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اگر بگوییم «خداي متعال، ما را مسئول سرنوشت خودمان قرار داد» و «بیهودگی در نظام آفرینش جایگاهی ندارد» به ترتیب پیام کدام آیه را ترسیم  . 1
نموده ایم؟ (باتغییر)

«انّا هدیناه الّسبیل اّما شاکراً و اّما کفورا» -  «و ما خلقنا الَّسماوات و االرض و ما بینهما العبین»

ونفٍس و ما سّواها فالهمها فجورها و تقواها»   - «و ما خلقنا الَّسماوات و االرض و ما بینهما العبین»

«انّا هدیناه الّسبیل اّما شاکراً و اّما کفورا»-  «ماخلقناهما اّال بالَحّق»

«ونفٍس و ما سّواها فالهمها فجورها و تقواها»  - «ماخلقناهما اّال بالَحّق»

کدام مورد، از راه هاي معمول فریب شیطان نمی باشد؟  . 2

سرگرم کردن به آرزوهاي سراب گونۀ دنیایی  ایجاد کینه و دشمنی میان مردم 

غافل کردن از خدا و یاد او  زیبا و لذت بخش نشان دادن دنیا 

«اجتناب از شقاوت»، «گریز از نادانی و جهل» و «پرهیز از گناه و زشتی» که از اهداف اعطاي عوامل رشد و کمال است، به ترتیب با بهره گیري از کدام یک  . 3
میسر می گردد؟

اختیار – عقل – گرایش به خیر و نیکی عقل  – اختیار – سرشت خداآشنا

اختیار – اختیار – گرایش به خیر و نیکی عقل  – عقل – سرشت خداآشنا

آن مرتبه از «نفس» که به دلیل عظمت و جایگاهش، مورد سوگند باري تعالی قرار گرفته است، نفِس  .................. است که ظهور و بروزش به هنگام   . 4
.................. است و مسبّب آن،  .................. می باشد که از توّجه در آیۀ شریفۀ  .................. مفهوم می گردد. (با تغییر) 

لّوامه- آلودگی به گناهان- گرایش انسان به نیکی ها-   و نفٍس و ما سّواها فألَهمها فجوَرها و َتقواها

مطمئنّه- آلودگی به گناهان- فطرت خداآشناي انسان-  و نفٍس و ما سّواها فألَهمها فجوَرها و َتقواها

لّوامه- ترك مستحبّات و عمل به مکروهات- فطرت خداآشناي انسان-  و ال اُقسم بالّنفس الّلوامۀ

مطمئنّه- ترك مستحبّات و عمل به مکروهات- گرایش انسان به نیکی ها-  و ال اُقسم بالّنفس الّلوامۀ

اگر بخواهیم سرمایۀ اختیار را با توجه به آیۀ «إنّا هدیناه السبیل اّما شاکراً و اّما کفوراً» مورد تأمل قرار دهیم، کدام مفهوم مددرسان ما می باشد؟  . 5

سرمایه اي است که قدرت تشخیص را در برابر خوب و بد به انسان اعطا می کند.  

این سرمایه سبب می شود که تنها عامل مؤثر در سرنوشت آدمی، تصمیمات خود او باشد.  

وجود چنین عاملی مستلزم این است که خداوند راه رستگاري و شقاوت را به ما نشان دهد.  

این سرمایه به انسان مجوز هرگونه انتخابی را در مسیر زندگی اعطا می کند.  

عامل مؤثر در اثرگذاري وسوسه هاي شیطان چیست و وي کسانی که بعد از روشن شدن هدایت براي آنها، پشت به حق کردند، چگونه فریب می دهد؟  . 6

برتري پنداري و سوگند مؤّکد وي - آراستن و زیبا نشان دادن دنیا هوس ها و نفس امّارة خود انسان - آراستن و زیبا نشان دادن دنیا

برتري پنداري و سوگند مؤّکد وي - سرگرم کردن انسان ها به آرزوهاي طوالنی هوس ها و نفس امّارة خود انسان - سرگرم کردن انسان ها به آرزوهاي طوالنی

کدام آیه / آیات بیانگر مسبّب واکنش انسان نسبت به کژي و گناه است و توانایی اجتناب از شقاوت، در گرو برخورداري از سرمایۀ مطرح شده در  . 7
کدام آیۀ شریفه است؟

