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بیل، إما شاکرًا و إما کفورًا » قابل برداشت نیست؟ کدام یک از عبارات زیر از آیۀ « إنّا َهدیناه السَّ  . 1

چون انسان اختیار دارد پس هر انتخابی از سوي او محترم است.   هدایت یافتن به منزلۀ شاکربودن است.  

هدایت الهی نشان دهندة اختیاري بودن کمال انسان است.   از ملزومات اختیار براي انسان هدایت است.  

کدام عبارت، توصیف کنندة نفس اّماره است؟  . 2

در مقابل گناه و زشتی واکنش نشان می دهد و بعد از گناه، خود را سرزنش می کند.

فرزندان آدم را فریب می دهد و از رسیدن به بهشت باز می دارد و کارش فقط وسوسه کردن است.

انسان را از یاد خدا غافل می کند و به دنیا سرگرم می نماید و کار او صرفًا فریب دادن انسان است.

انسان ها را براي رسیدن به لذت هاي دنیایی به گناه دعوت می کند و از پیروي عقل و وجدان باز می دارد.

شیطان در روز .................. به اهل جهنم می گوید: « خدا به شما وعدة حق داد؛ اما من به شما وعده دادم و خالف آن عمل کردم. البته من بر شما تسلطی  . 3
نداشتم» این عبارت نیز بیانگر .................. است.

برزخ ـ اختیار انسان در دنیا و عدم تسلط شیطان بر اوست. قیامت ـ اختیار انسان در دنیا و عدم تسلط شیطان بر اوست.

برزخ ـ قدرت شیطان در فریب انسان و سلب ارادة او قیامت ـ قدرت شیطان در فریب انسان و سلب ارادة او

.  قرآن کریم جامع ترین و اصلی ترین هدف زندگی  انسان را .................. بیان کرده است و اولین گام براي حرکت در این مسیر، .................. است به 4
همین دلیل است که  .................. سودمندترین دانش ها شمرده شده است.

نزدیک و تقرب به خدا - خداشناسی - انسان شناسی عبودیت - خداشناسی - انسان شناسی  

نزدیک و تقرب به خدا - انسان شناسی - خودشناسی عبودیت - انسان شناسی - خودشناسی

از نظر قرآن کریم، سودمندترین دانش چیست و زیبا و لذت بخش نشان دادن گناه توسط شیطان به چه هدفی انجام می گیرد؟  . 5

جهان شناسی – فریب انسان  خودشناسی – نفوذ در انسان خودشناسی – فریب انسان جهان شناسی – نفوذ در انسان

اگر از دیدگاه ملکوتی و نه ُملکی، جویاي تعریفی براي دنیا و آخرت باشیم، آن ها را موصوف به چه خواهیم یافت؟  . 6

«لَهّو و لَِعب» - «لَِهَی الَحَیواُن» «الَریَب فیِه» - «نَموُت و نَحیا» «ال َریَب فیِه» - «لَِهَی الَحَیوان» «لَهو و لَِعب» - «نَموت و نَحیی»

سقوط پاره اي از انسان ها به دّرة هولناك گناه و اعتالي پاره اي دیگر به مراتب واال حاکی از آن است که انسان موجودي برخودار .................. است.  . 7

گرایش به نیکی ها و زیبایی ها اختیار  سرشت خدا آشنا و خداگرا  عقل 

از آن جایی که .................. و .................. هرکس با توانایی هاي او هماهنگی دارد لذا انتظار می رود .................. ما به وسعت سرمایه هایمان باشد.  . 8

همت - هدف - آمادگی   هدف - مسیر حرکت - هدف   همت - هدف - تالش   هدف - مسیر حرکت - همت  

اگر بگوییم: خداوند آنچه در آسمان ها و زمین است، براي انسان آفریده و توانایی بهره مندي از آن ها را در وجود او قرار داده است، اینها نشان می دهد  . 9
خداي متعال:

ما را صاحب اراده و اختیار آفرید و مسئول سرنوشت خویش قرار داد. 

