
تمایالت دانی در انسان تمایالت بدي نیستند و انسانی که در بهره مندي از آن از حد بگذرد ذلیل خواهد شد. گزینه 4  1

حفظ پیمان با خدا و باقی ماندن بر عزم و تصمیم نتیجه ي (معلول) عزت نفس (علت) است. گزینه 1  2

حضرت زینب (س) در پاسخ عبیداهللا بن زیاد، حاکم کوفه این جمله را فرمودند و این موضوع اشاره به عزت حقیقی دارد که قرآن فرموده است: «من کان یرید العزه گزینه 2  3
فلله العزة جمیعا» : هرکس عزت می خواهد، عزت واقعی و حقیقی نزد خداست.

نفس لوامه از انسان می خواهد در حد نیاز به تمایالت فروتر پاسخ دهیم و هوي و هوس انسان را به تمایات بعد حیوانی سرگرم می کند. گزینه 3  4

نتیجۀ عظمت خدا در نظر بندگان > کوچک شدن غیر خدا در نظر بندگان است. گزینه 2  5
این حدیث امام علی (ع) مربوط به تالش براي بندگی خداوند از راه هاي کسب عزت نفس است.

شکست در برابر موانع بیرونی تابع شکست درونی است و ذلت نفس موجب سستی در عزم و تصمیم و شکستن پیمان با خدا می شود. گزینه 1  6

مبتنی بر آیۀ شریفۀ «ِللَّذیَن احَسنوا الُحسنی و زیادُة و ال یرهُق وجوَههم قتٌر و ال ذلٌَّۀ: براي کسانی که نیکوکاري پیشه کردند، پاداشی نیک و چیزي فزون تر است و بر گزینه 3  7
چهرة آنان غبار خواري و ذلت نمی نشیند»: آراستگی به نیکوکاري براي انسان فزونی در پاداش می آفریند و عّزت انسان را حفظ می کند.

دورة نوجوانی و جوانی بهترین زمان براي پاسخ منفی دادن به تمایالت گاه و بی گاه است. انسانی که در این دورة سنی به سر می برد، هنوز به گناه عادت نکرده و گزینه 1  8
خواسته هاي نامشروع در وجود او ریشه دار نشده است؛ یعنی گرایش به خوبی ها در او قوي تر است.

با توجه به آیۀ شریفۀ «ِللَّذیَن َأْحَسُنوا اْلُحْسنی زیادٌة: براي کسانی که نیکوکاري پیشه کردند، پاداش نیک و چیزي افزون تر است»، لطف و فضل الهی به انسان نیکوکار گزینه 2  9
َئٍۀ ِبِمْثِلها َو َتْرَهُقُهْم ِذلٌَّۀ: و آنان که یِّئاِت َجزاُء َسیِّ موجب افزایش پاداش است و علت وجود غبار ذلت و نشستن آن بر چهرة انسان، کسب گناهان است. خداوند در قرآن می فرماید: «َو الَّذیَن َکَسُبوا السَّ

بدي پیشه کردند، جزاي بد به اندازة عمل خود می بینند و بر چهرة آنان غبار ذلت می نشیند.»

هر انسانی در درون خود با تمایالتی رو به روست که پاسخ مثبت دادن به آن ها عزت نفس را تضعیف می کند. اگر این پاسخگویی ادامه یابد، خواري و ذلت انسان را گزینه 1  10
احاطه می کند به طوري که در برابر هر خواست نامشروع درونی و بیرونی مقاومت نمی کند و به سرعت تسلیم می شود. در تضاد و تقابل با ذلت، عزت از راه بندگی خدا قرار دارد که در آیۀ

«َمن کاَن یُرید الِعزة فلَّله المزٌة َجمیعًا» مورد توجه واقع شده است.
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