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تمام موارد، راه هاي کید و فریب دشمن قسم خورده مصّمم به انتقام گیري از فرزندان آدم است، به جز:  . 1

غافل کردن از یاد خدا و کارهایی که انسان را به یا خدا می اندازد. دامن زدن به آتش خانمان سوز کینه و عداوت میان ابناي آدم

سرگرم کردن انسان به آرزوهاي دور و دراز دنیایی آراستن وزیبا نشان دادن زمینه هاي دل فریب دنیا

علی (ع) دربارة آن می فرماید: «دشمن ترین دشمن تو، همان نفسی است که در درون توست.» (با تغییر)  . 2

غفلت غریزه نفس امّاره  نفس لّوامه 

نیرویی در انسان است که تشخیص دهندة درستی از نادرستی، خوبی از بدي است؟ (باتغییر)  . 3

نفس عقل فکر ذهن

فرورفتن در اندیشۀ جبران، .................. اصلی .................. به شمار می رود.  . 4

معلول - عقل مداري   معلول - نفس لّوامه   علت - عقل مداري   علت - نفس لّوامه 

با گام برداشتن به سوي چه چیزي رشد و کمال انسان و در نتیجه رستگاري او میّسر می شود و اولین گام در این حرکت کدام یک می باشد؟  . 5

تقرب - خداشناسی   خداشناسی - عبودیت   تقرب - خودشناسی   خداشناسی - خودشناسی 

قسم خداوند در عبارت هاي قرآنی « ونفس و ما ّسواها » و « و ال اقسم... » به ترتیب به چه چیزهایی است؟  . 6

وجود انسان - نفس لوامه - نفس اماره نفس اماره - وجود انسان - نفس لوامه

نفس لوامه - نفس اماره - نفس اماره وجود انسان - خدا - نفس لوامه

اولین گام براي دست یابی به هدف نهایی خلقت انسان که .............. است، ................ می باشد.  . 7

دست یابی به بهشت – خودشناسی عبودیت – خودشناسی

دست یابی به بهشت – تعقل و اندیشیدن عبودیت – تعقل و اندیشیدن

کدام یک از راه هاي فریب انسان از جانب شیطان نیست؟  . 8

باز داشتن از یاد خدا و نماز  زیبا و لذت بخش نشان دادن گناه  بازداشتن از پیروي از عقل و وجدان  ایجاد کینه و دشمنی میان مردم 

«اگر به یکی از گناهان آلوده شدیم، خود را سرزنش و مالمت می کنیم و در اندیشۀ جبران برمی آییم.»، «عامل درونی انسان ها را براي رسیدن به  . 9
لذت هاي دنیایی به گناه دعوت می کند»، در قرآن به ترتیب بیانگر کدام نفس است؟

ملهمه- شیطانی   ملهمه- امّاره  لّوامه- امّاره  لّوامه- شیطانی 

چه چیزي سبب می شود که انسان در مقابل گناه و زشتی واکنش نشان دهد؟ و هدف و مسیر حرکت هر کس با چه چیزي هماهنگی دارد؟  . 10

سرشت خدا آشناي انسان - قوة تعقل و تفکر  اختیار و اراده - توانایی ها و سرمایه هایش

قوة عقل - قوة تعقل و تفکر گرایش به نیکی ها و زیبایی ها - توانایی ها و سرمایه هایش

دوست داشتن فضائلی مثل صداقت و کرامت  بیانگر وجود .................. در انسان است.  . 11

قوة عقل سرشت خداآشنایی وجدان اخالقی گرایش به خیر و نیکی

کدام مانع در مسیر کمال، آدمی را از پیروي عقل باز می دارد و این مانع در بیان امام علی «ع» با چه توصیفی آمده است؟  . 12

نفس امّاره - دشمن آشکار   شیطان - دشمن آشکار   شیطان - دشمن ترین دشمن   نفس امّاره - دشمن ترین دشمن  
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بیت «دوست نزدیک تر از من به من است     وین عجب تر که من از وي دورم» با این کالم امام علی (ع) .................. و سرمایه ي الهی  ارتباط معنایی  . 13
دارد و بیانگر  .................. یی از سرمایه هاي انسان است.