شناخت خیر و نیکی و گرایش به آن و شناخت بدي و زشتی و بیزاري از آن را در وجود ما قرار داد. 

سرشت ما را با خود آشنا کرد و گرایش به خود را در وجود ما قرار داد. 

ما را گرامی داشته و براي ما در نظام هستی جایگاه ویژه اي قائل شده است. 

خواست شیطان از فریب انسان ها با شراب و قمار چیست؟  . 10

بازداشتن انسان از پیروي از عقل و وجدان بازداشتن انسان از رسیدن به بهشت

ایجاد عداوت و کینه در میان انسان ها طغیان نفس درونی انسان و غرق شدن در غرایز حیوانی
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عکس العمل نشان دادن انسان در مقابل گناه و زشتی، برخاسته از .................. است که آیۀ شریفۀ .................. حاکی از این مطلب است.  . 11

نفس مالمت گر-   «نفٍس و ما سّواهافالهمها فجورهاو تقواها»   گرایش به نیکی ها و زیبایی ها -  «و نفٍس و ما سّواها فالهمها فجورها و تقواها»  

نفس مالمت گر-  «ال اقسم بالنَّفس الّلوامۀ»   گرایش او به نیکی ها و زیبایی ها -  «ال اقسم بالنَّفس اللّوامۀ» 

کدام گزاره به ترتیب معرف «عامل بیرونی کمال انسان» و عامل درونی سقوط او است؟  . 12

خداوند از عامل بیرونی خبر می دهد که خود را برتر از آدمیان می پندارد - و سوگند به نفس مالمت کننده

خداوند پیامبران و پیشوایان پاك و دلسوزي را همراه با کتاب راهنماي ما فرستاد - دشمن ترین دشمن تو همان نفسی است که در درون توست.

قرآن کریم عامل بیرونی این حالت را نفس لوامه یعنی نفس سرزنش گر نامیده و به آن سوگند خورده است - انسان ها را براي رسیدن به لذات زودگذر دنیایی به گناه دعوت
می کند.

خداوند ما را صاحب اراده و اختیار آفرید سپس راه رستگاري و شقاوت را به ما نشان داد تا از شقاوت دوري کنیم - شیطان می خواهد بوسیله شراب و قمار در میان شما عداوت و
کینه ایجاد کند.

در اندیشۀ جبران برآمدن به هنگام آلودگی به گناهان، مولود کدام سرمایه است و قرآن کریم این عامل .................. را نفس لّوامه نامیده و  . 13
..................

گرایش به خیر و نیکی - درونی - بدان سوگند خورده است.   قدرت اختیار - درونی - بدان سوگند خورده است.  

قدرت اختیار - بیرونی - به پیروي از آن دعوت کرده است.   گرایش به خیر و نیکی - بیرونی - به پیروي از آن دعوت کرده است.  

کدام آیۀ شریفه مبین سرمایه اي است که انسان را مسئول سرنوشت خویش قرار  می دهد؟  . 14

ً انا هدیناه السبیل امّا شاکراً و اما کفورا فالهمها فجورها و تقواها ونفس و ما سواها وال اقسم با لنفس  اللوامه

خاستگاه امتناع انسان از شنیدن نواي عقل چیست؟ این مانع با کدام یک از آیات شریفه در تقابل است؟  . 15

شیطان - فالهمها فجورها و تقواها  شیطان - ال اقسم بالنفس اللوامه  نفس اماره - فالهمها فجورها و تقواها  نفس اماره - ال اقسم بالنفس اللوامه 

بر اساس آیات شریفه، شیطان اعمال زشت چه کسانی را در نظرشان زینت می دهد؟ او آن ها را چگونه می فریبد؟  . 16

رویگردانان از هدایت الهی پس از تبیین دین براي آن ها - با آرزوهاي طوالنی رویگردانان از هدایت الهی پس از تبیین دین براي آن ها - با شراب و قمار

گناهکاران - با آرزوهاي طوالنی گناهکاران - با شراب و قمار

اینکه انسان براساس آیۀ « انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا » نسبت به وسوسه و فریب شیطان عمل کرده است، در جهنم زمینه ساز چیست و در  . 17
کدام عالم انجام می گیرد؟

سرزنش خود - دنیا که فرصتی است براي رسیدن به هدف آفرینش  سرزنش خود - قیامت که فرصتی براي توبه باقی نمانده است. 

