام یک از سرمایه هاي نهادینه شده در وجود آدمی صورت می گیرد و کدام یک از ترجمۀ آیات زیر به آن - 25

عقل – آن ها هنگامی که مردم را به نماز فرا می خوانید، آن را به مسخره و بازي می گیرند...»

وجدان - «ما راه را به او نشان دادیم...»

عقل – «ما راه را به او نشان دادیم...»

3

جملۀ «او سرشت ما را با خود آشنا کرد و گرایش به خود را در وجود ما قرار داد»، سرچشمۀ چیست؟ - 18

صاحب اراده شویم و مسئولیت سرنوشت خویش را بپذیریم.

تا با آن بیندیشیم و مسیر درست زندگی را از راه هاي غلط و خوب را از بد تشخیص دهیم.

هرکس در خود می نگرد و یا به تماشاي جهان می نشیند، خدا را می یابد و محبتش را در دل احساس می کند.

تا راه رستگاري را برگزینیم و از شقاوت دوري کنیم.

آن را به مسخره و بازي می گیرند - دوري از شقاوت  آن را به مسخره و بازي می گیرند - دوري از جهل و نادانی                      

بدون توجه به اسرار نماز، آن را بر پا می دارند - دوري از شقاوت               بدون توجه به اسرار نماز، آن را بر پا می دارند - دوري از جهل و نادانی 

انسان است؟

اختیار و عقل - اختیار  عقل و فطرت - عقل  عقل و فطرت - اختیار  اختیار و عقل - عقل 

اشاره دارد؟

وجدان - «آن ها هنگامیکه مردم را به نماز فرا می خوانید، آن را به مسخره و بازي می گیرند...»
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در بیان قرآن کریم کسانی که بعد از روشن   شدن هدایت برایشان پشت به حق کردند شیطان دربارة آنان چه ترفندي را به کار می برد؟ - 26

به وسیلۀ قمار و شراب در میان آنان عداوت و کینه ایجاد می کند.  

اعمال زشتشان را در نظرشان زینت داده و آنان را با آرزوهاي طوالنی فریفته است.  

با وسوسه کردن و فریب دادن آنان را به بیراهه می کشاند.

کاري می کند که انسان را از پیروي عقل و وجدان باز دارد.

با توجه به آیات قرآنی، شیطان چه کسانی را با آرزوهایی طوالنی فریفته است و به چه وسیله اي در میان انسان ها عداوت و کینه ایجاد می کند و انسان - 27
را از یاد خدا و نماز باز می دارد؟

«کسانی که بعد از روشن شدن هدایت براي آن ها به حق پشت کردند»  زیبا جلوه دادن گناه در نظرشان

«آنان که می گویند: اگر ما گوش شنوا داشتیم یا تعقل می کردیم، در میان دوزخیان نبودیم» زیبا جلوه دادن گناه در نظرشان 

«آنان که می گویند: اگر ما گوش شنوا داشتیم یا تعقل می کردیم،در میان دوزخیان نبودیم» شراب و قمار 

«کسانی که بعد از روشن شدن هدایت براي آن ها به حق پشت کردند»  شراب و قمار 

←

←

←

←

نیروي دریافتن حقایق در انسان، عامل دوري او از چه چیزي است و فقدان آن، او را به چه واکنشی در برابر نماز وا می دارد؟ - 28

در میان موانع رشد انسان براي رسیدن به هدف، دشمن حداکثري انسان از چه راه هایی موجب انحطاط، سقوط و گمراهی او می گردد؟ - 29

مالمتگر درونی که در هنگام آلوده شدن به گناه، گریبان انسان را میگیرد، در آیۀ شریفۀ .................. معرفی شده و .................. سرمایه خداداي در - 30
شناخت بدي و زشتی و بیزاري از آن و شناخت خیر و نیکی و گرایش به آن است.

