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به ترتیب عزت نفس علت و معلول چیست؟  . 1

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 در پیشگاه خدا  تسلیم و بندگی خدا - احساس حضور در پیشگاه خدا 

علت و معلول رسیدن انسان به عزت نفس چیست؟  . 2

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 

کدام عبارت توضیح مناسبی دربارة ریشۀ تمایالت عالی و دانی در وجود انسان می باشد؟  . 3

با رسیدن به تمایل به ایثار و حیا که مربوط به روح معنوي انسان است، از آن ها لذت نمی بریم و فقط خوشحال می شویم.

با رسیدن به تمایل به ایثار و حیا که مربوط به روح معنوي انسان است، از آن ها لذت نمی بریم و احساس موفقیّت نمی کنیم.

هنگامی  که به تمایل ثروت و شهوت که مربوط به بعد حیوانی انسان است دست می یابیم، از آن ها لذت نمی بریم و خوشحال نمی شویم.

هنگامی  که به تمایل ثروت و شهوت که مربوط به بعد حیوانی انسان است دست می یابیم، از آن ها لذت می بریم و خوشحال می شویم.

تمایالت دانی و حیوانی چه زمانی بد می شوند و حد و مرز این تمایالت را چه کسی می داند؟  . 4

وقتی انسان این تمایالت را اصل و اساس زندگی قرار دهد - خدا  وقتی انسان این تمایالت را اصل و اساس زندگی قرار دهد - وجدان 

زمانی که انسان به آنها میل پیدا کند و الزمه زندگی دنیایی شوند - وجدان  زمانی که انسان به آنها میل پیدا کند و الزمه زندگی دنیایی شوند - خدا 

بهترین زمان براي تقویت عزت نفس و ایستادگی در برابر تمایالت منفی چه زمانی است وعلت آن چیست؟  . 5

نوجوانی و جوانی - انسان هنوز به گناه عادت نکرده است.  نوجوانی و جوانی - سرکوب تمایالت دانی آسانتر است. 

بزرگسالی - سرکوب تمایالت دانی آسانتر است. بزرگسالی - انسان هنوز به گناه عادت نکرده است. 

نفس .................. از انسان می خواهد که در حد نیاز به تمایالت فروتر پاسخ دهیم و سرگرم کردن انسان به بعد حیوانی با دعوت .................. صورت  . 6
می گیرد.

لوامه - نفس ملهمه  لوامه - هوي و هوس  اماره - نفس ملهمه  اماره - هوي و هوس 

به ترتیب، عزت نفس، علت و معلول چیست؟  . 7

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

معصومین بزرگوار عزت نفس را چگونه توصیف نموده  اند و متصف شدن به آن چه پیامدي دارد؟  . 8

از مهم ترین قدم ها در مسیر کمال- مانع بسیاري از زشتی ها از ارکان فضایل اخالقی- مانع بسیاري از زشتی ها

از مهم ترین قدم ها در مسیر کمال- شکست ناپذیر شدن  از ارکان فضایل اخالقی- شکست ناپذیر شدن 

سخن «اگر خورشید را در دست راستم و ماه را در دست چپم بگذارید، از راه حق دست برنمی دارم» از پیامبر اکرم (ص) در  .................. و بیانگر   . 9
.................. اوست. (با تغییر)

محاصره طاقت فرساي مشرکان مّکه - صدق نبوت  محاصرة طاقت فرساي مشرکان مّکه - عّزت نفس

ثبوت اعالم والیت امام علی (ع) در حادثۀ غدیرخم - صدق نبوت  ثبوت اعالم والیت امام علی (ع) در حادثۀ غدیرخم - عّزت نفس

در هر یک از موارد «پاسخگویی به تمایالت فروتر در حد نیاز»، «فراهم کردن فرصتی براي پرورش تمایالت الهی در وجود انسان» و «سرگرم بودن به  . 10
تمایالت دانی»، به ترتیب دعوت از سوي کدام است؟

