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گفت:»اناللهیحبالمتوکلین«خداآنهاییراکهتوکلمیکننددوستدارد.]آلعمران/159[
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توبهمیکنم.
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دوستدارد.]بقره/222[
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درسدوم

پرپرواز

سودمندتریندانشهاکداماست؟. 1
2( خودشناسی 1( جهان شناسی  
4( سعادتمندی 3( خداشناسی  

رشدوکمالونهایترستگاریانساندرچيست؟واولينگامبرایاینموضوعکداماست؟. 2
2( سعی و تلش ـ شناخت خدا 1( سعی و تلش ـ شناخت انسان 

4( عبودیت ـ شناخت خدا 3( عبودیت ـ شناخت انسان 

کدامگزینهدربارٔهانسانصحيحاست؟. 3
1( خداوند با دادن نعمت های معنوی به انسان او را گرامی داشته و به او کرامت بخشیده و بر بسیاری از مخلوقات 

برتری داده است.
2( خداوند با دادن نعمت های مادی و معنوی به انسان او را گرامی داشته و به او کرامت بخشیده و بر همه 

مخلوقات برتری داده است.
3( خداوند با دادن نعمت های مادی به انسان او را گرامی داشته و به او کرامت بخشیده و بر همه مخلوقات برتری 

داده است.
4( خداوند با دادن نعمت های مادی و معنوی به انسان او را گرامی داشته و به او کرامت بخشیده و بر بسیاری از 

مخلوقات برتری داده است.

اینکهخداوندمتعالبرایانساندرنظامهستیجایگاهویژهایقائلشدهاستکدامگزینهبااینعبارتمطابقتندارد؟. 4
1( خداوند با دادن نعمت های مادی و معنوی به انسان او را گرامی داشته است.
2( خداوند به انسان کرامت بخشیده و بر بسیاری از مخلوقات برتری داده است.

3( خداوند آنچه در آسمان ها و زمین است برای انسان آفریده و توانایی بهره مندی از آنها را در وجود او قرار داده است.
4( پروردگار به ما نیرویی عنایت کرده تا با آن بیندیشیم و مسیر درست زندگی را از راه های غلط و خوب را از بد 

تشخیص دهیم.
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اینکهخداوندراهرسـتگاریوراهشقاوترابهمانشاندادتاخودراهرسـتگاریرابرگزینيموازشقاوتدوریکنيم،. 5
باکدامعبارتقرآنیمطابقتدارد؟

اَها 1( َوَنْفٍس َوَما َسوَّ
ا َکُفوًرا ا َشاِکًرا َوِإمَّ ِبیَل ِإمَّ ا َهَدْیَناُه السَّ 2( ِإنَّ

ْلَهَمَها ُفُجوَرَها َوَتْقَواَها
َ
3( َفأ

اَمِة وَّ ْفِس اللَّ ْقِسُم ِبالنَّ
ُ
4( َوَل أ

اینکهمافضائلیچونصداقت،عزتنفسوعدالترادوستبداریموازدوروییحقارتنفس،ریاوظلمبيزارباشيم. 6
باکدامآیهمطابقتدارد؟

ِه َرِبّ اْلَعاَلِمیَن 1( ُقْل ِإنَّ َصَلِتي َوُنُسِكي َوَمْحَیاَي َوَمَماِتي ِللَّ
اَمِة وَّ ْفِس اللَّ ْقِسُم ِبالنَّ

ُ
2( َوَل أ

ْلَهَمَها ُفُجوَرَها َوَتْقَواَها
َ
اَها َفأ 3( َوَنْفٍس َوَما َسوَّ

ا َکُفوًرا ا َشاِکًرا َوِإمَّ ِبیَل ِإمَّ ا َهَدْیَناُه السَّ 4( ِإنَّ

چهچيزیسببمیشودکهدرمقابلگناهوزشتیواکنشنشاندهيمووقتیکهبهگناهآلودهشدیمخودراسرزنش. 7
ومالمتکنيم؟

1( گرایش به نیكی ها و زیبایی ها
2( نفس ملمت گر درونی یا نفس لوامه

3( دوست داشتن فضائلی مثل صداقت و بیزاری از حقارت نفس
4( گزینش راه رستگاری و دوری از شقاوت

اَمِة«صحيحنيست؟. 8 وَّ ْفِساللَّ ْقِسُمِبالنَّ
ُ
کدامیکدربارٔهآیٔهشریفٔه»َوَلأ

1( زمانی که انسان به گناه آلوده شد خود را سرزنش و ملمت کند.
2( قرآن این عامل بیرونی را نفس لوامه نامیده است.

