
تلفن تماس: ۰۲۶۳۳۴۰۸۹۴۴



کدام یک از احادیث زیر هم مفهوم با این حدیث علی (ع) است که می فرماید  «انّه لیس النفسکم ثمن اال الجنًهْ فال تبیعوها اّال بها» ؟  . 1

ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم و بر بسیاري از مخلوقات برتري دادیم. اي فرزند آدم همۀ مخلوقات را براي تو آفریدم و تو را براي خودم

خدا در نفس آنان بزرگ است پس غیر خدا در چشم آنان کوچک. بنده دیگري مثل خودت نباش چرا که خدا تو را آزاد آفریده است.

انسان براي یافتن عزت و پرورش آن در خود باید .................. که آیه ي .................. انسان را به آن رهنمون می سازد.  . 2

به سراغ سرچشمه ي آن برود - و ال تکونوا کالَّذین نَُسوا اهللا فانساهم انفسهم

به سراغ سرچشمه ي آن برود - من کان ُیرید العّزة فِلّله العّزة جمیعًا

خود عالی را پرورش داده و خدا را فراموش نکند - و ال تکونوا کالَّذین نَُسوا اهللا فانساهم انفسهم

خود عالی را پرورش داده و خدا را فراموش نکند - من کان ُیرید العّزة فِلّله العّزة جمیعًا

به بیان امام علی (ع) پاسداري از نعمت «آزادگی» اعطا شده از خداوند، در گرو .................. است که ایشان بهاي انسان چه چیزي معرفی کرده است؟  . 3

نفی بندگی جز خدا -  انه لیس النفسکم ثمن اال الجنه   نفی بندگی جز خدا -  اخالص العمل من قوة الیقین  

قبول بندگی خدا -  اخالص العمل من قوة الیقین   قبول بندگی خدا -  انه لیس النفسکم ثمن اال الجنه  

با توجه به آیۀ شریفۀ  «الیرهق وجوههم قتر والذله»  دریافت الطاف الهی مخصوص چه کسانی است و غبار ذلت به چهره آدمی آنگاه می نشیند که  . 4
..................

 للذین احسنوا - مرتکب گناه شود  للذین احسنوا  - گرایش فطري را نادیده بگیرد 

 یرید الفره  - مرتکب گناه شود یرید الفره - گرایش فطري را نادیده بگیرد

هر کس خواستار و طالب عزت است می بایست خود را به کدام سرچشمه متصل کند و شکست در برابر موانع بیرونی .................. شکست درونی است.  . 5

 فلله العزة جمیعًا - موخر از  احسنوا حسنی  - موخر از  فلله العزة جمیعًا - مقدم بر  احسنوا حسنی  - مقدم بر

از آنجا که لطف و فضل الهی به انسان هاي نیکوکار، موجب ازدیاد پاداش آن ها می شود، کدام آیۀ شریفه را می توان مورد استناد قرار داد و نشستن غبار  . 6
ذلت بر چهرة انسان ذلیل به کدام علت است؟

 من کان یرید العّزة فلّله العّزة جمیعا  -  و ترهقهم ذلۀ   لّلذین احسنوا الحسنی و زیادة -  والَّذین کسبوا السّیئات  

 لّلذین احسنوا الحسنی و زیادة - و ترهقهم ذلۀ   من کان یرید العّزة فلّله العّزة جمیعا  -  والَّذین کسبوا السّیئات  

این بیان امام حسین (ع) که فرمودند «مرگ با عزت از زندگی با ذلت برتر است» حاکی از .................. است که ترسیمی از آیۀ شریفۀ ..................  . 7
می باشد.