میل به طغیان - قیامت که فرصتی براي توبه باقی نمانده است.  میل به طغیان - دنیا که فرصتی است براي رسیدن به هدف آفرینش 

عکس العملی که نفس آدمی در برابر گناه از خود نشان می دهد، بر خاسته از کدام یک از پرهاي پرواز او در آسمان بندگی خداست و در کدام آیۀ  . 18
مبارکه، به این عکس العمل (همه پر پرواز) اشاره شده است؟

امِه»   وَّ وجدان اخالقی - «و ال اقسم بِالنِّفس اللَّ وجدان اخالقی - «َو نَفٍس َو ما سّواها َفَالَهَمها ُفجورها و تقواها»  

گرایش به زیبایی  ها - «َو نَفٍس َو ما سّواها َفَالَهَمها ُفجورها و تقواها»   امِه»   وَّ گرایش به زیبایی  ها - «و ال اقسم بِالنِّفس اللَّ

تناسب میان هدف و  ..................  این موضوع را اقتضا می کند که  .................. .  . 19

برنامه - بدون داشتن برنامۀ مناسب، رسیدن به هدف محال است. 

برنامه - داشتن سرمایۀ اندك موجب روي آوردن به کاري کوچک شود و برعکس. 

توانایی و سرمایه - داشتن سرمایۀ اندك موجب روي آوردن به کاري کوچک شود و برعکس.

توانایی و سرمایه - بدون داشتن برنامۀ مناسب، رسیدن به هدف محال است.
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هر یک از سرمایه هاي زیر چگونه انسان  را در  رسیدن به  هدف زندگی کمک  می کند؟   . 20
- عقل 

- اختیار  و  اراده 
- هدایت  الهی

با تشخیص مسیر درست  از  نادرست - با دوري از شقاوت  و گمراهی - نشان  دادن راه  سعادت

با دوري از شقاوت  و  گمراهی - با تشخیص مسیر درست  از  نادرست - نشان دادن راه  سعادت

با نشان  دادن راه  سعادت - با دوري از شقاوت  و  گمراهی - با تشخیص مسیر درست  از  نادرست

با تشخیص مسیر درست  از  نادرست - با نشان   دادن راه  سعادت -  با دوري از شقاوت  و  گمراهی

با  تدبر در  قرآن، در هر یک از عبارت  هایی که در احتجاج شیطان با دوزخیان آمده است، کدام موضوع دریافت می شود؟   . 21
- من به شما تسلطی نداشتم 

- من فقط شما  را به  گناه دعوت   کردم 
- این خودتان بودید که دعوت مرا پذیرفتید، امروز خود  را سرزنش کنید

اختیار انسان - کار شیطان فریب و وسوسه است - انسان مسئول سرنوشت خویش است

عدم تسلط شیطان - عامل  درونی که انسان را به  گناه دعوت  می کند - سلب مسئولیت انسان

اختیار انسان - عامل  درونی که انسان را به  گناه دعوت  می کند - انسان مسئول سرنوشت خویش است

عدم تسلط شیطان - کار شیطان فریب و وسوسه است - سلب مسئولیت انسان

کدام عبارت توصیف کنندة نفس اماره، به عنوان مانع رسیدن انسان به هدف است؟  . 22

فریبندة آدمیان و سرگرم کننده به آرزوهاي دنیوي  مانع رسیدن به بهشت و وظیفه اش وسوسه و اغواء کردن است. 