)«و نًفِس وما َسًواها» پدید آمده از  )«و نًفِس و ما َسًواها» پدیدآورنده

)«وال اُقِسُم بالنّفِس الٌلٌومۀ» پدید آمده از )«وال اُقِسُم بالنّفِس الٌلٌومۀ» پدیدآورنده

12

34

مسبب این که انسان با خود زمزمه کند: «دوست نزدیک تر از من به من است / وین عجب تر که من از وي دورم» چیست و فضیلت دوستی و - 31
رذیلت گریزي انسان مسبّب کدام کار او است؟

نفس لّوامه - واکنش در برابر گناه و سرزنشگري خود پس از آلودگی به آن 

بازگشت به خود - واکنش در برابر گناه و سرزنشگري خود پس از آلودگی به آن

بازگشت به خود - مالمت خویشتن با فکر کردن به گناه 

نفس لّوامه - مالمت خویشتن با فکر کردن به گناه

4

جهل و نادانی - به مسخره و بازي گرفتن نماز پس از دعوت به آن  وسوسۀ شیطان - به مسخره و بازي گرفتن نماز پس از دعوت به آن 

وسوسۀ شیطان - غفلت از نماز هنگام برپایی آن  جهل و نادانی - غفلت از نماز هنگام برپایی آن 

ایجاد کینه و دشمنی در میان مردم و وسوسه کردن و فریب دادن انسان ایجاد کینه و دشمنی در میان مردم و بازداشتن از پیروي عقل و وجدان

طغیان و سرکشی در درون انسان و وسوسه کردن و فریب دادن انسان طغیان و سرکشی در درون انسان و بازداشتن از پیروي عقل و وجدان

دربارة دشمن قسم خوردة انسان به ترتیب «پندار»، «سوگند» و «راه انحصاري نفوذ» در کدام یک تجلی دارد؟ - 32

فریب آدمیان - بازداشتن از عقل و وجدان - دعوت به گناه  برتري از آدمیان - بازداشتن از عقل و وجدان - وسوسه کردن 

فریب آدمیان - فریب دادن فرزندان آدم - دعوت به گناه  برتري از آدمیان - فریب دادن فرزندان آدم - وسوسه کردن 

33 - از آیۀ شریفۀ »و نفس و ماسّواها فالهمها فجورها و تقواها« مفهوم کدام گزینه به ذهن انسان متبادر می 
گردد؟

دوست نزدیک تر از من به من است /  وین عجب تر که من از وي دورم

هیچ چیز را مشاهده نکردم مگر اینکه خدا را قبل از آن، بعد از آن و با آن دیدم. 

خداوند، انسان را صاحب اراده و اختیار آفرید و مسئول سرنوشت خویش قرار داد. 

     خداوند شناخت خیر و نیکی و گرایش به آن و شناخت بدي و زشتی و بیزاري از آن را در وجود ما قرار داد.
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آنچه موجب دوري ما از خدا می گردد کدام است و هنگام بازگشت به خود و یافتن خدا، مقصود کدام بیت در ذهن ما تداعی می شود؟ - 34

غفلت ها - دوست نزدیک تر از من به من است   /  وین عجب تر که من از وي دورم  

 نفس اّماره - اي عقل تو به باشی در دانش و در بینش؟  /  یا آنکه به هر لحظه صد عقل و نظر سازد 

غفلت ها - اي عقل تو به باشی در دانش و در بینش؟  /   یا آنکه به هر لحظه صد عقل و نظر سازد

 نفس اّماره - دوست نزدیک تر از من به من است   /  وین عجب تر که من از وي دورم  

کدام مورد، از راه هاي معمول فریب شیطان نمی باشد؟ - 35

سرگرم کردن به آرزوهاي سراب گونۀ دنیایی  ایجاد کینه و دشمنی میان مردم 

غافل کردن از خدا و یاد او  زیبا و لذت بخش نشان دادن دنیا 

اشمئزاز ما انسان ها از دورویی، حقارت نفس، ریا و ظلم نشأت گرفته از کدام یک از توانایی هایی ما در مسیر تقرب به سوي خداوند می باشد؟ - 36

خداوند آن چه در آسمان ها و زمین است را براي انسان آفریده و توانایی بهره مندي از آن ها را در وجود ما قرار داده است. 

پروردگار به ما نیرویی بخشیده تا با آن بیندیشیم و مسیر درست زندگی را از راه هاي غلط و خوب را از بد تشخیص دهیم. 

خداوند ما را صاحب اراده و اختیار آفرید، سپس راه رستگاري و راه شقاوت را به ما نشان داد. 

خداي متعال شناخت خیر و نیکی و گرایش به آن و شناخت بدي و زشتی و بیزاري از آن را در وجود ما قرار داد. 