هوي و هوس - نفس لّوامه - نفس امّاره نفس امّاره - نفس لّوامه - هوي و هوس

عقل و وجدان - نفس امّاره - هوي و هوس   نفس لّوامه - عقل و وجدان - نفس امّاره

نمونه سوال دین و زندگى یازدهم درس 11 متوسط
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کدام موضوع نشان  دهندة جایگاه ویژة  انسان در  نظام هستی  است؟ این  موضوع موجب تقویت کدام  امر در  انسان می شود؟  . 11

امکان شناخت عوامل  و  موانع رشد براي  انسان عطا شده  است - عزت نفس

امکان شناخت عوامل  و  موانع رشد براي  انسان عطا شده  است - خداشناسی

توانایی بهره مندي انسان از  آنچه در آسمان ها  و  زمین براي  او قرار داده است - عزت نفس

توانایی بهره مندي انسان از  آنچه در آسمان ها  و  زمین براي  او قرار داده است - خداشناسی

آنجا که لطف و فضل الهی به انسان هاي نیکوکار، موجب ازدیاد پاداش آنها شود، کدام آیۀ شریفه را می توان مورد استناد قرار داد و نشستن غبار ذلّت  . 12
بر چهرة انسان ذلیل به کدام علّت است؟

یِّئاِت)  ُة جمیعًا ) - (َو َترَهُقُهم ِذلٌَّۀ)  (لِلَّذیَن اَحَسُنوا الُحسنی َو زیاَدٌة ) - ( والَّذین َکَسُبوا السَّ َة َفلّله الِعزَّ  (َمن کاَن ُیریُد الِعزَّ

یِّئاِت)  ُة جمیعًا ) - ( والَّذین َکَسُبوا السَّ َة َفلّله الِعزَّ  (لِلَّذیَن اَحَسُنوا الُحسنی َو زیاَدٌة ) - (َو َترَهُقُهم ِذلٌَّۀ )  (َمن کاَن ُیریُد الِعزَّ

از آیۀ شریفۀ: « والذین کسبوا السیئات ... »، کدام گزینه مستفاد می شود؟  . 13

آنان که به بدي دست می یابند جزایی بیشتر از آن خواهند یافت.

آنان که در پی سرچشمۀ خوبی ها نیستند، چهره اي غبارآلود از غم خواهند داشت.

غبار خواري بر چهرة انسانی که به هوي و هوس پاسخ مثبت می دهد و تسلیم می شود، می نشیند.

کسی که در برابر مستکبران و زورگویان تن به خواري می دهد و هر فرمانی را می پذیرد، جزایی کمتر از عمل زشتش خواهد دید.

هریک از موارد «احساس لذت و خوشحالی»، «احساس موفقیت و کمال» و «شاخص حد و مرز تمایالت» به ترتیب بیانگر چیست؟  . 14

تمایالت دانی- تمایالت عالی- احکام الهی  تمایالت دانی- تمایالت دانی- احکام الهی 

تمایالت دانی- تمایالت عالی- عقل و نفس لوامه  تمایالت دانی- تمایالت دانی- عقل و نفس لوامه 

عبارت قرآنی «َوَال َیْرَهُق ُوُجوَهُهْم َقَتٌر َو َال ِذلٌَّۀ» عاقبت کار چه کسانی است؟  . 15

ِذلٌَّۀ َتْرَهُقُهْم َة َمن َکاَن ُیِریُد اْلِعزَّ ِذیَن َأْحَسُنوا اْلُحْسَنى َو ِزَیاَدٌة لِلَّ یَِّئاِت   َوالَِّذیَن َکَسُبوا السَّ

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  . 16
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.  

انسانی که به ارزش و منزلت خود پی برده است و با تسلّط بر علم خودشناسی، بهشت را بهاي خود می داند، از چه امري بنا بر کالم علوي پرهیز می کند  . 17
و در لسان قرآن به کدام نکته التفات ورزیده است؟

« وال یرهق وجوههم قتر » - «اي فرزند آدم، این مخلوقات را براي تو آفریدم.» « وال یرهق وجوههم قتر » - «ما فرزندان آدم را کرامت بخشیدیم...»