3( قرآن به این نفس سوگند خورده است.
4( زمانی که انسان تن به آلودگی داد در اندیشه جبران آن برآید.

خداوندکدامیکراهمراهباکتابراهنمابرایمافرسـتادهتاراهسـعادترابهمانشـاندهنـدودرپيمودنراهحقبه. 9
ماکمککنند؟

2( پیامبران و پیشوایان  1( عقل و معرفت  
4( آگاهی و حكمت 3( وجدان اخلقی  
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آنمرتبـهازنفسکهبهدليلعظمتوجایگاهشموردسـوگندباریتعالیقرارگرفتهنفس............اسـتکهظهور. 10
وبروزشبههنگام.................اسـتومسببآن.....................استکهازتوجهدرآیٔهشریفٔه.....................

مفهوممیگردد؟
ْلَهَمَها ُفُجوَرَها َوَتْقَواَها

َ
اَها َفأ 1( لوامه ـ آلودگی به گناهان ـ گرایش انسان به نیكی ها ـ َوَنْفٍس َوَما َسوَّ

ْلَهَمَها ُفُجوَرَها َوَتْقَواَها
َ
اَها َفأ 2( مطمئنه ـ آلودگی به گناهان ـ قدرت اختیار ـ َوَنْفٍس َوَما َسوَّ

اَمِة وَّ ْفِس اللَّ ْقِسُم ِبالنَّ
ُ
3( مطمئنه ـ ترک مستحبات و عمل به مكروهات ـ قدرت اختیار ـ َوَل أ

اَمِة وَّ ْفِس اللَّ ْقِسُم ِبالنَّ
ُ
4( لوامه ـ ترک مستحبات و عمل به مكروهات ـ گرایش به نیكی ها ـ َوَل أ

کدامگزینهصحيحاست؟. 11
....................بـادوراندیشـیمـاراازخوشـیهایزودگذرمنـعمیکنـدو.................کهبامحکمههایـشمارااز

راحتطلبیبازمیدارد.
2( نفس اماره ـ وجدانی 1( نفس لوامه ـ علمی  

4( علم ـ عقلی 3( عقل ـ وجدانی  

مالمتکنندهودعوتکنندٔهانسانبهگناهبهترتيبکدامنفساست؟. 12
2( لوامه ـ اماره 1( اماره ـ لوامه  
4( لوامه ـ لوامه 3( اماره ـ اماره  

کدامیکدربارٔهنفسامارهصحيحنيست؟. 13
1( میل سرکشی است که در درون انسان طغیان می کند و وی را به گناه فرا می خواند.

2( این عامل درونی همان است که حضرت علی)ع( می فرمایند: »دشمن ترین دشمن تو همان نفسی است که در 
درون توست.«

3( نفس اماره ما را از پیروی از عقل و وجدان بازمی دارد.
4( این عامل درونی انسان ها را برای رسیدن به لذت های زودگذر دنیایی وادار می کند.

تنهاراهنفوذشيطانکداماست؟. 14
1( وسوسه کردن و فریب دادن

2( غافل کردن از خدا و یاد او
3( زیبا نشان دادن گناه

4( ایجاد کینه و دشمنی میان مردم

اَکُفوًراکدامبرداشتصحيحاست؟. 15 اَشاِکًراَوِإمَّ ِبيَلِإمَّ اَهَدْیَناُهالسَّ باتوجهبهآیٔهشریفٔهِإنَّ
1( به بهترین شكل مسألٔه هدایت انسان را مطرح کرده است.