مانع پیروي از عقل و دشمنی قسم خورده و وسوسه گر دعوت کننده به گناه یا رسیدن به لذت هاي زودگذر دنیایی 

دشمن ترین دشمن انسان براي چه او را به گناه دعوت می کند و از چه باز می دارد؟  . 23

رسیدن به لذت هاي زودگذر دنیایی - رسیدن به بهشت  فریب خوردن انسان بی بهره از تقوا - پیروي از عقل و وجدان 

رسیدن به لذت هاي زودگذر دنیایی - پیروي از عقل و وجدان  فریب خوردن انسان بی بهره از تقوا - رسیدن به بهشت 

 . 24
مضامین «مانع خوشی هاي زودگذر» و «بازدارنده از راحت طلبی»، به ترتیب مؤید کدام یک از سرمایه هاي انسان است که خداوند در وجود انسان به ودیعه

گذاشته است؟

نفس لوامه ــ گرایش به خیر و نیکی اندیشه ــ وجدان اندیشه ــ گرایش به خیر و نیکی نفس لوامه ــ تعقل

آنان که پنجرة امید و روشنایی به رویشان باز می شود چه ویژگی هایی دارند و آنان که غفلت از مرگ را پیش می گیرند، چه اعتقادي دارند؟  . 25

"َمن آَمَن بِاهللا َوالیوم االِخِر َو َعِمَل َصالحًا" - "و هِذِه الحیاة الُدنیا اِال لَْهو َو لَِعب"   هر"   "َمن آَمَن بِاهللا َوالیوم االِخِر َو َعِمَل َصالحًا" - "َو ما ُیهِلُکنا اِالالدَّ

"الّذین آَمنوا َو َعِملواالصالحاِت" - "َو ما هِذِه اْلحیاة الُدنیا اِال لِْهُو َو لَِعب"   هر"   "الّذین آَمنوا َو َعِملواالصالحاِت" - "َو ما ُیهِلُکنا اِالالدَّ
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» از آیه قابل برداشت نیست و البته به طور کلی هم تمام انتخاب هاي انسان محترم نمی باشد.   گزینۀ « گزینه 2  . 1
ردگزینه: در این آیه شاکربودن را به دنبال هدایت آورده که نشان می دهد شکر نعمت همان هدایت یافتن است.  

نکتۀ دیگر این که هدایت از ملزومات اختیار است، چرا که بدون هدایت، انسان داراي اختیار نمی تواند راه درست را پیدا کند و باالخره این که وقتی خدا انسان را هدایت می کند، یعنی اختیار او و
احتمال اشتباه او را درنظر گرفته است. پس هدایت نشانگر اختیار است.  

نفس اماره در انسان، یکی از موانع رسیدن به هدف یا از عوامل سقوط است زیرا عامل درونی فرمان دهنده به بدي هاست، براي رسیدن به لذت هاي زود گذر دنیایی به گناه دعوت گزینه 4  . 2
می کند و از پیروي عقل و وجدان باز می دارد. امام علی (ع) در مورد آن فرموده است: «دشمن ترین دشمن تو، همان نفسی است که در درون توست».

ویژگی اختیار آدمی در دنیا و عدم تسلط شیطان بر انسان در قیامت مستفاد می گردد. گزینه 1  . 3

قرآن کریم جامع ترین و اصلی ترین هدف زندگی انسان، نزدیکی و تقرب به خداست. اولین گام براي حرکت انسان در این مسیر، شناخت انسان است. به همین دلیل است که گزینه 4  . 4
خودشناسی سودمندترین دانش ها شمرده شده است. 

قرآن کریم هدف خلقت انسان را عبودیت بیان کرده است. رشد و کمال انسان و در نتیجه رستگاري او جز با گام برداشتن به سوي این هدف میسر نمی شود و اولین گام براي حرکت گزینه 2  . 5
انسان در این مسیر شناخت انسان است. به همین دلیل است که خودشناسی سودمند ترین دانش شناخته شده است. 

تنها راه نفوذ شیطان وسوسه کردن و فریب دادن است؛ ولی زیبا و لذت بخش نشان دادن گناه از راه هاي فریب انسان توسط شیطان است. 