اگر بگوییم: «همۀ ما فضایلی چون صداقت، عزت نفس و عدالت را دوست داریم و از دورویی، حقارت نفس، ریا و ظلم بیزاریم» پیام کدام عبارت شریفه - 37
را ترسیم کرده ایم؟

«

«

38 - مفهوم تبیین شده در کدام یک از گزاره هاي زیر در تقابل با آیۀ شریفۀ  »َو ال أُْقِس ُم بِالنَّْفِس اللَّوَّ اَمِۀ «  قرار 

دارد؟
عامل درونی که انسان ها را براي رسیدن به لذت هاي زودگذر دنیایی، به گناه دعوت می کند.

دشمن قسم خوردة انسان که کارش وسوسه کردن و فریب دادن اوست. 

عامل بیرونی که انسان را از پیروي از عقل و وجدان بازمی دارد.

مانع بیرونی که از کارهاي او، زیبا نشان دادن دنیا در نظر انسان است. 

تشتّت دل هاي دشمنان اسالم تابع عدم بهره گیري آنان از کدامیک از پر هاي پرواز آدمی است و کیفیت امتناع این سرمایه از خوشی هاي زودگذر در - 39

در بیان قرآن کریم، شیطان اعمال زشت چه کسانی را در نظرشان زینت داده است و آنان را چگونه فریفته است؟ - 41

کسانی که ایمان دارند ولی اعتقادشان قلبی نیست ـ زینت دادن گناه در نظرشان 

کسانی که ایمان دارند ولی اعتقادشان قلبی نیست ـ با آرزوهاي طوالنی 

کسانی که بعد از روشن شدن هدایت براي آن ها، به حق پشت نکردند ـ زینت دادن گناه در نظرشان 

کسانی که بعد از روشن شدن هدایت براي آن ها، به حق پشت کردند ـ با آرزوهاي طوالنی 

5

ِصبَغَۀ اِهللا َو َمن َاحَسُن ِمَن اِهللا ِصبَغًۀ»   «انّا هدیناه الّسبیل اّما شاکرًا و اّما کفورًا» 

«  فالهمها فجورها و تقواها«  »و ال اقسم بالنّفس الّلوامۀ

کدام مورد به درستی آمده است؟

قوة تشخیص و ادراك حقایق و دوري از نادانی - با دوراندیشی قوة تشخیص و ادراك حقایق و دوري از نادانی - با محکمه ها

قدرت گزینش راه رستگاري و دوري از شقاوت - با محکمه ها قدرت گزینش راه رستگاري و دوري از شقاوت - با دوراندیشی

ّا کفورا» دریافت میً گردد؟ دیناه الّسبیل اّما شاکرا و امً َ کدام موضوع از آیۀ شریفۀ «اِنا هّ - 40

سامان بخشی وجود انسان توسط خداوند، زمینهساز قدرت اراده و اختیار انسان است.   

الهام بدي و خوبی به انسان نشانهاي از گرایش انسان به خوبی وجود عقل است.   

عکس العمل نشان دادن انسان در برابر گناه نشانهاي از وجود اراده و اختیار در انسان است.   

هر کس مسئول سرنوشت خویش است و باید عاقبت کارهاي خود را برعهده بگیرد.  



/

- رشد و کمال انسان چه نتیجه اي را به دنبال دارد و چگونه میسر می شود؟ 42

رستگاري انسان - هماهنگی هدف و مسیر حرکت هر کس با توانایی ها و سرمایه هایش

 شناخت سرمایه ها و توانایی هاي انسان - گام برداشتن به سوي نزدیکی و تقرب به خدا

 رستگاري انسان - گام برداشتن به سوي نزدیکی و تقرب به خدا

 شناخت سرمایه ها و توانایی هاي انسان - هماهنگی هدف و مسیر حرکت هر کس با توانایی ها و سرمایه هایش

مفهوم «گزینش راه رستگاري با استفاده از سرمایۀ عقل و دوري از شقاوت» در کدام آیۀ قرآن کریم بیان شده است؟ - 43

اَها َفَأْلَهَمَها ُفُجوَرَها َوَتْقَواَها»  «َونَْفٍس َوَما َسوَّ ا َکُفورًا» ا َشاِکرًا َو ِإمَّ ِبیَل ِإمَّ  «ِإنَّا َهَدْیَناُه السَّ

اَمِۀ» وَّ ْفِس اللَّ «َو ال ُأْقِسُم بِالنَّ ِعیِر» ا نَْسَمُع َأْو نَْعِقُل ما ُکنَّا ِفی َأْصحاِب السَّ «لَْو ُکنَّ

بیزاري از زشتی و بدي و روي آوردن به خیر و نیکی، یادآور کدام سرمایۀ خدادادي در وجود ماست و کدام آیه / آیات به آن اشاره دارد؟ - 45

