
https://www.heyvagroup.com/subnews/52/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87.html
https://www.heyvagroup.com/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C


 

 

ها شمرده شده است؟ سودمندترین دانشچه چیزي ،  24  

. »شناسی ودـخـ«  :پاسخ  

4 

» برتري «  خداوند، چگونه انسان را گرامی داشته و به او کرامت بخشیده و بر بسیاري از مخلوقات  25

.اوبه » معنوي « و » مادي « هاي  با دادن نعمت :پاسخداده است؟   

5 

 

25 

اي قائل شده است؟ براي انسان در نظام هستی جایگاه ویژهبریم که خداوند متعال  از کجا پی می  

مندي از آنها را در وجـود او  ها و زمین است، بـراي انسان آفریده و توانایی بهره زیرا آنچه در آسمان :پاسخ

.قرار داده است  

6 

 

25 

ت خلقت دسخداوند متعال براي اینکه انسان بتواند در مسیر رشد وکمال خود حرکت کند و به هدف 

.قرار داده است؟ توضیح دهید یابد، چه چیزهایی را در اختیارش  

پاسخ:«سرمایه هایی» دراختیارش قرارداده است؛شناخت انسان وسرمایه هایش،درگام نخست و بهره گیري 

 از آنها در گام بعد، عامل بسیار مهمی براي حرکت به سوي هدف است.

7 

25 

 و

26 

 سرمایه هاي وجودي انسان را فقط نام ببرید. ( 4 مورد )

            قدرت انتخاب و تصمیم گیري) 2                                   قدرت تفکّر و اندیشه           ) 1 :پاسخ

  )نفسِ لوامه ( وجدان اخالقی  )4       گرایش به خیر و نیکی و بیزاري از بدي و زشتی           ) 3

8 

 

25 

هـاي غلط، و  پروردگار، به ما نیرویی عنایت کرده تا با آن بیندیشیم و مسیر درست زندگی را از راه« 

درست را از نادرست . حقایق را دریابیم و از جهل و نادانی دور شویم. را از بد، تشخیص دهیمخوب 

نام این توانایی چیست؟» . و حق را از باطل تشخیص دهیم  

»قدرت تفکّر و اندیشه «  :پاسخ  

9 

25 

 

 چرا انسان مسئول سرنوشت خود است؟

.زیرا خداوند، انسان را صاحب اراده و اختیار آفریده است :پاسخ  

10 

 

25 

سپس راه . خـداونـد، مـا را صـاحب اراده و اختیار آفـریـده و مسئـول سرنوشت خویش قرار داد« 

» .داد تا خود راه رستگاري را برگزینیم واز شقاوت دوري کنیمو راه شقاوت را به ما نشان رستگاري 

.نام این سرمایۀ انسان را نام برده و آیۀ مربوط به آن را بنویسید  

  »إِنَّا هدینَاه السبِیلَ إِما شَاکرًا وإِما کَفُورا  « :3آیۀ انسان،  گیري؛ قدرت انتخاب و تصمیم :پاسخ

11 

)پر پرواز (  درس دوم صفحه  ردیف 

                                                  کریم، هدف خلقت انسان را چه چیزي بیان کرده است؟ قرآن 24

.خداوندعبودیت  :پاسخ  

1 

رشد و کمال انسان و در نتیجه « رستگاري » او جز با چه چیزي میسر نمی شود؟                      24

.شود عبودیت خداوند، میسر نمی هدف جز با گام برداشتن به سوي :پاسخ  

2 

 

24 

اولین گام براي حرکت انسان در مسیر عبودیت خداوند، چیست و به چه معناست؟                       

، »ا ـه سرمایه« است؛ یعنی شناخت » انسان شناخت « اولین گام براي حرکت انسان در این مسیر،  :پاسخ

.درمسیر عبودیت است» شناخت موانعِ حرکت انسان « و همچنین » استعدادهاي او « و » ها  توانایی«   

3 
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25 

چرا خداوند متعال، شناخت خیر و نیکی و گرایش به آن و شناخت بدي و زشتی و بیزاري از آن را در 

از این روست که همۀ ما فضائلی . بپرهیزیمتا به خیر و نیکی رو آوریم و از گناه و زشتی  :پاسخما قرار داد؟ 

 7آیات . چون صداقت، عزّت نفس و عدالت را دوست داریم و از دورویی، حقارت نفس، ریـا و ظلم بیزاریم

.اشاره به این موضوع دارد»  ونَفْسٍ وما سواها فَأَلْهمها فُجورها وتَقْواها «: سورة شمس 8و   

12 

 

 

26 

گاه که به گناه  شود که انسان در مقابل گناه و زشتی واکنش نشان دهد و آن عـامـل، سبب میکدام 

 آلوده شد، خود را سرزنش و مالمت کند و در اندیشۀ جبران آن برآید؟

یعنی » نفس لوامه « کریم، عامل درونی این حالت را  ؛ قرآن» ها  ها و زیبایی یش انسان به نیکیگرا«  :پاسخ

بیانگر »  ولَا أُقْسم بِالنَّفْسِ اللَّوامۀِ« :2آیۀ قیامت، . ورده استـخه آن سوگند ـنامیده و ب» سرزنشگر نفس « 

.این مطلب است  

13 

 

26 

 هـاي بزرگ، چرا خداوند، پیامبران و پیشوایان پاك و دلسوزي را همراه بـا کتابِ عالوه بر سـرمـایه

.راه سعادت را به ما نشان دهند و در پیمودن راه حق به ما کمک کنندتا  :پاسخراهنما براي ما فرستاد؟   