نَیا إّال َلهٌو َو َلِعٌب َو إنَّ الَّداَر األِخَره َلِهَی الَحَیوان َلو َکانُوا َیعَلُموَن»" گزینه  پاسخ صحیح است.  با توجه به آیۀ شریفۀ «و َما هِذِه الَحَیاه الدُّ گزینه 4  . 6

از آنجا که خداوند، ما را صاحب اراده و اختیار آفرید، فلذا سقوط پاره اي از انسان ها به دّرة هولناك گناه و اعتالي پاره  اي دیگر به مراتب واال حاکی از آن است که انسان موجودي گزینه 3  . 7
برخوردار از اختیار است. 

هدف و مسیر حرکت هرکس با توانایی ها و سرمایه هایش هماهنگ است. هدف ما باید به وسعت سرمایه هایمان باشد.   گزینه 3  . 8

خداوند آنچه در آسمان ها و زمین است، براي انسان آفریده و توانایی بهره مندي از آن ها را وجود ما قرار داده است، این ها نشان می دهد خداي متعال ما انسان ها را گرامی داشته و براي گزینه 4  . 9
ما در نظام هستی جایگاه ویژه اي قائل شده است. 

شیطان می خواهد به وسیله شراب و قمار در میان شما دشمنی و کینه ایجاد کند و شما را از یاد خدا و نماز بازدارد. گزینه 4  . 10

گرایش انسان به نیکی ها و زیبایی ها « فالهمها فجورهاو تقواها » سبب می شود که در مقابل گناه و زشتی واکنش نشان دهد.  گزینه 1  . 11

عامل بیرونی کمال انسان پیامبران و پیشوایان هستند  گزینه 2  . 12
عامل درونی سقوط انسان نفس اماره می باشد که حضرت علی می فرماید: دشمن ترین دشمن تو همان نفسی است که در درون توست.

کلمۀ مولود غالبًا به جاي معلول استفاده می شود و در اندیشۀ جبران برآمدن معلول گرایش به خیر و نیکی است که قرآن کریم این عامل درونی را نفس لوامه نامیده و بر آن سوگند گزینه 2  . 13
خورده است.  

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 گزینه 4  . 14
برگزینیم و از شقاوت دوري  کنیم: 

انا هدیناه السبیل امّا شاکرًا و امّا کفورا

خداوند به ما یادآوري می کند که عامل درونی که انسان ها را براي رسیدن به لذت هاي زودگذر دنیایی، به گناه دعوت می کند. از پیروي از عقل و وجدان  باز می دارد.  گزینه 1  . 15
- نفس اماره با نفس لوامه در تقابل می شد که آیه «وال اقسم بالنفس اللوامه» آن است.

کسانی که بعد از روشن شدن هدایت بر آن ها، پشت به حق کردند شیطان اعمال زشتشان را در نظرشان زینت داده و آنان را با ارزوهاي طوالنی فریفته است. گزینه 2  . 16

این خود ما هستیم که (با اختیار خود) به شیطان اجازة وسوسه می دهیم یا راه فریب را بر او می بندیم. آیۀ مذکور نیز بیانگر اختیار انسان در دنیا است؛ شیطان در قیامت که فرصتی گزینه 1  . 17
براي توبه باقی نمانده است، به اهل جهنم می گوید: «این خودتان بودید که (با اختیار) دعوت مرا پذیرفتید، امروز خود را سرزنش کنید، نه مرا» 

گرایش انسان به نیکی  ها و زیبایی  ها (علت) سبب می شود که در مقابل گناه و زشتی واکنش و عکس العمل نشان دهد (معلول). این عکس العمل (نفس لوامه) از آیۀ شریفۀ  «و ال اقسم گزینه 3  . 18
امِه» ، برداشت می شود. ِبالنِّفس اللَّوَّ

هدف و مسیر حرکت هر کس متناسب با توانایی ها و سرمایه هایش است، بدین معنا که اگر کسی سرمایه اي اندك داشته باشد، به کاري کوچک روي می آورد ولی هرچه بر این گزینه 3  . 19
سرمایه  افزون گردد، هدف هاي بزرگ تري را می توان مدنظر قرار دارد. 