2( ناظر به قیامت و کیفر و عذاب بر اساس شكر کردن و کفر ورزیدن است.
3( مربوط به قوای ظاهری انسان و ابزاری است که خداوند در وجود وی نهاده است.

4( به بهترین شكل آزادی و اختیار انسان و ریشه و مبنای آزادی و اختیار او را بیان فرموده است.
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سـوگندهایمؤکدشـيطانبرایفریبفرزندانآدمبهانتقام..............بودوعاملمؤثردراثرگذاریوسوسههایاو. 16
تست سراسری 95 .............است.

1( مأمور شدن به سجده بر انسان ـ هوس ها و نفس اّمارٔه خود انسان
2( رانده شدن از درگاه الهی ـ هوس ها و نفس اّمارٔه خود انسان

3( رانده شدن از درگاه الهی ـ سرگرم کردن فرزندان آدم به آرزوهای طولنی
4( مأمور شدن به سجده بر انسان ـ سرگرم کردن فرزندان آدم به آرزوهای طولنی

تست سراسری 94. 17 زندگیصحنهجنگیسختميان..........و...............استوامامعصر)عج(دراینموردفرمودند:
1( اخلص ـ شرک ـ دشمن ترین دشمن تو همان نفسی است که در درون توست.

2( انسان ـ شیطان ـ هیچ چیز مانند نماز بینی شیطان را به خاک نمی مالد.
3( عقل ـ نفس ـ دشمن ترین دشمن  تو همان نفسی است که در درون توست.

4( انسان ـ شیطان ـ هیچ انسانی در قیامت نمی تواند تقصیر گناه خویش را متوجه شیطان کند.

عکسالعملنشاندادنانساندرمقابلگناهوزشتی،برخاستهاز............استکهآیٔهشریفٔه.................حاکی. 18
تست سراسری 92 ازآناست.

اَمِة« وَّ ْفِس اللَّ ْقِسُم ِبالنَّ
ُ
ْقِسُم ِبَیْوِم اْلِقَیاَمِة َوَل أ

ُ
1( وجدان اخلقی و نفس ملمت گر او ـ »َل أ

ْلَهَمَها ُفُجوَرَها َوَتْقَواَها«
َ
اَها َفأ 2( گرایش او به نیكی ها و زیبایی ها ـ »َوَنْفٍس َوَما َسوَّ

ْلَهَمَها ُفُجوَرَها َوَتْقَواَها«
َ
اَها َفأ 3( وجدان اخلقی و نفس ملمت گر او ـ » َوَنْفٍس َوَما َسوَّ

اَمِة« وَّ ْفِس اللَّ ْقِسُم ِبالنَّ
ُ
ْقِسُم ِبَیْوِم اْلِقَیاَمِة َوَل أ

ُ
4( گرایش او به نیكی ها و زیبایی ها ـ »َل أ

تست سراسری 90. 19 تمامموارد،راههایکيدوفریبدشمنقسمخوردهمصممبهانتقامگيریازفرزندانآدماست،بهجز:
1( سرگرم کردن انسان به آرزوهای دور و دراز دنیایی

2( آراستن و زیبا نشان دادن زمینه های دل فریب دنیا
3( غافل کردن از یاد خدا و کارهایی که انسان را به یاد خدا می اندازد.

4( دامن زدن آتش خانمان سوز کینه و عداوت میان ابنای آدم

عبارات»دوریازجهلونادانی«و»تشخيصحقازباطل«مارامتوجهکدامیکازسرمایههایآدمیمیکند؟. 20
2( عقل ـ اختیار 1( اختیار ـ عقل  

4( عقل ـ عقل 3( اختیار ـ اختیار  

»دشمنقسمخورده«و»دشمنتریندشمن«کداماستوکدامیکماراازپيرویعقلووجدانبازمیدارد؟. 21
2( شیطان ـ شیطان ـ اولین 1( نفس اماره ـ شیطان ـ اولین 

4( نفس اماره ـ نفس اماره ـ دومین 3( شیطان ـ نفس اماره ـ دومین 
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درسدومـپرپرواز

گزینه 2   صفحه 24. 1

چون هدف خلقت انسـان عبادت و بندگی خداسـت، اولین گام برای حرکت انسـان در این مسـیر شـناخت انسـان 
اسـت؛ یعنی، شـناخت سـرمایه هاـ  توانایی ها و اسـتعدادهای او و هم چنین شـناخت موانع حرکت انسان در مسیر 

عبودیت است.