هیچ چیز را مشاهده نکردم، مگر اینکه خدا را قبل از آن، بعد از آن و با آن دیدم - سرشت خدا آشنا و خداگرا

ارزش هر انسانی به اندازة چیزي است که دوست می دارد - سرشت خدا آشنا و خداگرا

هیچ چیز را مشاهده نکردم، مگر اینکه خدا را قبل از آن، بعد از آن و با آن دیدم - گرایش به نیکی ها

ارزش هر انسانی به اندازة چیزي است که دوست می دارد - گرایش به نیکی ها

به بیان امام علی (ع): دشمن ترین دشمن انسان نفسی است که در .................. اوست، یعنی نفس ..................  . 14

بیرون – لّوامه بیرون – امّاره درون – امّاره درون – لّوامه

دشمن ترین دشمن، تعبیري است که حضرت علی (ع) در کدام مورد به کار بردند و این کدام نوع از عوامل سقوط و گناه است؟  . 15

نفس امّاره – بیرونی است و کارش تنها وسوسه کردن و فریب دادن انسان ها است. نفس امّاره – درونی است که انسان را از پیروي عقل و وجدان باز می دارد.

شیطان – بیرونی است و کارش تنها وسوسه کردن و فریب دادن انسان ها است. شیطان – درونی است که انسان را از پیروي از عقل و وجدان باز می دارد.

سرمایه هایی همچون «عقل و وجدان» و «اختیار» به ترتیب کدام یک با دوراندیشی ما را از خوشی هاي روزگار منع می کند و کدام یک با محکمه هایش ما  . 16
را از راحت طلبی بازمی دارد؟

عقل ـ وجدان عقل ـ اختیار وجدان ـ عقل وجدان ـ اختیار  

خودشناسی که .................. دانش ها به شمار می رود، .................. گام در مسیر کمال نیز هست.  . 17

سودمندترین - مهم ترین   سودمندترین - اولین   عالی ترین - اولین   عالی ترین - مهم ترین  

برخی از موانع رسیدن به هدف عبارتند از  .................. و  .................. و دشمن ترین دشمن انسان  ..................  می باشد که آن انسان را از پیروي  . 18
.................. و .................. باز می دارد.

نفس امّاره ـ شیطان ـ نفس امّاره ـ تعقل - تفکر نفس امّاره ـ شیطان ـ نفس امّاره ـ عقل - وجدان

نفس لوامّه ـ شیطان ـ نفس لوامّه ـ تعّقل- تفکر  نفس لوامّه ـ شیطان ـ نفس لوامّه ـ عقل - وجدان

در روز قیامت شیطان به اهل جهنم چه می گوید و چه عاملی را دلیل اصل گمراهی انسان بیان می کند؟  . 19

خدا به شما وعدة حق داد و من به شما وعده دادم و خالف آن عمل کردم - دنیاطلبی  

خدا به شما وعدة حق داد و من به شما وعده دادم و خالف آن عمل کردم - خطاي اختیاري  

خدا مرا به خاطر شما طرد کرد ولی شما به خدا پشت کردید - دنیاطلبی  

خدا مرا به خاطر شما طرد کرد ولی شما به خدا پشت کردید - خطاي اختیاري  

پیامبران و  ..................  از یک در وارد بهشت می شوند.  . 20

نیکوکاران صالحان صدیقان شهیدان

کدام عبارت توصیف کننده «عقل» است؟  . 21

انسان مسئول سرنوشت خویش است و از شقاوت دوري می کند انسان با کمک آن می تواند مسیر درست زندگی را تشخیص دهد

عقل می تواند در پیمودن راه حق به ما کمک کند انسان می تواند در خود بنگرد و خدا را بیابد و محبتش را در دل حس کند

نفس اماره «چرا» و «چگونه» انسان را به گناه دعوت می کند؟  . 22

براي رساندن به لذت هاي زودگذر دنیایی - وسوسه کردن و فریب دادن براي رساندن به لذت هاي زودگذر دنیایی - سرکشی و طغیان در درون انسان

ایجاد دشمنی و کینه - وسوسه کردن و فریب دادن ایجاد دشمنی و کینه - سرکشی و طغیان در درون انسان

عامل بازدارندة انسان از راحت طلبی چیست؟ و چگونه آن  را تحقق می بخشد؟  . 23

وجدان - با  محکمه هایش وجدان - با دوراندیشی عقل - با  دور اندیشی عقل - با  محکمه هایش
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اگر این موضوع را خاطرنشان کنیم که خداوند انسان را صاحب اراده و اختیار آفریده است، پیام کدام آیه بیانگر این موضوع است؟  . 24