ْنَیا َواْآلِخَرِة ِ َثَواُب الدُّ ْنَیا َفِعْنَد اهللاَّ استقامت در دین -  َمْن َکاَن ُیِریُد َثَواَب الدُّ ُة َجِمیًعا   ِه اْلِعزَّ َة َفِللَّ مهارت نفس -  َمْن َکاَن ُیِریُد اْلِعزَّ

ْنَیا َواْآلِخَرِة ِ َثَواُب الدُّ ْنَیا َفِعْنَد اهللاَّ عزت نفس -  َمْن َکاَن ُیِریُد َثَواَب الدُّ ُة َجِمیًعا   ِه اْلِعزَّ َة َفِللَّ عزت نفس -  َمْن َکاَن ُیِریُد اْلِعزَّ

عزت به چه معنایی است و انسان براي یافتن و پرورش آن در خود چه باید بکند و کدام آیۀ شریفه انسان را به آن رهنمون می سازد؟  . 8

ِذیَن َأْحَسُنوا اْلُحْسَنى َو ِزَیاَدٌة   نفوذناپذیري ـ به سراغ سرچشمۀ آن برود. ـ  لِلَّ

ُة َجِمیًعا   َة فللِه اْلِعزَّ نفوذناپذیري ـ به سراغ سرچشمۀ آن برود. ـ  َمن َکاَن ُیِریُد اْلِعزَّ

ِذیَن َأْحَسُنوا اْلُحْسَنى َو ِزَیاَدٌة   درك عظمت خداوند ـ خود عالی را پرورش داده و خدا را فراموش نکند ـ  لِلَّ

ُة َجِمیًعا   ِه اْلِعزَّ َة َفِللَّ درك عظمت خداوند ـ خود عالی را پرورش داده و خدا را فراموش نکند ـ  َمن َکاَن ُیِریُد اْلِعزَّ

علت و معلول رسیدن انسان به عزت نفس چیست؟  . 9

بندگی خالصانه - حفظ پیمان با خدا  بندگی خالصانه - سرکوب تمایالت دانی 

کنترل هوس ها و تمایالت - حفظ پیمان با خدا  کنترل هوس ها و تمایالت - سرکوب تمایالت دانی 

نمونه سوال دین و زندگى یازدهم درس 11 سخت

تلفن تماس: ۰۲۶۳۳۴۰۸۹۴۴

www.akoedu.ir

www.ak
oe

du
.ir



اگر بگوییم «از آنجا که تنها ذات پاك خداوند است و هرکسی عزتی کسب می کند از برکت وجود بی انتهاي اوست» پیام کدام آیه را ترسیم کرده ایم؟  . 10

ِذیَن َأْحَسُنوا اْلُحْسَنى? َوِزَیاَدٌة ? َوَال َیْرَهُق ُوُجوَهُهْم َقَتٌر ُة َجِمیًعا   لِلَّ ِه اْلِعزَّ َة َفِللَّ َمْن َکاَن ُیِریُد اْلِعزَّ

الَِحاِت ُأوَل?ِئَک ُهْم َخْیُر اْلَبِریَِّۀ ْنَیا َواْآلِخَرِة   الَِّذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ ِ َثَواُب الدُّ ْنَیا َفِعْنَد اهللاَّ َمْن َکاَن ُیِریُد َثَواَب الدُّ

مفهوم «یکی از راه هاي کسب عزت نیکی کردن است» و مفهوم «روي گرداندن از بدي ها براي به دست آوردن عزت» از دقت در کدام آیات شریفه  . 11
به دست می آید و هر کدام از آیات چه نتایجی به دنبال دارد؟

َئٍۀ بِِمْثِلَها  ـ  َوَال َیْرَهُق ُوُجوَهُهْم َقَتٌر  ـ َتْرَهُقُهْم ِذلٌَّۀ َئاِت َجَزاُء َسیِّ یِّ ُة َجِمیًعا  ـ  َوالَِّذیَن َکَسُبوا السَّ ِه اْلِعزَّ َة َفِللَّ َمن َکاَن ُیِریُد اْلِعزَّ