« فال تبیعو ها اال بها » - «ما فرزندان آدم، با کرامت بخشیدیم ...» « فال تبیعو ها اال بها » - « اي فرزند آدم، این مخلوقات را براي تو آفریدم.»

تضعیف عزت نفس آدمی در نتیجۀ کدام اقدام صورت می پذیرد و علّت اینکه نوجوان، بهتر از هر آدمی می توانند در برابر تمایالت منفی، ایستادگی را  . 18
تمرین کنند، چیست؟

احاطه شدن با خواري و ذلت- خواسته هاي نامشروع در وجود او ریشه دار نشده است.

پذیرش خواسته هاي نامشروع - خواسته هاي نامشروع در وجود او ریشه دار نشده است.

پذیرش خواسته هاي نامشروع - هنوز آلوده به گناه نشده است.

احاطه شدن با خواري و ذلت - هنوز آلوده به گناه نشده است.

از دیدگاه قرآن و سیرة معصومین راه هاي تقویت عزت چیست؟  . 19

دوري از گناه- انجام عمل صالح و نیکو  شناخت ارزش خود- توجه به عظمت خدا 

توجه به عظمت خدا- انجام عمل صالح و نیکو  شناخت ارزش خود- دوري از گناه 
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عدم فرونشستن غبار ذلت بر چهرة آدمی معلول چیست؟  . 20

توجه به عظمت خدا  شناخت ارزش انسان  دوري از گناه  نیکوکاري انسان 

بین «تسلیم و بندگی خدا» و «عزت نفس» و «حفط پیمان با خدا» رابطۀ علّیت برقرار است که به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟  . 21

معلول- علت- علت  معلول- علت- معلول  علت- علت- معلول  علت- معلول- معلول 

معانی «عزت» و «عزیز بودن خدا» به ترتیب چیست؟  . 22

«نفوذ ناپذیري» و «تسلیم نبودن»- کسی نمی تواند او را مغلوب کند و در ارادة او نفوذ نماید. 

«حفاظت» و «نگهداري»- کسی نمی تواند او را مغلوب کند و در ارادة او نفوذ نماید. 

«نفوذ ناپذیري» و «خود نگهداري»- کسی نمی تواند او را مغلوب کند و بر ارادة او احاطه پیدا کند. 

«شکست ناپذیري» و «نفوذ ناپذیري»- کسی نمی تواند او را مغلوب کند و بر ارادة او احاطه پیدا کند. 

ذیَن َأحَسنوا الُْحسَنی َو ِزیاَدٌة»  را بیان نموده است؟ کدام مورد، مفهوم مشابه عبارت شریفۀ  «لِلَّ  . 23

ُة َجِمیًعا»   ِه اْلِعزَّ َة َفِللَّ َکاَن ُیِریُد اْلِعزَّ  «َمن جاَء بِالَحَسَنِۀ َفَلُه َعشُر َأمثالِها»   «َمْن

َحَسَنٌۀ»   ِ ُأسَوٌة ُوُجوَهُهْم َقَتٌر َوَال ِذلٌَّۀ»   «لََقد کاَن لَُکم فی َرسوِل اهللاَّ َیْرَهُق  «َوَال

کدام یک، معنی صفتی است که ائمه معصومین (علیهم السالم) آن را از ارکان فضایل اخالقی دانسته اند؟  . 24

نفوذناپذیري پرواپیشگی دادگري نیکوکاري

حضرت علی (ع) انسان هایی که عزت خود را در بندگی خدا یافته  اند چگونه توصیف می  فرماید؟  . 25

عدم بندگی غیر خدا  عظیم بودن خالق و کوچک بودن غیر خدا در نظر آن ها

شناخت ارزش خود و نفروختن خود به بهاي اندك  تسلیم ناپذیري در برابر هوي و هوس 
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تسلیم و بندگی خداوند  عزت نفس  گزینه 4  . 1