و نفس َو ما َسّواها فالَهَمها فجورها و تقواها إنّا َهَدیناُه الّسبیل امّا شاِکراً و اِمّا کفوراً

ُقل إّن صالتی و نُُسکی و محیاي و ... وال اُقِسُم بالنفَِّس اللّوامه

مددرسان انسان در پیمودن راه حق چیست و هدف و مسیر حرکت هر کس با چه چیزي هماهنگ است؟  . 25

پیامبران و پیشوایان پاك و دلسوز همراه با کتاب راهنما - توانایی ها و سرمایه هایش

اختیار - توانایی ها و سرمایه هایش

اختیار - میزان گرایشش به خیر و نیکی ها

پیامبران و پیشوایان پاك و دلسوز همراه با کتاب راهنما - میزان گرایشش به خیر و نیکی ها

www.akoedu.ir

تلفن تماس: ۰۲۶۳۳۴۰۸۹۴۴

www.ak
oe

du
.ir



) صحیح بیان نشده است (آراستن و زیبا نشان دادن گناه)  زیرا سه مورد دیگر از دام هاي شیطان براي انتقام گیري از فرزندان آدم است. ولی گزینه ي ( گزینه 3  . 1

حضرت علی (ع) دربارة نفس امّاره می فرماید: «دشمن ترین دشمن تو، همان نفسی است که در درون توست.»  گزینه 2  . 2

گزینه 3  . 3

در اندیشۀ جبران برآمدن، ناشی از نفس لّوامه است. (معلول نفس لّوامه به شمار می رود.) گزینه 3  . 4
رشد و کمال انسان و در نتیجه رستگاري او جز با گام برداشتن به سوي این هدف (تقرب) میّسر نمی شود و اولین گام براي حرکت انسان در این مسیر، شناخت انسان است.   گزینه 2  . 5

و نفس  قسم به وجود انسان  گزینه 3  . 6

و ماسواها  قسم به آن که سامان بخشید (خدا) 

و الاقسم  بالنفس اللوامه  قسم به نفس لوامه

هدف خلقت انسان، عبودیت و اولین گام براي دست یابی به آن، خودشناسی می باشد. گزینه 1  . 7

گزینه 2  . 8

گزینه 2   . 9

عامل درونی این حالت را«نفس لّوامه»، یعنی نفس سرزنشگر نامیده و به آن سوگند خورده است: «و ال اقسم بالنَّفس اللّوامۀ: و سوگند به نفس مالمت کننده». 

گرایش انسان به نیکی ها و زیبایی ها سبب می شود که در مقابل گناه و زشتی واکنش نشان دهد.  گزینه 3  . 10
هم چنین هدف و مسیر حرکت هر کس با توانایی ها و سرمایه هایش هماهنگی دارد.

بر اساس گرایش به خیر و نیکی هر انسانی فضائلی مثل صداقت و کرامت را دوست دارد و از زشتی و بدي بیزار است.  گزینه 1  . 11

نفس امّاره انسان را به گناه دعوت می کند و از پیروي از عقل و وجدان باز می دارد. (این نفس همان دشمن ترین دشمن انسان است.)  گزینه 1  . 12
از دقت در بیت «دوست نزدیک تر از من به من است     وین عجب تر که من از وي دورم» مفهوم «سرشت خدا آشنا و خداگرا» دریافت می گردد که با حدیث امیر المؤمنین علی(ع) که گزینه 1  . 13

می فرماید: «هیچ چیز را مشاهده نکردم، مگر اینکه خدارا قبل از آن، بعد از آن و با آن دیدم» هم پیام است.

امام علی (ع) می فرمایند: «دشمن ترین دشمن تو، همان نفسی است که در درون توست.» منظور نفس اماّره می باشد. گزینه 2  . 14

حضرت علی علیه السالم دربارة نفس امّاره می فرماید: «دشمن ترین دشمن تو، همان نفسی است که در درون تو است.» نفس اماره عاملی درونی است که انسان ها را براي رسیدن به گزینه 1  . 15
لذت هاي زودگذر دنیایی، به گناه دعوت می کند و از پیروي عقل و وجدان باز می دارد.

خط فکري: عقل با دوراندیشی ما را از خوشی هاي روزگار منع می کند و وجدان با محکمه هایش ما را از راحت طلبی بازمی دارد. و اما قدرت اختیار راه شقاوت و رستگاري را به ما نشان گزینه 4  . 16
می دهد.