 و نفِس و ما سّواها  - َفَالَهَمها فجورها و تقواها  و الاقسم بالنفس الّلوامۀ  - َفَالَهَمها فجورها و تقواها

 و نفِس و ما سّواها - انّا هدیناه الّسبیل اّما شاکراً و اّما کفوراً    و الاقسم بالنفس الّلوامۀ - انّا هدیناه الّسبیل اّما شاکراً و اّما کفوراً 

کدام یک از برداشت هاي زیر از عبارت قرآنی «إّما شاکراً و إّما کفوراً» قابل استنتاج نیست؟  . 8

انسان مسئول سرنوشت خویش است.   انتخاب راه غلط در زندگی، کفر نعمت هدایت است.  

انسان گناهکار باید مجازات خطاي اختیاري خود را بپذیرد.  انسان می تواند با اختیار خود راه درست و غلط را تشخیص دهد.  
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با توجه به آیۀ شریفۀ: «انّا هدیناه الَسبیل...» سرمایه اي را که خداوند به انسان نشان داده، کدام مورد است؟  . 9

به ما قوه و نیرویی عنایت کرده تا با آن بیندیشیم و مسیر درست زندگی را از راه هاي غلط، تشخیص دهیم. 

خداوند راه رستگاري و راه شقاوت را به ما نشان داد تا خود راه رستگاري را برگزینیم و از شقاوت دوري کنیم. 

آن چه در آسمان ها و زمین است، براي ما آفریده و توانایی بهره مندي از آن ها را در وجود ما قرار داده است. 

ما را صاحب اراده و اختیار آفریده و مسئول سرنوشت خویش قرار داده تا خود راه انتخاب کنیم. 

انسان هایی که از سر غفلت مرتکب گناه می شوند و خداوند را در پس پردة خلقت نمی بینند، به چه مشکلی مبتال شده اند؟  . 10

آن ها فطرت خود را از دست داده اند و فطرت غیرالهی جاي آن را گرفته است.  

آن ها از آیۀ شریفۀ «و نفس و ما سّواها فالهمها فجورها و تقواها» بهره مند نیستند.  

آن ها دچار غفلت شده اند و اگر به خود بازگردند، دوباره خدا را در کنار خود خواهند دید.  

این افراد فاقد سرمایۀ «اِنا هدیناه السبیل اما شاکراً و اما کفوراً» هستند.  

بنابر آیۀ  سورة مبارکۀ محّمد (ص) «کسانی که بعد از روشن شدن هدایت براي آن ها، پشت به حق کردند» شیطان آنان را به چه سرانجامی گرفتار  . 11
می کند؟

اعمال زشت شان را در نظرشان زینت داده بود و آنان را با آرزو هاي طوالنی فریفته است.  

دنیا را درنظرشان زینت داده بود و آنان را با آرزوهاي طوالنی فریفته است.  

دنیا را درنظرشان زینت داده و آنان را از پیروي عقل بازداشته است.  

اعمال زشت شان را در نظرشان زینت داده بود و آنان را از پیروي عقل بازداشته است.  

25

ابزار تشخیص انسان در مسیر هدایت، چه عاملی است و کدام آیۀ شریفه مبیّن وجود اختیار در انسان می باشد؟  . 12

بیل إّما شاکِراً و إّما َکفوراً» گرایش به خیر و نیکی - «إنّا َهَدْیناه السَّ بیل إّما شاکِراً و إّما َکفوراً»   عقل -  «إنّا َهَدْیناه السَّ

نَْفٍس و ما َسّواها َفاْلَهَمها ُفجوَرها و َتقواها» گرایش به خیر و نیکی - «َو نَْفٍس و ما َسّواها َفاْلَهَمها ُفجوَرها و َتقواها»   عقل -  «َو

عکس العمل نشان دادن انسان در مقابل گناه و زشتی معلول چیست؟ کدام آیۀ شریفه بیانگر این علت است؟  . 13

اَها َفَأْلَهَمَها ُفُجوَرَها َوَتْقَواَها   وجدان اخالقی و نفس مالمت گر ـ  َونَْفٍس َوَما َسوَّ اَمِۀ   وَّ وجدان اخالقی و نفس مالمت گر ـ  َوَال ُأْقِسُم بِالنَّْفِس اللَّ