احساس حضور در پیشگاه خدا  عزت نفس و دوري از گناه و توجه به خود عالی و نفس لّوامه 

عزت نفس  حفظ پیمان با خدا و باقی ماندن به عزم و تصمیم  

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  . 2
تمایالت ذاتی مانند تمایل به ثروت و شهرت که مربوط به بعد حیوانی و دنیایی انسان است، با دستیابی به آن ها از آن ها لذت می بریم و خوشحال می شویم. گزینه 4  . 3

تمایالت دانی و حیوانی زمانی بد می شوند که انسان این تمایالت را اصل و اساس زندگی قرار دهد و حد و مرز این تماسالت را خدا می داند. گزینه 2  . 4
بهترین زمان براي تقویت عزت نفس نوجوانی و جوانی است به این علت که جوانان هنوز به گناه عادت نکرده اند. گزینه 2  . 5

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  . 6
تسلیم و بندگی خداوند: عزت نفس  گزینه 4  . 7

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 . 

معصومین بزرگوار این صفت را از ارکان فضایل اخالقی دانسته اند که اگر در وجود ما شکل بگیرد مانع بسیاري از زشتی ها خواهد شد.  گزینه 1  . 8
هنگامی که پیامبر اکرم (ص) در محاصره ي طاقت فرساي مشرکان مّکه بود و بزرگان مکه به او وعده ثروت و قدرت و ریاست بر مکه دادند فرمودند:«اگر خورشید را در دست راستم و گزینه 1  . 9

ماه را در دست چپم بگذارید، از راه حق دست برنمی دارم» این سخن حاکی از عزت نفس پیامبر اکرم (ص) می باشد.

هر انسانی در درون خود با دو دعوت رو به روست: دعوت عقل و وجدان یا همان «نفس لّوامه» که از ما می خواهد در حّد نیاز به تمایالت فروتر پاسخ دهیم و فرصتی فراهم کنیم که گزینه 3  . 10
تمایالت معنوي و الهی در ما پرورش پیدا کند. 

 دعوت دیگر، دعوت هوي و هوس یا همان نفس امّاره است که از ما می خواهد فقط به تمایالت بُعد حیوانی سرگرم و مشغول باشیم و از تمایالت عالی و برتر غافل بمانیم. 

خداوند آنچه در  آسمان ها  و  زمین است براي  انسان آفریده و توانایی بهره مندي از  آنها را در  وجود او قرار داده  است. این ها نشان می دهد که خداوند  متعال انسان را گرامی داشته و گزینه 3  . 11
جایگاه ویژه اي را براي  انسان در  نظام هستی قائل شده  است. 

یکی از  راه هاي تقویت عزت نفس شاخت ارزش  خود و نفروختن خویش به  بهاي اندك است، از  همین رو، خداوند جایگاه انسان را در  خلقت بیان  می کند.
گزینه 2  . 12

ترجمۀ آیۀ: «ِللَّذیَن أحَسُنوا الُحسنی َو زیاَدة»: «براي کسانی که نیکوکاري پیشه کردند، پاداشی نیک و چیزي فزون تر است.»، به لطف بیشتر خداوند به بندگان نیکوکارش اشاره می کند.
یئاِت َجزاُء َسیَِّئۀ ِبِمثِلها و َترَهُقُهم ِذلَّۀ » : «آنان که بدي پیشه کردند، جزاي بد به اندازه عمل خود می بینند و بر چهرة آنان غبار ذلت می نشیند»، علّت نشستن غبار ذلت بر چهرة در آیۀ: «َو الَّذیَن َکَسُبوا السَّ

ذلیل، آلودگی به گناهان است.
گزینه 3  . 13

از دقت در آیۀ شریفۀ: « والذین کسبوا السیئات جزاء سیئه بمثلها و ترهقهم ذله »، در می یابیم که غبار خواري بر چهرة انسانی که به هوي و هوس پاسخ مثبت می دهد و تسلیم می شود، می نشیند.
ترجمۀ آیه: آنان که بدي پیشه کردند، جزایی بد به اندازه عمل خود می بینند و بر چهره ي آنان غبار ذلت می نشیند.

- ما با رسیدن به تمایالت دانی احساس لذت می بریم و خوشحال می شویم.  گزینه 2  . 14
- ما با رسیدن به تمایالت عالی احساس موفقیت و کمال می کنیم. 