خودشناسی سودمندترین دانش ها به شمار می رود. اولین گام براي حرکت انسان در این مسیر، شناخت انسان است.  گزینه 3  . 17

) شیطان  ) نفس امّاره  موانع رسیدن به هدف یا عوامل سقوط و گناه و دور ماندن از هدف:  گزینه 1  . 18

«خداوند به شما وعدة حق داد؛ اما من به شما وعده دادم و برخالف آن عمل کردم. شیطان در ادامه به انسان می گوید: این خودتان بودید که دعوت مرا (از روي اختیار) پذیرفتید (پس گزینه 2  . 19
با خطاي اختیاري به این جا رسیده اید).»

پیامبران و صدیقان از یک در وارد بهشت می شوند. گزینه 2  . 20
علت نادرستی سایر گزینه ها:  گزینه 1  . 21

- بیانگر اختیار انسان است  گزینه 

- بیانگر سرشت خداشناس و خداگراست  گزینه 

- پیامبران و پیشوایان پاك و دلسوزي را خداوند براي ما فرستاد تا راه سعادت را به ما نشان دهند و در پیمودن راه حق به ما کمک کنند. گزینه 

نفس اماره عامل درونی است که انسان را براي رسیدن به لذت هاي زودگذر دنیایی به گناه دعوت می کند و از پیروي از عقل و وجدان باز می دارد  گزینه 1  . 22
- میل سرکشی که در درون انسان طغیان می کند و وي را به گناه فرا می خواند.
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− بیندیشیم.1
−  مسیر درست زندگی را از راه ھای غلط2

و خوب را از بد تشخیص دھیم .
− حقایق را دریابیم.3
− از جھل و نادانی دور شویم.4

⎫

⎭

⎬

⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪

⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪

پروردگار، بھ ما نیرویی بھ نام عقل عنایت کرده تا با آن:

←

←

←←

باز داشتن از یاد خدا و نماز.1)
زیبا و لذت بخش نشان دادن گناه.2)
سرگرم کردن بھ آرزوھای طوالنی.3)
ایجاد کینھ و دشمنی میان مردم.4)

⎫

⎭
⎬

⎪⎪⎪⎪

⎪⎪⎪⎪
 شیطان معموالٌ از راه ھایی انسان را فریب می دھد

کھ در مقابل گناه و زشتی واکنش نشان دھد.1)

} (2(2 − خود را سرزنش و مالمت کند.1
(2 − و در اندیشۀ جبران آن برآید.2

 و آنگاه کھ بھ گناه آلوده شد.

⎫

⎭
⎬
⎪

⎪
 الف) گرایش انسان بھ نیکی ھا

و زیبایی ھا سبب می شود کھ

} ب) نفس اّماره: عامل درونی
انسان ھا را برای رسیدن بھ لذّت ھای دنیایی، بھ گناه دعوت می کند.1)

و از پیروی از عقل و وجدان باز می دارد.2)

12

} الف) عاملی درونی کھ انسان ھا را
− برای رسیدن بھ لذت ھای زود گذر دنیایی، بھ گناه دعوت می کنند.1
− و از پیروی از عقل و وجدان باز می دارد.2

ب) حضرت علی (ع ) فرمود:
«دشمن ترین دشمن تو، ھمان نفسی است کھ در درون توست»

⎫

⎭
⎬

⎪⎪⎪⎪

⎪⎪⎪⎪
نفِس اّماره

2

3

4
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وجدان با  محکمه اش ما  را از راحت طلبی باز  می دارد. گزینه 4  . 23

مطابق ترجمۀ آیه: «ما راه را به او نشان دادیم، یا سپاس گزار خواهد بود یا ناسپاس» خداوند همۀ انسان ها را هدایت کرده است، امّا برخی با قدرت اختیار خود، راه سعادت را انتخاب گزینه 1  . 24
می کنند و برخی راه شقاوت را.

خداوند، پیامبران و پیشوایان پاك و دلسوزي را همراه با کتاب راهنما براي ما فرستاد تا راه سعادت را به ما نشان دهند و در پیمودن راه حق به ما کمک کنند. (مددرسان باشند.)  گزینه 1  . 25
هدف و مسیر حرکت هر کس با توانایی ها و سرمایه هایش هماهنگی دارد. 
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