عقل: پروردگار به  ما نیرویی عطا  کرده تا با  آن بیندیشیم و مسیر درست زندگی را  از راه هاي  غلط تشخیص   دهیم.  گزینه 1  . 20
اختیار  و  اراده: خداوند راه  شقاوت را به  ما نشان  داده تا با  استفاده از سرمایۀ  عقل راه  رستگاري را برگزینیم و از  شقاوت دوري  کنیم. 

هدایت  الهی: عالوه  بر  این سرمایه هاي بزرگ، خداوند پیامبران  و  پیشوایان  پاك و دلسوزي را همراه با کتاب  راهنما براي  ما فرستاد تا راه  سعادت را به  ما نشان  دهد و در  پیمودن راه  حق به  ما کمک 
کنند.

من به شما تسلطی نداشتم  بیانگر اختیار انسان است.  گزینه 1  . 21

من فقط شما  را به  گناه دعوت  کردم  کار شیطان فریب و وسوسه است (عامل  بیرونی). 

این خودتان بودید که دعوت مرا پذیرفتید، امروز خود را سرزنش  کنید  سلب مسئولیت از شیطان و انسان مسئول سرنوشت خویش است.

نفس اماره، عامل درونی است که انسان ها را براي رسیدن به لذت هاي زودگذر دنیایی، به گناه دعوت می کند و از پیروي از عقل و وجدان باز می دارد. میل سرکشی که در درون انسان گزینه 3  . 22

طغیان می کند و وي را به گناه فرا می خواند. دقت کنیم وسوسه کردن و فریب و اغواء و فریبندة آدمیان و دشمن قسم خورده در گزینۀ  و  و  مربوط به شیطان است، نه نفس اماره. 

عاملی (مانع) درونی (نفس اماره، دشمن ترین دشمن) انسان ها را براي رسیدن به لذت هاي زودگذر دنیایی، به گناه دعوت می کند و از پیروي از عقل و وجدان باز می دارد. گزینه 4  . 23

اگر هدف از خلقت انسان خوردن، خوابیدن و خوش بودن در این دنیاي چندروزه بود، آیا به سرمایه هایی همچون عقل  و وجدان و پیامبران نیاز داشتیم؟ عقلی که با دوراندیشی ما را گزینه 3  . 24
از خوشی هاي زودگذر منع می کند (اندیشه) و وجدانی که با محکمه هایش ما را از راحت طلبی باز می دارد اگر بنا بر خوردن و خوابیدن باشد، حیوانات از ما خوش تر زندگی می کنند، چون نه عقل

(اندیشه) دارند که مانع آنان باشد و نه وجدانی که گاه و بیگاه آنان را سرزنش کند.
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با این دیدگاه پنجرة امید و روشنایی به روي انسان باز می شود و شور و نشاط و انگیزه فعالیت و کار، زندگی را فرا می گیرد.  گزینه 1  . 25
«َمْن آَمَن ِباِهللا َوالیْومِ االِخِر َو َعِمَل َصاِلحًاُ َفال َخْوَف َعَلیِهْم َوالُهْم َیْحَزنوَن»  

اعتقاد آنان که غفلت از مرگ را پیش می گیرند در آیۀ  زیر بیان شده است: 
«وقالوا ما هی اال حیاتنا الدنیا» : (کافران) گفتند: زندگی و حیاتی جز همین زندگی و حیات دنیایی ما نیست. 

«نموت و نحیی» : همواره (گروهی از ما) می میریم و (گروهی) زنده می شویم. 
«ما یهلکنا اال الدهر» : و ما را فقط گذشت روزگار نابود می کند. 

«و ما لهم بذلک من علم» : البته این سخن را روي علم نمی گویند. 
«ان هم اال یطنون» : و فقط ظن و خیال آنان است. 
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