- حد و مرز توجه به تمایالت را خدا می داند و خداوند با احکام خود چگونگی بهره مندي از این تمایالت را مشخص می کند.
براي کسانی که نیکوکاري پیشه کردند؛ پاداشی نیک و چیزي فزون تر است و بر چهرة آنان غبار خواري و ذلت نمی نشیند.  گزینه 2  . 15

ِذیَن َأْحَسُنوا اْلُحْسَنى َوِزَیاَدٌة؛ َوَال َیْرَهُق ُوُجوَهُهْم َقَتٌر َوَال ِذلٌَّۀ    ِللَّ

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  . 16
علی (ع) نیز در این راستا می فرماید: «همانا بهایی براي جان شما جز بهشت نیست، پس خود را به کمتر از آن نفروشید.»

امام علی (علیه السالم) می فرماید :« انه لیس النفسکم ثمن اال الجنه فال تبیعوها اال بها » این حدیث بیانگر شناخت ارزش خود و نفروختن خویش به بهاي اندك است. پس با آیۀ: «ما گزینه 4  . 17
فرزندان آدم را کرامت بخشیدیم...» مرتبط است، اما دقّت شود که عبارت :«اي فرزند آدم...» حدیث قدسی است، نه آیۀ قرآن.

گزینه 2  . 18
هر انسانی، در درون خود، گاه و بی گاه با تمایالت و خواسته هایی روبه رو می شود که پاسخ مثبت دادن به آنها، عّزت نفس را ضعیف می کند و انسان را به سوي خواري و ذلت سوق می دهد، پس

تضعیف عّزت نفس، نتیجۀ پاسخ مثبت دادن و پذیرفتن خواسته  هاي نامشروع است.
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 ( نه اینکه آلوده نشده!) و خواسته هاي

نامشروع در وجود او ریشه دار نشده است.

شناخت ارزش خود و نفروختن خویش به بهاي اندك، توجه به عظمت خداوند و تالش براي بندگی خدا از راه هاي تقویت عزت نفس از دیدگاه قرآن و سیرة معصومین است. الزم به گزینه 1  . 19
توضیح است که دوري از گناه و انجام عمل صالح معلول این دو بوده و در مرتبۀ بعد قابل قبول است. 

براي کسانی که نیکوکاري پیشه کنند پاداش نیک و چیزي فزون تر است و بر چهرة آنان غبار خواري و ذلت نمی نشیند. گزینه 1  . 20

تسلیم و بندگی خدا (علت) عزت نفس را به دنبال دارد (معلول)  گزینه 1  . 21
عزت نفس (علت) حفظ پیمان با خدا را به دنبال دارد (معلول) 

عزت به معناي «نفوذ ناپذیري» و «تسلیم نبودن» است. وقتی می گویند خداوند «عزیز» است معنایش این است که کسی نمی تواند او را مغلوب کند و در ارادة او نفوذ کند.  گزینه 1  . 22

آیۀ شریفۀ «ِللَّذیَن َأحَسنوا اْلُحسَنی َو ِزیاَدٌة» اشاره به این نکته دارد که کسانی که نیکوکاري پیشه کردند، پاداش نیک و چیزي فزون تر به ایشان داده خواهد شد. مفهوم آیۀ «َمن جاَء گزینه 1  . 23
ِبالَحَسَنِۀ َفَلُه َعشُر َأمثاِلها»  هرکس کار نیکی انجام دهد، ده برابر آن پاداش دارد، نیز به همین موضوع اشاره می کند. 

←

←

←
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عّزت به معناي «نفوذناپذیري» و «تسلیم نبودن» است. معصومین بزرگوار صفت «عزت» را از ارکان فضایل اخالقی دانسته اند. گزینه 4  . 24

امیر المومنین علی (ع) در وصف انسان هایی که عزت خود را در بندگی خدا یافته اند می فرماید: خالق جهان در نظر آن ها عظیم است در نتیجه غیر خدا در چشم آنان کوچک است.  گزینه 1  . 25
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