َقَتٌر ِذیَن َأْحَسُنوا اْلُحْسَنى َوِزَیاَدٌة...  ـ  َتْرَهُقُهْم ِذلٌَّۀ  ـ  َوَال َیْرَهُق ُوُجوَهُهْم ُة َجِمیًعا  ـ  للَّ ِه اْلِعزَّ َة َفِللَّ َمن َکاَن ُیِریُد اْلِعزَّ

َئٍۀ بِِمْثِلَها  ـ  َتْرَهُقُهْم ِذلٌَّۀ  ـ  َوَال َیْرَهُق ُوُجوَهُهْم َقَتٌر َئاِت َجَزاُء َسیِّ یِّ ِذیَن َأْحَسُنوا اْلُحْسَنى َوِزَیاَدٌة...  ـ  َوالَِّذیَن َکَسُبوا السَّ لِّلَّ

َئٍۀ بِِمْثِلَها  ـ  َوَال َیْرَهُق ُوُجوَهُهْم َقَتٌر  ـ  َتْرَهُقُهْم ِذلٌَّۀ َئاِت َجَزاُء َسیِّ یِّ ِذیَن َأْحَسُنوا اْلُحْسَنى َوِزَیاَدٌة...  ـ  َوالَِّذیَن َکَسُبوا السَّ لِّلَّ

اگر بگوییم «لطف و فضل الهی ایجاب می کند نیکوکاران پاداش مضاعف دریافت کنند» پیام کدام آیۀ شریفه را ترسیم کرده ایم؟  . 12

ْنَیا َواْآلِخَرِة ِ َثَواُب الدُّ ْنَیا َفِعْنَد اهللاَّ ُة َجِمیًعا   َمْن َکاَن ُیِریُد َثَواَب الدُّ ِه اْلِعزَّ َة َفِللَّ َمْن َکاَن ُیِریُد اْلِعزَّ

َئٍۀ بِِمْثِلَها َوَتْرَهُقُهْم ِذلٌَّۀ ِذیَن َأْحَسُنوا اْلُحْسَنى َوِزَیاَدٌة   َجَزاُء َسیِّ  لِلَّ

بهره مندي انسان از مخلوقات آفریده ي خالق و به جایگاه قرب الهی نائل شدن انساِن مخلوِق خالق با دقت در کدام آیه مستفاد می گردد؟  . 13

بیل اِّما شاکراً و اِّما کفوراً  للَّذین اَحسنوا الُحسنی و زیاَدٌة و ال یرهُق وجوههم َقتٌر ...  اِنّا هدیناُه السَّ

ماواِت و ما فی االرِض ...  َر لُکم ما فی السَّ َسخَّ  و لَقد کّرمنا بنی آدَم و حملناُهم فی البّر و البحِر ... 

به ترتیب، عزت نفس، علت و معلول چیست؟  . 14

تسلیم و بندگی خدا - باقی ماندن بر عزم و تصمیم حفظ پیمان با خدا - باقی ماندن بر عزم و تصمیم

حفظ پیمان با خدا - احساس حضور درپیشگاه خدا تسلیم و بندگی - احساس حضور در پیشگاه خدا

در آیۀ مبارکه «ما فرزندان آدم را کرامت بخشیدیم... و بر بسیاري از مخلوقات برتري دادیم» کدام ویژگی جزئی از فطرت آدمی است و خداوند در  . 15
این مورد خطاب به انسان چه می فرماید؟ و چه جایگاهی را براي انسان بیان می کند؟

عزت نفس ـ اي فرزند آدم این مخلوقات را براي تو آفریدم و تو را براي خودم ـ قرب الهی

عزت نفس ـ همانا بهایی براي جان شما جز بهشت نیست، پس خود را به کمتر از آن نفروشید ـ بهشت

اشرف مخلوقات ـ اي فرزند آدم این مخلوقات را براي تو آفریدم و تو را براي خودم ـ قرب الهی

