
 

 

 

 نکات :

 کرامت نفس به معناي شناخت قدر و منزلت انسان و ايمان به آن است.-832

 معناي ديگر کرامت نفس اين است که هر چيزي در چشم انسان کوچک و حقير باشد و انسان از تمايل به آن ها احساس پستي و حقارت کند. -833

 وا دارد که در حضور خداوند گناه کند زيرا مي داند خداوند گناه او را مي بيند.انسان کريم پر -834

 انسان داراي دو دسته تمايل است -

 الف( تمايالت عالي )خود عالي(

 ب( تمايالت داني )خود داني(

 خود عالي فطري است و انسانيت انسان ها در آن است.-835

 است.خود داني غريزي ،حيواني يا خود طبيعي  -836

 گرايشي که انسان را به سوي رفتار هاي انساني مي کشاند، خود عالي گويند . -837

 گرايشي که انسان را به سوي بعد حيواني مي کشاند، خود داني است . -838

 پايگاه شيطان در درون انسان خود داني است . -839

 ابل ديگران تن به ذلت مي دهد .انسان شکست خورده کسي است کرامت نفس را از دست داده و در مق -841

 هر کس به ميزاني که خود عالي و هدف عالي تري هدف گيري کند منزلت و کرامت خود را افزايش داده است . -841

 کسي که خود را با دنيا برابر نکند از وجود کرامت نفس خبر مي دهد . -842

در نزد او حقير و پست مي شوند.)چنين شخصي از کرامت نفس بااليي برخوردار  از نظر حضرت علي کسي که نفس خود را گرامي بدارد و شهوت -843

 است.(

 از ديد گاه حضرت علي )ع( فروختن خود يعني از دست دادن کرامت نفس و خريدن خود يعني بدست آوردن کرامت نفس. -844

 براي دستيابي به عزت و پرورش آن بايد به سرچشمه آن يعني خدا رفت. -845

«                                   مَن کانَ يُريدُ العِزَّهَ فَلِلّهِ العِزَّهُ جَميعاً: هرکس عزت و سربلندي را بخواهد پس همه عزت ها براي خداست» ر اساس آيه ب -846

 سرچشمه همه عزت ها خداست.

 راه اصلي کسب عزت و کرامت بازگشت به سوي خدا و قبول فرمان هاي اوست. -847

 از ديدگاه قرآن عزت از آن خدا، سپس رسول خدا و بعد مومنين. -848

 انسان صاحب کرامت، پيمان شکني و بي وفايي نمي کند زيرا آن را مخالف کرامت نفس خود مي يابد. -849



 

 

 ماندگار ترين راه براي وفاداري در پيمان تقويت کرامت نفس است. -851

 رزش خود ونفروختن خويش به بهاي اندک ب(توجه به عظمت خداوند و تالش براي بندگي او راه هاي تقويت عزت نفس : الف( شناخت ا-851

 سواالت چند گزينه اي-أ

 ـ کدام مورد از موارد زير از ويژگي هاي انسان صاحب کرامت نفس مي باشد؟852

 الف( انسان صاحب کرامت گناه را بردوش عوامل بيروني مي اندازد.

 وت و جلوت برايش تفاوتي ندارد.ب( انسان صاحب کرامت خل

 ج( انسان صاحب کرامت عوامل بيروني را در گناه انسان مؤثْر مي داند.

 د( انسان صاحب کرامت ديگران را کريم نمي شناسد.

 انسان داراي کرامت نفس . . . . . . . . . . . . . . -853

 ي آيد.الف( چون خود بزرگ است درصدد بزرگ شمردن و تحقير ديگران بر نم

 ب( چون خود کوچک است درصدد کوچک شمردن و تحقير ديگران بر مي آيد.

 ج( چون خود کوچک است درصدد بزرگ شمردن ديگران بر مي آيد.

 د( چون خود بزرگ است درصدد کوچک شمردن وتحقير ديگران بر نمي آيد.

 . .ـ  از ويژگي هاي انسان صاحب کرامت اين است که . . . . . . . . . . 854

 الف( خود عالي و خود داني اش را بشکند.           ب( خود عالي و خود داني برايش پيروز شوند.

 ج( هميشه خود عالي اش برخود دانيش پيروز شود.   د( هميشه خود دانيش برخود عاليش پيروز شود.

 ـ چه رابطه اي بين کرامت نفس وگناه وجود دارد؟855

 رد.الف( هيچ رابطه اي وجود ندا

 ب( کرامت نفس هيچ تأثيري درگناه کردن و يا نکردن انسان ندارد.

