
امّا وجدان اخالقی از این آیه مفهوم نمی گردد، بلکه از آیه ي «و ال اقسم بالنفِس اللّوامۀ» دریافت می شود. گزینه 3  1

بیل اّما شاکراً و اّما کفوراً»:  ، انسان: «انّا هدیناه السَّ از تدبر در آیۀ شریفۀ  گزینه 2  2

خداوند

آنگاه که انسان به گناه آلوده شد، خود را سرزنش و مالمت کند و در اندیشۀ جبران آن برآید. قرآن کریم، عامل درونی این حالت را «نفس لّوامه» یعنی نفس گزینه 1  3
سرزنشگر نامیده و به آن سوگند خورده است: «و ال اقسم بالنِّفس اللٌّوامه: و سوگند به نفس مالمت کننده».

پس واکنش نشان دادن انسان در مقابل گناه و زشتی، برخاسته از گرایش به نیکی ها و زیبایی است، که آیۀ شریفۀ «و نفٍس و ما سّواها فالهمها فجورها و تقواها» حاکی از این مطلب است.

بیل اّما شاکراً و اّما کنوراً »، مفهوم «اختیار و انتخاب آدمی» دریافت می گردد. ، انسان: « انّا هدیناه السَّ گزینه 1 آیۀ شریفۀ   4
قدرت اختیار و انتخاب:

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

) سپس راه رستگاري و راه شقاوت را به ما نشان داد تا با استفاده از سرمایۀ عقل راه رستگاري را برگزینیم و از شقاوت دوري کنیم.

 در پس خلقت تک تک موجودات این جهان هدفی وجود دارد، زیرا خالق آنها خدایی حکیم است؛ یعنی خدایی که هیچ کاري را بیهوده انجام نمی دهد. قرآن کریم در این  باره می فرماید: « و
ماوات و االرض و ما بینهما ال عبین ». ما خلقنا السَّ

وجدان با محکمه هایش، ما را از راحت طلبی بازمی دارد. گزینه 4  5
شیطان خود را برتر از آدمیان می داند و سوگند یاد کرده که فرزندان آدم را فریب دهد و از رسیدن به بهشت باز دارد.

قدرت،اراده و اختیار: گزینه 2  6

)خداوند،ما را صاحب اراده و اختیار آفرید ومسئول سرنوشت خویش قرار داد.

)سپس راه رستگاري و راه شقاوت را به ما نشان دادتا با استفاده از سرمایه عقل راه رستگاري را برگزینیم و از شقاوت دوري کنیم.

وسوسه کردن، راه نفوذ شیطان است که در قیامت وقتی کار از کار گذشته است، به جهنمیان می گوید: «من بر شما هیچ تسلطی نداشتم، فقط شما را به گناه دعوت گزینه 1  7
کردم».

پاسخ شیطان به گناهکاران  خداوند به شما وعدة حق داد، اما من به شما وعده اي دادم و خالف آن عمل نمودم. گزینه 3  8

گزینه 3 جامع ترین و اصلی ترین هدف زندگی انسان، نزدیکی و تقرب به خداست.  9
رشد و کمال انسان و در نتیجه رستگاري او فقط با گام برداشتن به سوي این هدف میسر می شود.

طبق آیۀ  سورة محمد (ص): «کسانی که بعد از روشن شدن هدایت بر آن ها پشت به حق کردند، شیطان اعمال زشتشان را در نظرشان زینت داده و آنان را با گزینه 1  10
آرزو هاي طوالنی (آمال طویل) فریفته است.»

3
انسان را صاحب اراده و اختیار آفرید و مسئول سرنوشت خویش قرار داد.1)
سپس راه رستگاری و راه شقاوت را بھ ما نشان داد تا خود راه رستگاری را برگزینیم2)

و از شقاوت دوری کنیم.
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