اشرف مخلوقات ـ همانا بهایی براي جان شما جز بهشت نیست، پس خود را به کمتر از آن نفروشید ـ بهشت

با توجه به آیات قرآن کریم «اعطاي پاداش مضاعف» شامل چه کسانی است و ثمرة این پاداش چیست؟  . 16

 للذین احسنوا الحسنی - لفتحنا علیهم برکات  من کان یرید الفرة - لفتحنا علیهم برکات  

 للذین احسنوا الحسنی - الیرهق وجوههم قتر  من کان یرید الفرة - الیرهق وجوههم قتر  

میان مفاهیِم "ذلّت نفس" و "غفلت از خداوند" و "گرفتار آمدن در دام گناه" رابطۀ علیّت برقرار است. عنوان هریک، به ترتیب در کدام گزینه صحیح  . 17
بیان شده است؟

علّت ــ معلول ــ علّت علّت ـــ معلول ــ معلول معلول ــ علّت ــ علّت معلول ــ علّت ــ معلول

این سخن خداوند که به انسان فرموده است: «اي فرزند آدم، این مخلوفات را براي تو آفریدم و تو را براي خودم» به کدام موارد اشاره دارد؟  . 18

راه هاي تقویت عّزت - توجه به عظمت خداوند و تالش براي بندگی آستان او

راه هاي تقویت عّزت - شناخت ارزش انسان و نفروختن خویش به بهاي اندك

ایستادگی در برابر تمایالت - توجه به عظمت خداوند و تالش براي بندگی آستان او

ایستادگی در برابر تمایالت - شناخت ارزش انسان و نفروختن خویش به بهاي اندك
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علّت تبیین منزلت انسان ها در آفرینش از جانب خداوند چیست و پیام کدام آیۀ شریفه، وافی به این مقصود است؟  . 19

انسان ها از همۀ مخلوقات برتر و باالتر باشند - "اي فرزند آدم، این مخلوقات را براي تو آفریدم و تو را براي خودم."

انسان ها از همۀ مخلوقات برتر و باالتر باشند - "ما فرزندان آدم را کرامت بخشیدیم."

انسان ها خود را عزیز شمارند و به بهاي اندك نفروشند - "ما فرزندان آدم را کرامت بخشیدیم."

انسان ها خود را عزیز شمارند و به بهاي اندك نفروشند - "اي فرزند آدم، این مخلوقات را براي تو آفریدم و تو را براي خودم."

َة» صفت عزت چگونه صفتی است؟ در آیۀ «َمن َکاَن ُیِریُد الِْعزَّ  . 20

خدا دادي  طبیعی  ذاتی و فطري  اکتسابی و اختیاري 

کدام سخن از پیشوایان دین، مفهوم خطاب خداوند متعال را که فرمود: «اي فرزند آدم، این مخلوقات را براي تو آفریدم و تو را براي خودم» مورد  . 21
تأکید قرار می دهد؟

امام صادق (ع): مایۀ زینت و زیبایی ما باشید، نه مایۀ زشتی و عیب ما.  

امام علی (ع): بندة کسی مثل خودت نباش، زیرا خداوند تو را آزاده آفریده است.  

پیامبر اکرم (ص): خدایا، اینان اهل  بیت من اند، آنان را از هر پلیدي و ناپاکی حفظ کن.  

امام علی (ع): همانا بهایی براي جان شما جز بهشت نیست، پس خود را به کمتر از آن نفروشید.  

اکنون که فهمیدیم به فرمایش امیرالمؤمنین (ع) «قدر و ارزش جان انسان،  بهشتی به وسعت همۀ آسمان ها و زمین است» چه وظیفه اي داریم و چرا  . 22
انسان عزیز، غیر خدا را کوچک می بیند؟

فال تبیعوها اال بها ـ خالق جهان در نظر ایشان بزرگ است. 