اَمِۀ وَّ گرایش به نیکی ها و زیبایی ها ـ  َوَال ُأْقِسُم بِالنَّْفِس اللَّ اَها َفَأْلَهَمَها ُفُجوَرَها َوَتْقَواَها   گرایش به نیکی ها و زیبایی ها ـ  َونَْفٍس َوَما َسوَّ

عبارت: «ممانعت از خوشی هاي زودگذر»، «امدادرسانی در پیمودن راه حق» و «الهام بدکاري و تقوا»، به ترتیب ناظر بر کدام یک از سرمایه هاي وجودي  . 14
انسان و نعمت هاي خدادادي است؟

عقل - پیامبران و پیشوایان - اختیار و اراده  عقل - پیامبران و پیشوایان - گرایش به خیر و نیکی 

وجدان  - عقل - گرایش به خیر و نیکی  وجدان - عقل - اختیار و اراده 

هر یک از ویژگی هاي «دوري کردن از راه شقاوت» و «بیزاري از شقاوت»، به ترتیب مربوط به کدام یک از آیات زیر است؟  . 15

«انّا هدیناه الّسبیل اما شاکرا و اّما کفورا» - «و نفس و ما سّواها فالهمها فجورها و تقواها»  

«انّا هدیناه الّسبیل اما شاکرا و اّما کفورا» - «انّا هدیناه الّسبیل اما شاکرا و اّما کفورا»  

«و نفس و ما سّواها فالهمها فجورها و تقواها» - «انّا هدیناه الّسبیل اما شاکرا و اّما کفورا»  

 «و نفس و ما سّواها فالهمها فجورها و تقواها»  -  «و نفس و ما سّواها فالهمها فجورها و تقواها»  

مرتبه اي از «نفس» که به دلیل عظمت و جایگاهش مورد سوگند باري تعالی قرار گرفته، کدام است و زمان ظهور و بروز آن چه زمانی می باشد و کدام  . 16
آیۀ شریفه، به مسبّب آن اشاره دارد؟

امِه»   وَّ لّوامه – قبل از ارتکاب به گناهان - « و ال اقسم بِالنِّفس اللَّ

نفس سرزنشگر – قبل از ارتکاب به گناهان - «َو نَفٍس َو ما سّواها َفَالَهَمها ُفجورها و تقواها»  

امِه»   وَّ نفس سرزنشگر – هنگام آلودگی به گناهان - « و ال اقسم بِالنِّفس اللَّ

لّوامه – هنگام آلودگی به گناهان - «َو نَفٍس َو ما سّواها َفَالَهَمها ُفجورها و تقواها»  

تلفن تماس: ۰۲۶۳۳۴۰۸۹۴۴

www.akoedu.ir

www.ak
oe

du
.ir



.  « وجدان اخالقی» و « قوة اراده و اختیار » دو سرمایۀ الهی در وجود انسان هستند. که آیۀ .................. و  .................. به ترتیب مؤیّد این مطلب است . 17

«ال اقسم بالنَّفس الّلوامۀ»  –  «فالهمها فجورها و تقواها»

بیل اّما شاکراً و اّما کفوراً»  «و نفٍس و ما سّواها فالهمها فجورها و تقواها» -  «انّا هدیناه السَّ
 «فالهمها فجورها و تقواها» - «ال اقسم بالنَّفس الّلوامۀ»

بیل اّما شاکراً و اّما کفوراً»  «ال اقسم بالنَّفس اللّوامۀ»  –  «انّا هدیناه السَّ

با توجه به آیۀ شریفۀ: «انّا هدیناه الّسبیل اّما شاکرًا و اّما کفورًا» کدام مفهوم مستفاد نمی گردد؟  . 18

انسان موجودي است انتخابگر که باید سرنوشت نهایی خود را خودش رقم بزند.

پروردگار تو را صاحب اراده و آزاد آفرید و مسئول سرنوشت خود قرار داد.

خداوند انسان را در راه حق قرار داد تا او سپاسگزار باشد و ناسپاسی نکند.