بیل اّما شاکرًا و اما کفورًا»  نشان دادن راه رستگاري و شقاوت به انسان -  «انا هدیناه السَّ

شناخت خیر و نیکی و گرایش به آن -  «و نفٍس و ما سّواها فالهمها فجورها و تقواها» 

بیل اّما شاکرًا و اما کفورًا»  شناخت خیر و نیکی و گرایش به آن -   «انا هدیناه السَّ

نشان دادن راه رستگاري و شقاوت به انسان -  «و نفٍس و ما سّواها فالهمها فجورها و تقواها» 

چه چیزي سبب می شود که انسان در مقابل گناه و زشتی واکنش نشان دهد و چه زمانی انسان خود را سرزنش و مالمت می کند؟ - 46

نفس لّوامه – بعد از آلوده شدن به گناه

گرایش انسان به نیکی ها و زیبایی ها – در معرض وسوسۀ شیطان قرار گرفتن

نفس لّوامه – در معرض وسوسۀ شیطان قرار گرفتن

گرایش انسان به نیکی ها و زیبایی ها – بعد از آلوده شدن به گناه

اگر بخواهیم تعریف صحیحی از «خودشناسی» ارائه دهیم، کدام گزاره ما را به بهترین وجه راهنمایی خواهد کرد؟ - 47

شناخت موانع حرکت انسان در مسیر تقرب به خدا و تشخیص اهداف پایان پذیر

شناخت سرمایه ها و توانایی هاي انسان و موانع حرکت در مسیر اهداف پایان پذیر

شناخت موانع حرکت انسان در مسیر دنیایی و نحوة مقابله یا جتناب از این موانع

شناخت سرمایه ها و توانایی هاي انسان و چگونگی به کارگیري آن ها و شناخت موانع

یکی از عوامل انحطاط آدمی که در بیان روایات به عداوت حداکثري توصیف شده است، انسان را از کدام یک از استعدادهاي رسیدن به قرب الهی - 48

عمل امتناع از شنیدن نداي عقل، با سرمایۀ ذکر شده در کدام یک از آیات زیر در تقابل است و این عمل چگونه راه رسیدن به لذت هاي زودگذر را - 49

6

مفاهیم «مسئول سرنوشت خویش بودن» و «روي آوردن به خیر و نیکی»، به ترتیب مؤید کدام سرمایه هاي انسان است؟ - 44

قدرت تفکر و تعقل - شناخت نیکی و گرایش به آن  اراده و اختیار - شناخت نیکی و گرایش به آن 

اراده و اختیار - نفس سرزنش گر یا مالمت کننده  قدرت تفکر و تعقل - نفس سرزنش گر یا مالمت کننده 

بازمی دارد و غفلت زدایی از وجود انسان ، او را به چه امري معترف می سازد؟

سرزنشگر درونی - خداوند در کنار ماست.  سرشت خدا آشنا - خداوند در کنار ماست. 

سرشت خدا آشنا - گناه ما را از خدا بیگانه کرده است.  سرزنشگر درونی - گناه ما را از خدا بیگانه کرده است. 

هموار می سازد؟

ّوامۀ» - با دعوت به گناه  ّوامۀ» - با سرزنش انسان  «وال ُاِقسُم بِالنَّفِس اللَّ  «َو ال ُاقِسُم بِالنَّفِس اللَّ

بیَل ِاّما شاکرًا و اّما کفورًا»  - با دعوت به گناه  بیَل ِاّما شاکرًا و اّما کفورًا» - با سرزنش انسان  «انّا هدیناُه السَّ  «انّا هدیناُه السَّ
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عامل درونی دعوت کنندة انسان به گناه، او را از توجه به فرمان سرمایۀ معرفی شده در کدام آیه باز می دارد و مطابق آیات قرآن کریم، شیطان چه - 50
چیزي را در نظر گناهکاران زینت می دهد؟

اَمِۀ»- آرزوهاي طوالنی دنیا را وَّ ْفِس اللَّ «َو ال ُأْقِسُم بِالنَّ  «َو نَْفٍس َو ما َسّواها» - اعمال زشت آنان را

اَمِۀ»- اعمال زشت آنان را وَّ ْفِس اللَّ «َو ال ُأْقِسُم بِالنَّ  «َو نَْفٍس َو ما َسّواها»- آرزوهاي طوالنی دنیا را
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