لیس النفسکم ثمن اال الجنۀ ـ خالق جهان در نظر ایشان بزرگ است. 

فال تبیعوها اال بها ـ خداوند فرزندان آدم را بر بسیاري مخلوقات برتري داده است. 

لیس النفسکم ثمن اال الجنّۀ ـ خداوند فرزندان آدم را بر بسیاري مخلوقات برتري داده است. 

بیان جملۀ "[در این واقعه] جز زیبایی ندیدم" از لسان خواهر بزرگوار امام حسین (علیه السالم)، پس از مصائب عاشورا، بیانگر کدام فضیلت اخالقی  . 23
ایشان بوده و کدام آیۀ شریفه دربردارندة ثمرة آن است؟

شجاعت – (لّلذین احسنوا الحسنی و زیادة و الیرهق وجوَهُهم قتر و ال ذلّۀ ) شجاعت – (من کان یرید العّزة فلّله العّزة جمیعًا )

عزت – ( من کان یرید العّزة فلّله ّ العّزة جمیعًا ) عزت – ( لّلذین احسنوا الحسنی و زیادة و الیرهق وجوَهُهم قتر و ال ذلّۀ )

با توجه به آیۀ شریفۀ : «والذین کسبوا السیئات جزا ء و سیئه بمثلها»، کدام  موضوعات دریافت می گردد؟  . 24

دنباله روي از تمایالت منفی، خواري و ذلّت را به دنبال دارد و جزاي بد معلول کسب گناهان است.

گناه خود را به گردن عوامل بیرونی انداختن باعث عادي شدن گناه و باالخره دچار عذاب اخروي شدن است.

تجّسم اعمال گناهان زشت و بد معلول توجیه گناه و عادي شدن گناهان است.

عدم شناخت جایگاه خویش و رفتن در مسیر غیر الهی عاقبتی بسیار سخت دارد.

عبارات نقل شده از امیرمؤمنان علی (علیه السالم) که می فرماید: «همانا بهایی براي جان شما جز بهشت نیست.» و «بندة کسی مثل خودت نباش زیرا  . 25
خداوند تو را آزاد آفریده است.» به ترتیب اشاره به کدام راه هاي تقویت عزت دارد؟

شناخت ارزش خود و نفروختن خویش به بهاي اندك ــ توجه به عظمت خداوند و تالش براي بندگی او  

شناخت ارزش خود و نفروختن خویش به بهاي اندك ــ شناخت ارزش خود و نفروختن خویش به بهاي اندك

توجه به عظمت خداوند و تالش براي بندگی او ــ توجه به عظمت خداوند و تالش براي بندگی او

توجه به عظمت خداوند و تالش براي بندگی او ــ شناخت ارزش خود و نفروختن خویش به بهاي اندك
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حدیث شریف  «انّه لیس ِالَ انفسکم ثمن اال الجنه فالتبیعوها االبها»  (بهاي وجودي شما جز بهشت نیست پس آن را جز به بهشت نفروشید) بیانگر عزت نفس انسان در برابر هوي و هوس و گزینه 4  . 1
گناه است. در حدیث «خدا در نفس آنان بزرگ است پس غیر خدا در چشم آنان کوچک» درمی یابیم که کسی که بندگی خدا را بپذیرد و به او ایمان بیاورد، به سرچشمه عزت (یعنی خداوند) پیوند

خورده و عزیز و شکست ناپذیر می شود و در برابر هوس ها و گناه می ایستد. پس این دو حدیث از نظر مفهومی ارتباط دارند و هر دو بیانگر عزت نفس و توجه به عظمت خداوند می باشند. 

پاسخ منتا: وقتی در سؤاالت از احادیث پرسش می شود، منظور احادیث حضرات معصومین (ع) است؛ نه احادیث قدسی.