خداوند از انسان خواسته است با انتخاب خود یکی از دو راه سعادت یا شقاوت را اختیار کند.

در روز قیامت شیطان خطاب به انسان هایی که او را مقصر شمرده اند چه می گوید و این موضوع ُمهر تأییدي بر کدام آیۀ شریفه می باشد؟  . 19

من بر شما تسلطی نداشتم -  «إنّا َهَدْیناُه السبیل إّما شاِکراً و إّما َکفوراً»  

خداوند، خیر و شر به شما نشان داده بود - «إنّا َهَدْیناُه السبیل إّما شاِکراً و إّما َکفوراً»

خداوند، خیر و شر به شما نشان داده بود -  «َو نَْفس و ما سوؤاها َفاْلَهَمها ُفجوَرها و َتقواها»

من بر شما تسلطی نداشتم - «َو نَْفس و ما سوؤاها َفاْلَهَمها ُفجوَرها و َتقواها»

دوست داشتن صداقت، عزت نفس و عدالت، نشانی است بر .................. که پیام آیۀ شریفۀ .................. حکایت گر آن است.  . 20

قدرت اختیار و انتخاب - «و نفٍس و ما سّواها فالهمها فجورها و تقواها»  بیل اّما شاکراً و اّما کفوراً»   قدرت اختیار و انتخاب - «انّا هدیناه السَّ

گرایش به نیکی ها و زیبایی ها - «و نفٍس و ما سّواها فالهمها فجورها و تقواها»   گرایش به نیکی ها و زیبایی ها - «انّا هدیناه الّسبیل اّما شاکراً و اّما کفوراً»  

اصطالحات «عامل درونی بازدارندة از عقل و وجدان» و « شناخت خیر و نیکی و گرایش به آن و شناخت بدي و زشتی و بیزاري از آن» مرتبط با کدام  . 21
یک از عوامل رشد است؟

گرایش به خیر و نیکی ـ فطرت خداآشنا و خدا گرا  نفس امّاره ـ گرایش به خیر و نیکی

نفس امّاره ـ فطرت خداآشنا و خدا گرا گرایش به خیر و نیکی ـ گرایش به خیر و نیکی

اگر بگوییم: «خداي متعال، شناخت خیر و نیکی و گرایش به آن و شناخت بدي و زشتی و بیزاري از آن را در ما قرارداد تا به خیر و نیکی روي آوریم و  . 22
از گناه و زشتی بپرهیزیم و از این روست که همه ي ما فضایلی چون صداقت، کرامت، عزت نفس و عدالت را دوست داریم و از دورویی، حقارت نفس، ریا و
ظلم بیزاریم و اگر به یکی از گناهان آلوده شویم خود را سرزنش می کنیم و در اندیشۀ جبران بر می آییم» به ترتیب پیام کدام آیات را مد نظر قرار داده

ایم؟

بیل اّما شاکراً و اّما کفوراً» - «ال اقسم بالنفس الّلوامه»   «انّا هدیناه السَّ

 «و نفس و ماسواها فالهمها فجورها و تقواها» - «ال اقسم بالّنفس اللوامه»  

«ال اقسم بالّنفس الّلوامه» - «و نفٍس و ما سّواها فالهمها فجورها و تقواها»  

و نفٍس و ما سّواها فالهمها فجورها و تقواها» - «انّا هدیناه الّسبیل اّما شاکراً و اّما کفوراً»  

اگر بگوییم خداوند آدمی را مسئول سرنوشت خویش قرار داده است، به کدام یک از سرمایه هاي رشد اشاره کرده ایم و پیام کدام آیه گویاي آن  . 23
است؟

ا َکُفوًرا   ا َشاِکًرا َوِإمَّ ِبیَل ِإمَّ قدرت اختیار ـ  ِإنَّا َهَدْیَناُه السَّ اَها َفَأْلَهَمَها ُفُجوَرَها َوَتْقَواَها   قدرت اختیار ـ  َونَْفٍس َوَما َسوَّ

ا َکُفوًرا   ا َشاِکًرا َوِإمَّ ِبیَل ِإمَّ وجدان ـ  ِإنَّا َهَدْیَناُه السَّ اَها َفَأْلَهَمَها ُفُجوَرَها َوَتْقَواَها   وجدان ـ  َونَْفٍس َوَما َسوَّ
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با تدبر در  آیات  قرآن چند مورد از راه هاي زیر، حیله هاي شیطانی است؟   . 24
- بازدارندگی از یاد  خدا 