گزینه 3   صفحه 24. 2

رشـد و کمال انسـان در نتیجه رسـتگاری او جز با گام برداشـتن سـوی عبودیت میسـر نمی شـود و اولین گام برای 
حرکت انسان در این مسیر شناخت انسان است.

گزینه 4   صفحه 25. 3

عبارت صحیح این است که خداوند با دادن نعمت های مادی و معنوی )هر کدام به تنهایی ناقص است( به انسان 
ْلَناُهْم َعَلی َکِثیٍر( برتری داده است. او را گرامی داشته و به او کرامت بخشیده و بر بسیاری از مخلوقات )َوَفضَّ

گزینه 4   صفحه 25. 4

گزینه های 1 و 2 و 3 از موارد این اسـت که انسـان در نظام هسـتی جایگاه ویژه ای دارد؛ اما؛ گزینه 4 دربارٔه قؤه عقل 
اسـت؛ یعنی، ما به کمک قؤه عقل می توانیم با آن بیندیشـیم و مسـیر درسـت زندگی را از راه های غلط و خوب را از بد 
تشخیص دهیم و حقایق را دریابیم و از جهل و نادانی دور شویم درست را از نادرست و حق را از باطل تشخیص دهیم.

گزینه 2   صفحه 25. 5

خـط فکـری: این کـه خداونـد مـا را صاحـب اراده و اختیـار آفریـد و مسـئول سرنوشـت خویش قـرار داد سـپس راه 

ا َهَدْیَناُه  رسـتگاری و راه شـقاوت را به ما نشـان داد تا خود راه رسـتگاری را برگزینیم و از شقاوت دوری کنیم، با آیٔه ِإنَّ
ا َکُفوًرا )ما راه را به او نشان دادیم یا سپاس گزار خواهد بود و یا ناسپاس( مطابقت دارد. ا َشاِکًرا َوِإمَّ ِبیَل ِإمَّ السَّ

گزینه 3   صفحه 25. 6

خداونـد متعـال شـناخت خیـر و نیكـی و گرایش به آن و شـناخت بدی و زشـتی و بیزاری از آن را در مـا قرار داد تا به 
خیـر و نیكـی رو آوریـم و از گنـاه و زشـتی بپرهیزیم. از این روسـت که همه مـا فضائلی چون صداقـت،  عزت نفس و 
ْلَهَمَها ُفُجوَرَها َوَتْقَواَها 

َ
اَها َفأ عدالت را دوست داریم و از دورویی، حقارت نفس، ریا و ظلم بیزاریم. با آیٔه َوَنْفٍس َوَما َسوَّ

مطابقت دارد.

گزینه 1   صفحه 26. 7

گرایش انسان به نیكی ها و زیبایی ها سبب می شود که در مقابل گناه و زشتی واکنش نشان دهد و آن گاه که به گناه 
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آلوده شد خود را سرزنش و ملمت کند و در اندیشه جبران آن برآید.

گزینه 2   صفحٔه 26. 8

گزینه هـای 1ـ  3 و 4 در این بـاره صحیـح اسـت امـا عبارت شـكل گزینه 2 به این صورت اسـت که قـرآن کریم عامل 
درونی این حالت را نفس لوامه نامیده است.

گزینه 2   صفحه 26. 9

علوه بر سـرمایه های بزرگ خداوند پیامبران و پیشـوایان پاک و دلسـوزی را همراه با کتاب راهنما برای ما فرستاد تا 
راه سعادت را به ما نشان دهند و در پیمودن راه حق به ما کمک کنند.

