
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: دینی 11 درس 11

تاریخ آزمون: 1398/12/27
زمان برگزاري: 450 دقیقه

آموزشگاه پرسا

تمایالت دانی در انسان تمایالت بدي .................. و انسانی که در بهره مندي از آن از حد بگذرد .................. خواهد شد.  1

نیستند - ذلیل هستند - ضعیف نیستند - ضعیف هستند - ذلیل

بین «حفظ پیمان با خدا»، «عّزت نفس» و «باقی ماندن بر تصمیم» رابطه ي علّیت برقرار است که به عنوان هر یک به ترتیب  ..................  ،   2
.................. و  .................. می باشد.

معلول- معلول- علّت علّت- معلول- علّت  معلول- علّت- علّت معلول- علّت- معلول

حضرت زینب (س) در پاسخ به جمله ي عبیداهللا فرمودند: «در این واقعه اي که براي ما پیش آمد، جز زیبایی ندیدم.» این موضوع درباره ي  3
.................. است و عبارت .................. به آن اشاره دارد.

عزت حقیقى - «من کان یرید العّزة فلّله العّزة جمیعا» عزت حقیقی - «و الّذین آمنوا و اّتبعتهم ذّریتهم بایمان»

ایمان واقعی -  «و الّذین آمنوا و اّتبعتهم ذّریتهم بایمان» ایمان واقعى- «من کان یرید العّزة فلّله العّزة جمیعا»

نفس .................. از انسان می خواهد که در حد نیاز به تمایالت فروتر پاسخ دهیم و سرگرم کردن انسان به بعد حیوانی با دعوت  4
.................. صورت می گیرد.

لوامه - نفس ملهمه لوامه - هوي و هوس اماره - نفس ملهمه اماره - هوي و هوس

با توجه به سخنان علی (ع) نتیجۀ عظمت خالق جهان در نظر بندگان چیست و این سخن مربوط به  .................. از راه کسب عزت نفس  5
است.

کوچک شدن غیر خدا - تالش براي بندگی نفی بندگی جز خدا - تالش براي بندگی

کوچک شدن غیر خدا - شناخت جایگاه خود نفی بندگی جز خدا - شناخت جایگاه خود

در مقابل دیگران تن به ذلت دادن .................. شکست در مقابل تمایالت درون است و ذلت نفس موجب .................. می شود.  6

متبوع - سرکوب تمایالت دنیایی تابع - سرکوب تمایالت دنیایی متبوع - سستی در عزم و تصمیم تابع - سستی در عزم و تصمیم

فزونی در پاداش، نصیب کسانی می شود که آراسته به ویژگی اشاره شده در کدام عبارت شریفه اند و چهرة آنان به کدام وصف تعبیر شده  7
است؟

 «من کان ُیرید العّزة» - «انقَلَب َعلی َوجهِه»  «من کان ُیرید العّزة» - «ال یرهق وجوَهُهم َقَتٌر» 

 «لِّلذین اَحسنوا» - «ال یرهق وجوَهُهم َقَتٌر»  «لِّلذین اَحسنوا» - «انقَلَب َعلی َوجهِه» 

چرا نوجوانی و جوانی بهترین زمان براي پاسخ منفی دادن به تمایالت پست و خوارکننده است؟  8

در وجود او خواسته هاي نامشروع وجود ندارد. گرایش به خوبی ها در او قوي تر است.

او با داشتن تمایالت عالی احساس موفقیت و کمال می کند. بهتر از هر آدمی می تواند ایستادگی در برابر تمایالت منفی را تمرین کند.

اگر بگوییم: «لطف و فضل الهی به انسان هاي نیکوکار، موجب افزایش پاداش است.»، به کدام عبارت قرآنی استناد کرده ایم و وجود غباز  9
ذلت بر چهرة انسان به کدام علت است؟

یِّئاِت» «لِلَّذیَن َأْحَسُنوا اْلُحْسنی» - «َو الَّذیَن َکَسُبوا السَّ «لِلَّذیَن َأْحَسُنوا اْلُحْسنی» - «َتْرَهُقُهْم ِذلٌَّۀ ۖ »

َة » - «َتْرَهُقُهْم ِذلٌَّۀ ۖ » «َمن کاَن ُیریُد الِعزَّ یِّئاِت» َة» - «َو الَّذیَن َکَسُبوا السَّ «َمن کاَن ُیریُد الِعزَّ

1



در چه صورت انسان گرفتار ذلّت می شود و این موضوع در تقابل با کدام آیه است؟  10

تداوم پاسخ مثبت به تمایالت دانی -  «َمن کان یرید العّزه فّلله العّزة جمیعًا» 

مقاومت در برابر هر خواست نامشروع درونی و بیرونی -  «َمن کان یرید العّزه فّلله العّزة جمیعًا» 

تداوم پاسخ مثبت به تمایالت دانی -  «و الّذین کسبوا الّسیئات جزاء سّیئۀ بمثلها» 

مقاومت در برابر هر خواست نامشروع درونی و بیرونی -  «و الّذین کسبوا الّسیئات جزاء سّیئۀ بمثلها» 
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