- زیبا جلوه دادن دنیا 
- مزین  نمودن گناه در  نظر گناهکاران 

- آمال طوالنی

4321 مورد مورد مورد مورد

کدام گزینه تعریف درست تري  از «خودشناسی» تبیین می کند؟  . 25

شناخت جایگاه  انسان در  نظام هستی و نحوة گرامی  داشتن انسان

شناخت موانع  حرکت انسان در  مسیر تقرب به  خدا و راه هاي مقابله با آن ها

شناخت سرمایه ها و توانایی هایی که خداوند به  او عطا  کرده و چگونگی بکار گیري آنها 

شناخت  موانع  حرکت  انسان در مسیر تقرب به  خدا و  نحوة مقابله یا دوري  از آنها
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بیل اّما شاکراً و اّما کفوراً »، مفهوم «اختیار و انتخاب آدمی» دریافت می گردد.  ، سورة انسان: « انّا هدیناه السَّ گزینه 1 از آیۀ شریفۀ   . 1
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 ما خلقنا
ماوات و االرض و ما بینهما العبین». السَّ

پاسخ به این سوال مستلزم دقت فراوان در گزینۀ  است، به طوري که همۀ موارد از راه هاي فریب شیطان است ولی در گزینۀ  آنچه را که شیطان فریب می دهد «زیبا و لذت بخش گزینه 3  . 2
نشان دادن «گناه» است نه دنیا. 

سرمایه  هاي انسان: گزینه 2  . 3
الف) عقل: با بهره گیري از آن از جهل و نادانی دور می شوویم. 

ب) اختیار: تا با استفاده از سرمایۀ عقل راه رستگاري را برگزینیم و از شقاوت دوري کنیم. 
ج) گرایش به خیر و نیکی و پرهیز از گناه و زشتی

گرایش انسان به نیکی ها و زیبایی ها سبب شده (مسبب) که در مقابل گناه و زشتی عکس العمل نشان دهد و آن گاه که به گناه آلوده شد (هنگام ظهور و بروز)، خود را سرزنش و مالمت گزینه 1  . 4
کند و در اندیشۀ جبران برآید. قرآن کریم عامل درونی این حالت را نفس لوامه، یعنی نفس سرزنشگر نامیده و بدان سوگند خورده است. آیۀ (و نفس ما سواها فالهمها فجورها و تقواها: سوگند به

نفس و آنکه سامانش بخشید؛ آن گاه بدکاري و تقوایش را به او الهام کرد) بیانگر گرایش انسان به نیکی ها و زیبایی ها می باشد. 

«خداوند، ما را صاحب اراده و اختیار آفرید و مسئول سرنوشت خویش قرار داد، سپس راه رستگاري و شقاوت را به ما نشان داد تا راه رستگاري را برگزینیم و از شقاوت دوري کنیم.» گزینه 3  . 5
رد سایر گزینه ها:  

) و ) و ثانیًا این که در سرنوشت انسان بسیاري از مسائل دخیل است، اگرچه مهم ترین آن اختیار خود انسان می باشد ( رد گزینۀ  اوًال این که قدرت تشخیص با سرمایۀ عقل ممکن می شود (رد گزینۀ 

( باالخره این که اختیارداشتن انسان، او را به انجام هرکاري مجاز نمی کند، بلکه توان آن را در او ایجاد می نماید. (رد گزینۀ 
الف) کار شیطان وسوسه کردن و فریب دادن است و جز این، راه نفوذ دیگري در ما ندارد. این خود ما هستیم که به او اجازة وسوسه می دهیم یا راه فریب را بر او می بندیم. اینجاست گزینه 3  . 6

که عامل موثر در اثر گذاري وسوسه هاي شیطان، هوس ها و نفس امّارة خود انسان است. 
ب) مطابق آیۀ 25 محمد(ص): «کسانی که بعد از روشن شدن هدایت براي آنها، پشت به حق کردند، شیطان اعمال زشتشان را در نظرشان زینت داده و آنان را با آرزوهاي طوالنی فریفته است.»