انسان براي یافتن عزت و پرورش آن در خود باید به سراغ سرچشمه ي آن برود که آیه ي "من کان ُیرید العّزة فِلّله العّزة جمیعًا "انسان را به آن رهنمون می سازد. گزینه 2  . 2

با توجه به حدیث امام علی (ع) بنده شخص دیگري نباش (نفی بندگی جز خدا) زیرا خداوند تو را آزاده آفرید.  گزینه 2  . 3
به بیان حضرت علی (ع) بهاي انسان بهشت است و نباید خود را به کمتر از آن بفروشد. 

با توجه به آیۀ  نساء دریافت الطاف الهی مخصوص نیکوکاران است و غبار ذلت آنگاه به جان انسان می نشیند که مرتکب گناه شود.  گزینه 1  . 4

خداوند سرچشمۀ عزت است و هرکس طالب عزت است باید خود را به این سرچشمه متصل کند . (فلله العزة جمیعًا - و شکست بیرونی موخر از شکست در برابر تمایالت درونی گزینه 1  . 5
است.) 

ترجمۀ آیۀ «لّلذین احسنوا الحسنی و زیادة»: «براي کسانی که نیکوکاري پیشه کردند، پاداشی نیک و چیزي فزون تر است». به لطف بیش تر خداوند به بندگان نیکوکارش اشاره می کند.  گزینه 2  . 6
َئٍۀ ِبِمثِلها َو َترَهُقَهم ِذلٌَّۀ»: «آنان که بدي پیشه کردند، جزاي بد به اندازة عمل خود می بینند و بر چهرة آنان غبار ذلت می نشیند»، علِت نشستن غبار ذلت بر چهرة یِّئاِت جزاُء َسیُّ در آیۀ «َو الَّذین َکَسُبوا السَّ

ذلیل، آلودگی به گناهان است.

ُة َجِمیًعا»  به آن اشاره دارد.  ِه اْلِعزَّ َة َفِللَّ این سحن امام حسین که فرمود «مرگ با عزت از زندگی با ذلت برتر است» حاکی از عزت نفس است و آیۀ شریفۀ  «َمْن َکاَن ُیِریُد اْلِعزَّ گزینه 3  . 7

خط فکري: عزت به  معناي نفوذناپذیري و تسلیم نشدن در برابر گناه است و در نقطۀ مقابل ذلت می باشد. ذلت به معناي تسلیم شدن و نفوذپذیري در برابر گناه می باشد. براي یافتن و گزینه 2  . 8
ُة َجِمیًعا»  ما را به آن راهنمایی می کند. ِه اْلِعزَّ َة َفِللَّ پرورش عزت در خود، باید به سرچشمۀ آن مراجعه کنیم. چون سرچشمۀ عزت خداست و آیۀ «َمن َکاَن ُیِریُد اْلِعزَّ

بندگی خالصانه خداوند موجب عزت نفس می شود و عزت نفس موجب حفظ پیمان با خدا و باقی ماندن بر عزم و تصمیم است.  گزینه 2  . 9

ُة َجِمیًعا»  خداوند سرچشمه و منبع همۀ قدرت ها و عزت هاست بنابراین هرکس به دنبال عزت است باید خود را به این سرچشمه وصل کند.  ِه اْلِعزَّ َة َفِللَّ با توجه به آیۀ  «َمْن َکاَن ُیِریُد اْلِعزَّ گزینه 1  . 10

ِذیَن َأْحَسُنوا اْلُحْسَنى َوِزَیاَدٌة َوَال َیْرَهُق ُوُجوَهُهْم َقَتٌر َوَال ِذلٌَّۀ»  کسانی که نیکوکاري می کنند (علت)، پاداشی نیک و چیزي فزون تر از عمل آنان به آنان داده خداوند در قرآن می فرماید: «للَّ گزینه 4  . 11
َوَال می شود و بر چهرة آنان گرد ذلت و خواري نمی نشیند (معلول). پس این آیۀ شریفه بیانگر این است که یکی از راه هاي کسب عزت نیکی کردن (علت) است و نتیجۀ آن «َوَال َیْرَهُق ُوُجوَهُهْم َقَتٌر

