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از آیۀ «و نفٍس و ما سّواها فالهمها فجورها و تقواها» کدام موضوع مستفاد نمی گردد؟  1

وجود کماالت پست و عالی در انسان گرایش به نیکی ها و زیبایی ها 

خدا بدي ها و خوبی ها را بر انسان الهام کرده است وجدان اخالقی

کدام آیه بیانگر این است که خداوند انسان را صاحب اراده و آزاد آفریده است و مسئول سرنوشت خود است؟  2

بیل اّما شاکراً و اّما کفوراً»   «و نفٍس و ما سّواها فالهمها فجورها و تقواها»  «انا هدیناه السَّ

 «و فضلناهم علی کثیٍر مَّمن خلقنا تفضیًال»  «و لقد کّرمنا بنی آدم و حملناهم فی البّر و البحر» 

آن مرتبه از «نفس» که به دلیل عظمت و جایگاهش، مورد سوگند باري تعالی قرار گرفته است، نفِس .................. است که ظهور و بروزش به  3
هنگام .................. است و مسبّب آن .................. می باشد که از توجه در آیۀ شریفۀ .................. مفهوم می گردد.

لّوامه - آلودگی به گناهان - گرایش انسان به نیکی ها - «و نفس و ما سّواها فالهمها فجورها و تقواها» 

مطمئنه - آلودگی به گناهان - تکریم انسان و برتري وي بر سایر مخلوقات - «و نفس و ما سّواها فالهمها فجورها و تقواها» 

مطمئنه - ترك مستحبات و عمل به مکروهات - تکریم انسان و برتري وي بر سایر مخلوقات - «ال اقسم بالنٌّفس اللٌّوامۀ» 

لّوامه - ترك مستحبات و عمل به مکروهات - گرایش انسان به نیکی ها - «الاقسم بالّنفس اللٌّوامۀ» 

اگر بگوییم «خداي متعال، ما را مسئول سرنوشت خودمان قرار داد» و «بیهودگی در نظام آفرینش جایگاهی ندارد» به ترتیب پیام کدام آیه را  4
ترسیم نموده ایم؟ (باتغییر)

  «انّا هدیناه الّسبیل اّما شاکراً و اّما کفورا» -  «و ما خلقنا الَّسماوات و االرض و ما بینهما ال عبین»
 ونفٍس و ما سّواها فالهمها فجورها و تقواها   - و ما خلقنا الَّسماوات و االرض و ما بینهما ال عبین

«انّا هدیناه الّسبیل اّما شاکراً و اّما کفورا»-  «ما خلقنا هما اّال باالَحّق»

 «ونفٍس و ما سّواها فالهمها فجورها و تقواها»  - «ما خلقنا هما اّال باالَحّق»

به ترتیب وجدان و شیطان ما را از کدام موارد باز می دارند؟  5

راحت طلبی - دوراندیشی خوشی زودگذر - رسیدن به بهشت

راحت طلبی - رسیدن به بهشت خوشی زودگذر - دور اندیشی

بعد از اعطاي قدرت اراده و اختیار به انسان،خداوند .................. را به ما نشان داد تا ..................  6

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

راه نفوذ شیطان چیست و این دشمن رجیم در کدام مرتبه از عالم امکان و چرا می گوید: «من بر شما تسلطی نداشتم»؟  7

وسوسه کردن - قیامت - او فقط ما را به گناه دعوت کرده بود.

غافل کردن از خدا و یاد او - قیامت - خداوند پیامبرانی براي هدایت ما فرستاده است.

وسوسه کردن - برزخ - او فقط ما را به گناه دعوت کرده بود.

غافل کردن از خدا و یاد او - برزخ - خداوند پیامبرانی براي هدایت ما فرستاده است.
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مطابق آیات قرآن کریم، شیطان در روز قیامت چگونه پاسخ گناهکاران را می دهد؟  8

شما به زیبایی هاي دنیایی و لذت هاي خود رسیده اید و خودتان مسئول هستید.

اختالف شما در دنیا، شما را به اینجا رسانده است و باید خودتان پاسخگو  باشید.

خداوند به شما وعدة حق داد، اما من به شما وعده اي دادم و خالف آن عمل نمودم.

من فقط در زندگی دنیایی بر شما تسلط داشتم و در اینجا نمی توانم کمکی به شما بکنم.

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

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

دو طریقی که با استفاده از آن ها شیطان افراد مرتد و پشت کننده به دین را فریب می دهد، کدام است؟  10

زینت دادن اعمال زشت - ایجاد کینه و دشمنی میان مردم زینت دادن اعمال زشت - فریفتن با آمال طویل 

بازداشتن از یاد خدا -  فریفتن با آمال طویل  بازداشتن از یاد خدا - ایجاد کینه و دشمنی میان مردم
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