گرایش انسان به نیکی ها و زیبایی ها سبب می شود (علت = مسبب) که در مقابل گناه و زشتی واکنش نشان دهد که آیۀ «و نفِس و ما سّواها» بیانگر آن است و دوري از شقاوت، در پرتو گزینه 3  . 7
نیرویی به نام اراده و اختیار محقق می شود که آیۀ «انّا هدیناه الّسبیل اّما شاکراً و اّما کفوراً» مؤید آن است.  

تشخیص راه درست و غلط کار عقل است نه اختیار.   گزینه 3  . 8

با توجه به آیۀ شریفۀ: «انّا هدیناه الَسبیل اّما شاکراً و اّما کفوراً»، خداوند، ما را صاحب اراده و اختیار آفرید و مسئول سرنوشت خویش قرار داد. سپس راه رستگاري و راه شقاوت را به ما گزینه 4  . 9
نشان داد تا با استفاده از سرمایۀ عقل راه رستگاري را برگزینیم و از شقاوت دوري کنیم. 

دقت کنید که گزینۀ  و گزینۀ  ویژگی هاي ذاتی انسان ها هستند و براي همه مشترك اند، هم چنین فطرتی که در گزینۀ  به آن اشاره شده  است، از بین رفتنی نیست. گاهی غفلت ها گزینه 3  . 10
سبب دوري ما از او (خداوند) و فراموشی یاد او می شود، ولی باز به خود باز می گردیم، او را در کنار خود می یابیم.  

«کسانی که بعد از روشن شدن هدایت براي آن ها، پشت به حق کردند، شیطان اعمال زشتشان را درنظرشان زینت داده و آنان را با آرزوهاي طوالنی فریفته است.» (تدبر)   گزینه 1  . 11

عقل، ابزار تشخیص انسان براي انتخاب هایش در مسیر کمال است و این انتخاب از اختیار ناشی می شود که در آیۀ «إنّا َهَدیْناه السبیل...» مطرح شده است.   گزینه 1  . 12

اَها َفَأْلَهَمَها ُفُجوَرَها َوَتْقَواَها»  به این مطلب اشاره دارد و آیۀ زیرا گرایش به نیکی ها و زیبایی ها سبب می شود که انسان در مقابل گناه و زشتی واکنش نشان دهد. آیۀ  «َوَنْفٍس َوَما َسوَّ گزینه 3  . 13
اَمِۀ»  به عامل درونی (یعنی نفس لوامه) اشاره دارد که در اندیشه جبران برمی آید. شریفۀ  «َوَال ُأْقِسُم ِبالنَّْفِس اللَّوَّ

گزینه 1 عقل با دوراندیشی اش، انسان را از خوشی هاي زودگذر منع می کند.   . 14

 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. 

 آیۀ شریفۀ: «و نفٍس و ما سّواها فالهمها فجورها و تقواها؛ سوگند به نفس و آن که سامانش بخشید آن گاه بدکاري و تقوایش را به او الهام کرد»، بیانگر «گرایش انسان به خیر و نیکی» است. 

اختیار  دوري کردن از راه شقاوت  «انا هدیناه ... »   گزینه 1  . 15

روي آوردن به نیکی ها و بیزاري از بدي ها  بیزاري از شقاوت  «و نفس ... » 
قسمت اول هر چهار گزینه درست است و به علت عظمت نفس لوامه (سرزنشگر)، خداوند به آن قسم خورده و زمان ظهورش به هنگام ارتکاب گناه می باشد و مسبّب آن، گرایش به گزینه 4  . 16

نیکی ها و زیبایی ها است که از آیۀ شریفۀ: «و نفس و ما سّواها فالهمها فجورها و تقواها»، برداشت می شود.  

» را انتخاب کرده اند به کلمۀ «مسبب» در صورت سؤال توجه ننموده اند.  توجه: دانش آموزان عزیزي که گزینۀ «

گزینه 4 از دقت د رآیۀ شریفۀ  قیامت:  «ال اقسم بالنَّفس اللّوامه؛ و سوگند به نفس مالمت کننده»، این عامل درونی یعنی نفس لّوامه (یعنی نفس سرزنش گر) مفهوم می گردد که همان  . 17
وجدان اخالقی است. 