ِذلٌَّۀ»  (معلول) می باشد. 
َئٍۀ ِبِمْثِلَها َوَتْرَهُقُهْم ِذلٌَّۀ»  می فرماید: «آنان که بدي کردند جزاي بد به اندازة عمل خود می بینند و بر چهره آنان غبار ذلت می نشیند». پس یکی از یَِّئاِت َجَزاُء َسیِّ و همچنین در آیۀ شریفۀ  «َوالَِّذیَن َکَسُبوا السَّ

راه هاي رسیدن به عزت (معلول)، دوري کردن از بدي ها (علت) است. 
بنابراین نتیجۀ بدي کردن، «َوَتْرَهُقُهْم ِذلٌَّۀ» می باشد.

ِذیَن َأْحَسُنوا اْلُحْسَنى? َوِزَیاَدٌة»  کسانی که کار نیک انجام دهند پاداش مضاعف دریافت خواهند کرد.  با توجه به آیۀ  «ِللَّ گزینه 3  . 12

گزینه 3  . 13
  «و لقد کرمنا ءادم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و قصلناهم م الطیبات و قصلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیال»   آیه 

« به راستی ما فرزندان آدم را کرامت بخشیدیم و آنها را در خشکی و دریا سوار کردم و از چیز هاي پاکیزه به آنها روزي دادیم و بر بسیاري از آفریده هاي خویش برتري  کاملشان بخشیدیم.»  ترجمه 
خداوند به انسان کرامت بخشیده بر بسیاري از مخلوقات برتري داده است و توانایی استفاده از آن ها در وجود انسان قرار داده است.  مفهوم 

تسلیم و بندگی خداوند: عزت نفس  گزینه 4  . 14
احساس حضور در پیشگاه خدا: عزت نفس و  دوري از گناه و توجه به  خود عالی و نفس لوامه 

عزت نفس: حفظ پیمان با خدا و باقی ماندن بر عزم و تصمیم . 

یکی از راه هاي تقویت عزت، شناخت ارزش خود و نفروختن خویش به بهاي اندك است. از این رو خداوند جایگاه ما انسان ها را در خلقت بیان می کند و می فرماید: «ما فرزندان آدم را گزینه 1  . 15
کرامت بخشیدیم... و بر بسیاري از مخلوقات برتري دادیم». این آیۀ شریفه عزت نفس را جزئی از فطرت انسان معرفی می کند. خداوند در این خصوص می فرماید: اي فرزند آدم، این مخلوقات را

براي تو آفریدم و تو را براي خودم». این مطلب جایگاه قرب الهی را براي انسان بیان می کند. امام علی (ع) بهشت را بهاي وجودي انسان معرفی می کند.

با توجه به آیۀ  سورة یونس، کسانی که نیوکاري پیشه کنند از پاداش مضاعف برخوردار می شوند و گرد ذلت چهرة آنان را نمی پوشاند. گزینه 3  . 16

«غفلت از خداوند»، «ذلت نفس» و «گرفتار آمدن در دام گناه» را به دنبال می آورد، بنابراین «غفلت از خداوند» علت و «ذلت نفس» و «گرفتار آمدن در دام گناه» معلول می باشند. گزینه 1  . 17

حدیث قدسی « اي فرزند آدم، این مخلوقات را براي تو آفریدم و تو را براي خودم» بیانگر «شناخت ارزش خود و نفروختن خویش به بهاي اندك» به عنوان یکی از راه هاي تقویت گزینه 2  . 18
عزت نفس است. زیرا به ارزش و کرامت و منزلت انسان نزد خدا اشاره دارد. 