گزینه 1   صفحه 25. 10

خداوند به نفس لوامه سوگند می خورد. زمانی که ما به گناهان آلوده می شویم، این نفس ما را سرزنش می کند؛ زیرا 
ْلَهَمَها ُفُجوَرَها َوَتْقَواَها(

َ
اَها َفأ انسان در درونش گرایش به نیكی و بیزاری از بدی ها را دارد. )َوَنْفٍس َوَما َسوَّ

گزینه 3   صفحه 26. 11

ما به سرمایه هایی همچون عقل، وجدان و پیامبران نیاز داریم؛ عقلی که با دوراندیشی ما را از خوشی های زودگذر 
منع می کند و وجدانی که با محكمه هایش ما را از راحت طلبی بازمی دارد.

گزینه 2   صفحه 26 و 28. 12

عامل ملمت کنندٔه انسـان هنگام ارتكاب گناه نفس لوامه  اسـت و عامل دعوت کننده به سـمت گناهان میل سرکشـی 
است که به نام نفس اماره است.

گزینه 4   صفحه 28. 13

نفس اماره یک عامل درونی است که انسان ها را برای رسیدن به لذت های زودگذر دنیایی دعوت می کند. چون ما 
دارای اختیار هستیم، پس نفس اماره نمی تواند ما را وادار کند که کار خلف انجام دهیم.

گزینه 1   صفحه 28. 14

کار شیطان وسوسه کردن و فریب دادن است و جز این، راه نفوذ دیگری در ما ندارد.

گزینه 4   صفحه 25. 15

این آیه شریفه که می گوید: ما راه را به او نشان دادیم یا سپاس گزار خواهد بود و یا ناسپاس، یعنی به بهترین شكل 
آزادی و اختیار انسان و ریشه و مبنای آن را بیان نموده است.

گزینه 2   صفحه 28. 16

خط فکری: شـیطان که عامل بیرونی در گمراهی انسـان اسـت خود را برتر از آدمیان می پندارد و سـوگند یاد کرده 
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که فرزندان آدم را فریب دهد و از رسـیدن به بهشـت باز دارد )انتقام رانده شـدن از درگاه الهی( کار او وسوسه کردن 
و فریب دادن است و جز این راه نفوذ دیگری در ما ندارد این خود ما هستیم که به او اجازٔه وسوسه کردن می دهیم 

یا راه فریب بر آن را می بندیم.

گزینه 2   صفحه 29 و 28. 17

زندگی صحنٔه جنگی سـخت میان انسـان و شـیطان است و امام عصر)عج( در این باره می فرمایند: هیچ چیز مانند نماز 
بینی شیطان را به خاک نمی مالد.

گزینه 2   صفحه 25. 18

عكس العمل نشـان دادن انسـان در مقابل گناه و زشـتی ناشـی از گرایش به نیكی ها و زیبایی هاسـت که مؤید این 
ْلَهَمَها ُفُجوَرَها َوَتْقَواَها می  باشد.

َ
اَها َفأ موضوع آیٔه َوَنْفٍس َوَما َسوَّ

گزینه 2   صفحه 28. 19

راه های فریب شـیطان عبارتند از گزینه 1 و 3 و 4؛ اما گزینه 2 درسـتش به این صورت اسـت: آراسـتن و زیبا نشـان 
دادن گناه )نه دنیا(

گزینه 4   صفحه 25. 20

خط فکری: پروردگار به ما نیرویی عنایت کرده تا با آن بیندیشیم و مسیر درست زندگی را از راه های غلط و خوب را 

از بد تشخیص دهیم، حقایق را دریابیم و از جهل و نادانی دور شویم درست را از نادرست و حق را از باطل تشخیص 
دهیم. نام این توانایی عقل است.

گزینه 3   صفحه 28. 21

نفس اماره را حضرت علی)ع( می فرمایند: دشمن ترین دشمن تو همان نفسی است که در درون توست و این نفس 
اماره ما را از پیروی عقل و وجدان بازمی دارد ـ دشمن قسم خورده که انتقام رانده شدنش را از درگاه الهی تا قیامت 

از بنی آدم می خواهد بگیرد شیطان ملعون است.