بیل اّما شاکراً و اّما کفوراً»  مفهوم اراده و اختیار آدمی در حیات دنیوي مفهوم می گردد.   و امّا از دقت در آیۀ شریفۀ:   «انّا هدیناه السَّ

خداوند انسان را در راه حق قرار نداد بلکه راه را به او نشان داد تا خود یا سپاسگزار باشد و یا ناسپاس . گزینه 3  . 18
عبارت موجود در این گزینه به اختیار اشاره دارد که در آن آیه آمده است.  گزینه 1  . 19

از دقت در آیۀ شریفۀ «و نفٍس و ما سّواها فالهمها فجورها و تقواها»:   گزینه 4  . 20
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} الف) خدای متعال
شناخت خیر و نیکی و گرایش بھ آن را در ما قرار داد، تا بھ خیر و نیکی روی آوریم.1)
شناخت بدی و زشتی و بیزاری از آن را در ما قرار داد، تا از گناه و زشتی بپرھیزیم .2)
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)و از پیروي از عقل و وجدان باز می دارد.  ) براي رسیدن به لذت  هاي زودگذر دنیایی، به گناه دعوت می کند.  گزینه 1 نفس امّاره: عامل درونی انسان ها را   . 21

  خداي متعال: شناخت خیر و نیکی و گرایش به آن و شناخت بدي و زشتی و بیزاري از آن را در وجود ما قرار داد، تا به خیر و نیکی رو آوریم و از گناه و زشتی بپرهیزیم.

از دقت در آیات شریفۀ  و  سورة شمس:  گزینه 2  . 22
«و نفس و ما سّواها»: سوگند به نفس و آنکه سامانش بخشید. 

«فالهمها فجورها و تقواها»: آنگاه بدکاري و تقوایش را به او الهام کرد. 

، قیامت]: «و ال اقسم بالّنفس اللوامه : سوگند به نفس مالمت کننده»  ج) قرآن کریم عامل درونی این حالت را"نفس لّوامه"، یعنی نفس سرزنشگر، نامیده و به آن سوگند خورده است. [آیۀ 

ا َکُفوًرا» ارتباط معنایی دارد. ا َشاِکًرا َوِإمَّ ِبیَل ِإمَّ این که خداوند انسان را مسئول سرنوشت خویش قرار داده است، یعنی قدرت اختیار که با آیۀ شریفۀ  «ِإنَّا َهَدْیَناُه السَّ گزینه 2  . 23

همه موارد به جز «زیبا جلوه دادن دنیا» از راه هاي فریب و حیله هاي شیطانی است.  گزینه 2  . 24
بررسی مورد نادرست: زیبا جلوه دادن گناه گناهکاران از حیله ها و فریب  شیطانی است، نه زیبا جلوه دادن دنیا!!

شناخت انسان (خودشناسی) یعنی شناخت سرمایه ها و توانایی هایی که خداوند به  او عطا  کرده و چگونگی بکار گیري آنها و شناخت موانع  حرکت انسان در  مسیر تقرب به  خدا و نحوة گزینه 3  . 25
مقابله یا دوري از  آنها.

} ب) از این روست کھ ھمۀ ما
فضائلی چون صداقت، عزت نفس و عدالت را دوست داریم.1)
و از دورویی، حقارت نفس، ریا و ظلم بیزاریم.2)

■12

■

78

الف) خدای متعال

شناخت خیر و نیکی و گرایش بھ آن را در ما قرار داد تا بھ خیر و نیکی رو آوریم.1)
شناخت بدی و زشتی و بیزاری از آن را در ما قرار داد، تا از گناه و زشتی بپرھیزیم.2)

(3} از این روست کھ ھمۀ ما
فضایلی چون صداقت، عزت نفس و عدالت را دوست داریم.1)
و از دورویی، حقارت نفس، ریا و ظلم بیزاریم.2)

⎫
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ب) گرایش انسان بھ نیکی ھا و زیبایی ھا سبب می شود
کھ در مقابل گناه و زشتی واکنش نشان دھد.1)

(2} و آنگاه کھ بھ گناه آلوده شد
خود را سرزنش و مالمت کند.1)

و در اندیشۀ جبران آن برآید.2)
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