شناخت ارزش خود و نفروختن خویش به بهاي اندك: اگر انسان ارزش خود را بداند، خود را عزیز می شمارد و به قیمت واقعی فروخته و بهاي معادل آن را به دست می آورد، همانند گزینه 3  . 19
یک کاالي گران قیمت (علت) از همین رو، خداوند جایگاه ما انسان ها را در خلقت بیان می کند ( معلول) و می فرماید: « ما فرزندان آدم را کرامت بخشیدیم ... و بر بسیاري از مخلوقات برتري دادیم.»

عزت از فضایل اکتسابی است که انسان باید آن را با اختیار خود کسب کند.  گزینه 1  . 20

خداوند خطاب به انسان می فرماید: «اي فرزند آدم، این مخلوقات را براي تو آفریدم و تو را براي خودم» که اشاره به عزت نفس انسان و نفروختن خود به بهاي اندك اشاره دارد. امام گزینه 2  . 21
علی (ع) نیز در این راستا می فرماید: «همانا بهایی براي جان شما جز بهشت نیست، پس خود را به کمتر از آن نفروشید.»

گزینه 1 مخلوقات جهان از آن جهت که خداي متعال با علم خود خداوند به انسان وعدة دیدار داده و بهشتی به وسعت همۀ آسمان ها و زمین برایش آماده کرده است. بهشتی که در آن  . 22
انسان به هر آرزویی که تمنا می کند، می رسد؛ حتی به آن زیبایی هایی که خودش نمی شناسد و خدا می داند، دست می یابد. امام علی (ع) در این مورد می فرماید: «إنه َلیس لِأنفِسُکم َثَمن إلّا الجنّۀ َفال

َتبیعوها إلّا ِبها: براي وجود شما قیمتی جز بهشت نیست، آن را جز به بهشت نفروشید.» 
همچنین امیرالمؤمنین علی (ع) در وصف انسان هایی که عزت خود را در بندگی خدا یافته اند، می فرماید: «خالق جهان در نظر آنان بزرگ است از این جهت، غیر خدا در نظرشان کوچک است.» 
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اسوه هاي عزت در برابر ستمگران: حضرت زینب (سالم اهللا علیها) خواهر شجاع امام حسین (علیه السالم) پس از تحمل انبوه مصائب و سختی، که یکی از آن ها می تواند انسان را درهم گزینه 3  . 23
شکند، در پاسخ به جملۀ تحقیر آمیز عبیداللّه بن زیاد، حاکم کوفه که گفت « دیدي خدا چه بر سر خاندان شما آورد؟» با قدرت فرمود: « [در این واقعه] جز زیبایی ندیدم.» این بیان حاکی از عزت نفس
ِذیَن َأْحَسُنوا اْلُحْسَنى ...» : « ... پاداشی نیک و چیزي فزون تر است و بر چهرة آنان غبار خواري و ذلت نمی نشیند.» به حضرت زینب (سالم اهللا علیها) است که ثمرة این عّزت نفس در آیۀ شریفۀ : « ِللَّ

چشم می خورد.

رد سایر گزینه ها:  گزینه 1  . 24

: عوامل بیرونی – عادي شدن گناه ارتباطی با موضوع آیه ندارند.  گزینه 

: توجیه گناه و عادي شدن گناه ارتباطی با موضوع آیه ندارند.  گزینه 

: عدم شناخت جایگاه خویش ارتباطی با موضوع آیه ندارد.  گزینه 

عبارت: «انه لیس النفسکم ثمن اال الجنه فال تبیعوها اال بها»: همانا بهایی براي جان شما جز بهشت نیست پس خود را به کمتر از آن نفروشید.»: اشاره به «شناخت ارزش خود و نفروختن گزینه 1  . 25
خویش به بهاي اندك» از راه هاي تقویت عزت دارد و عبارت: «بندة کسی مثل خودت نباش زیرا خداوند تو را آزاد آفریده است.» اشاره به «توجه به عظمت خداوند و تالش براي بندگی او» دارد.
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