14 

 

26 

.توضیح دهیدکس با چه چیزهایی هماهنگی دارد؟ هدف و مسیر حرکت هر  

اي اندك داشته باشد، به  یعنی اگر کسی سرمایه. هماهنگی دارد» هایش  سرمایه« و » ها  توانایی« با  :پاسخ

تواند مد نظر  تري را می هاي بزرگ ولی هر چه بر این سرمایه افزون گردد، هدف. آورد روي میکاري کوچک 

  .آورد تري رو رار دهد و به کارهاي بزرگق

15 

 

26 

از حیوانات و گیاهان باشد؟ » متفاوت« چرا هدف و مسیر انسان باید   

دارد؛ » راهنمایان الهی « و » وجدان « ، »عقل « هاي عظیم و ارزشمندي همچون  زیرا انسان سرمایه :پاسخ

سرمایه هایی که حیوانات و گیاهان آن را ندارند. از آنجا کـه مـا، بیش از حیوانات سرمایه و استعداد داریم، 

.هایمان باشد یز باید به وسعت سرمایهپس، هدف ما ن.از آنها باشد» متفاوت « مسیر ما نیز باید هدف وقطعاً   

16 

 

 

26 

هایی  اگر هدف از خلقت ما خوردن،خوابیدن و خوش بودن در این دنیاي چند روزه بود، آیا به سرمایه

 همچون عقل ، وجدان و پیامبران نیاز داشتیم؟ 

هایش، ما را  کند و وجدانی که با محکمه هاي زودگذر منع می عقلی که با دور اندیشی، ما را از خوشی :پاسخ

از راحت طلبی باز می دارد. اگر بنا بر خوردن و خوابیدن باشد، حیوانات از ما خوش تر زندگی می کنند! چون نه 

 عقل دارند که مانع آنان باشد و نه وجدانی که گاه و بیگاه آنان را سرزنش کند.

17 

 

28 

.نام ببرید اند؟ موانع رسیدن انسان به هدف کدام  

)شیطان : ( عامل بیرونی) 2)                        نفس اماره : ( عامل درونی) 1 :پاسخ  

18 

 

28 

خداي متعال، عالوه بر اینکه عوامل رشد وکمال را به ما نشان داده، عوامل سقوط و گناه و دور ماندن 

صحیح               غلط .   از هدف را نیز به ما معرفی کرده است  

19 
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28 

هاي زودگذر  ها را براي رسیدن به لذّت ، انسان»درونی«کند که عاملی خداي متعال، به ما یادآوري می

میل سرکشی کـه . دارد باز می» وجدان « و » عقل « کند و از پیروي از  دعوت می» گناه « دنیایی، به 

نام این مانع رشد انسان، چیست؟. خواند کند و وي را به گناه فرا می انسان طغیان میدر درون   

.»ها  فرمان دهنده به بدي« ؛ یعنی »نفسِ اماره «  :پاسخ  

20 

ترین دشمن انسان، کدام است؟ ، دشمن)ع(امام علیطبق فرمایش  28  

)ها  فرمان دهنده به بدي یعنی؛ نفس اماره یا. ( همان نفسی که در درون انسان است: پاسخ  

21 

 

28 

پندارد و سوگند یاد کرده  دهد که خود را برتر از آدمیان می خبر می» بیرونی « خداوند متعال، از عاملی

نام این مانع  رشد انسان، چیست؟. که فرزندان آدم را فریب دهد و از رسیدن به بهشت باز دارد  

   .» شیطان«  :پاسخ

22 

 

28 

 

نمانده است، به « أهل جهنّم » چه می گوید؟  شیطان، در روز « قیامت » که فرصتی براي توبه باقی 

البته من بر شما . اي دادم و خالف آن عمل کردم خداوند به شما وعدة حق داد؛ اما من به شما وعده«  :پاسخ

تسلّطی نداشتم؛ فقط شما را به گناه دعوت کردم. این خودتان بودید که دعوت مرا پذیرفتید. امروز خـود را 

». توانید مرا نجات دهید توانم به شما کمکی کنم و نه شما می نه من می. سرزنش کنید، نه مرا  

23 

 

 

28 

.دهد؟بنویسید ها مـا را فریب می شیطان، معموالً از کدام راه  

.غافل کردن از خدا و یاد او) 1  :پاسخ  

.گناهزیبا و لذّت بخش نشان دادن ) 2  

.سرگرم کردن به آرزوهاي سراب گونۀ دنیایی) 3  

.ایجاد کینه و دشمنی میان مردم) 4  

24 

 

28 

شود؟ چرا؟ ها می گیري آیا وجود شیطان، مانع اختیار و ارادة ما در تصمیم  

پاسخ: خیر، زیـرا کـار او فقط وسـوسـه کـردن و فـریب دادن و جـز این کار،راه نفوذ دیگري در ما ندارد. 

.بندیم   دهیم و یا راه فریب را بر او می این خود ما هستیم که به او اجازة وسوسه می  

25 

شیطان را از درگاه خود راند و براي همیشه طرد کرد؟چرا خداوند،  29  

 پاسخ: چون فرمان خدا را براي سجدة بر انسان اطاعت نکرد.

26 

 

29 

کند؟ کدام گزینه، گزارة زیر را تکمیل می  

 طبق فرمایش امام عصر (عج)، « هیچ چیز مانند ............ بینی شیطان را به خاك نمی مالد. »

دعا ) زکات                              د) روزه                             ج) نماز                             ب) الف  

27 
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