 (هرچه کرامت نفس بيشتر باشدگناه کمترمي شود.ج(رابطه عکس)

 هرچه کرامت نفس بيشتر باشدگناه هم بيشترمي شود.(د( رابطه مستقيم)

 . . . . خود را از دست داده اند.ـ  تحقيقات نشان مي دهد که اکثر گناهکاران و مجرمان افرادي هستند که . . 856

 الف( کرامت نفس              ب( تَوَکُّل                ج( اعتقاد               د( تعهد

 ـ قرآن کريم عزت را در آيه زير به چه کساني نسبت مي دهد؟857

 «يَعْلَمُونَوَلِلّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤمِنينَ وَلکِنَّ الْمُنافِقينَ ال» 

 الف( به خدا ورسول خدا و مؤمنين                                 ب( به مهاجرين و انصار و تابعين

 ح( به مجاهدين و مؤمنين و منفقين                                    د( به پيامبران و انصار و مسلمين

 کدام نکته از آيه استنباط مي شود؟« فَلِلّهِ الْعِزَّةُ جَميعاً مَنْ کانَ يُريدُ العِزَّةَ» ـ با توجه به آيه 858

 الف( اين آيه سرچشمه عزت را خدا معرفي معرفي ميکند.

 ب( راه و روش اصلي کسب عزّت وکرامت بازگشت به سوي خداست.



 

 

 ج( اين آيه برعزّت ديگري که در مقابل خدا باشد، سهمي قائل نيست.

 مي شود. د( هرسه مورد ازآيه استنباط

 ب( سواالت ص/ غ

 سرچشمه و منبع همه قدرت ها و عزت ها خداست  -859

 شود. مي اماره تسليم و کند مي عمل لوامه نفس سود به همواره عزت و کرامت صاحب انسان -861

 نمي پذيرا را حقارت و مي شکند خود در ابتدا شود. تسليم بيروني عوامل مقابل در که آن از پيش گناهکار انسان پس -861

 .شود

 احساس حضور در پيشگاه خداوند، عزت نفس و دوري از گناه را در پي دارد.-862

 عزت به معناي شکست ناپذيري است و نتيجه بهره مندي از آن کسب تمام خصلت هاي نيک مي باشد. -863

 منظور از خود داني، نفس لوامه و خود عالي نفس اماره است.  -864

 سان عزيز، همواره به نداي عقل و وجدان گوش فرا مي دهد و تسليم نفس اماره نمي شود.ويژگي ان-865

 در چشم انسان هاي با عزت غير خدا کوچک است -866

 نوجواني و جواني بهترين زمان براي پاسخ منفي دادن به تمايالت پست مي باشد -867

 ه نمي شود.انسان ذليل در درون شکست مي خورد و تسليم نفس امار -868

 نوجوان نمي تواند در برابر تمايالت منفي ايستادگي کند -869

 ج( جا هاي خالي را تکميل کنيد

 عزت نفس حفظ پيمان با خدا و .............ذلت نفس ...........................سستي در عزم و تصميم -871

 .....تسليم و بندگي خداوند ..............................-871

 احساس حضور در پيشگاه خداوند ..................و.........................-872

 غفلت از خداوند ................................و...................................-873

 انسان داراي دو دسته تمايالت است، تمايالت......... و تمايالت......... .-874

 ...... و تمايالت ............. مي باشد......ز جمله تمايالت حقيقي انسان؛ تمايالت روحي و..ا -875

 مي باشد.  ----------- راه و روش اصلي کسب عزّت و کرامت -876



 

 

 ...... مي باشد............است و نتيجه بهره مندي از آن ... عزت به معناي -877

 ......است..... همان نفس ..و خود عالي که مربوط به بعد،.... ... مي باشد..همان نفس ... ......بعد ..منظور از خود داني که مربوط به  -

 ويژگي انسان عزيز، همواره به نداي......... و نفس ........ گوش فرا مي دهد. -878

 و حقارت را پذيرا مي شود. انسان گناهکار پيش از آن که در مقابل عوامل بيروني تسليم شود، ابتدا........... -879

 اکثر مجرمان و گناهکاران افرادي فاقد ...................هستند-881

 د( سواالت کوتاه پاسخ

 چگونه مي توانيم ايستادگي و عزت در برابر هوس و گناه را در خود تقويت کنيم؟-881

 ه سود کدام نفس عمل مي کند. انسان صاحب کرامت و عزّت در  برخورد  با  نفس لوامه  و  اماره ب –882

 دو دسته از تمايالت  انسان کدامند ؟ –883

 عقل و وجدان انسان را به کدام تمايالت فرا مي خواند؟ -884

 منظور از خود عالي چيست؟ -885

 انسان عزيز داراي چه  ويژگي هايي است؟  -886

 منظور از خود داني و غير اصيل چيست؟ -887

 عزت در برابر ستمگران دو نمونه را ذکر کنيد  از اسوه هاي-888

 نوجوان چگونه مي تواند در برابر تمايالت پست ايستادگي کند -889

 انسان عزيز همواره به چه ندايي گوش فرا مي دهد؟  -891

 انسان عزيز در برابر مردم چگونه است؟ -891

 ارتباط-

 ارتباط مي باشد؟ در« ب»با کدام يک از موارد رديف « الف»هريک از موارد رديف  -892

بعد حيواني و  -افرادي که غير خدا در چشم آنان کوچک به نظر مي رسد –سر چشمه عزّت  –تسليم نشدن  –الف(شکست پذيري 

 دنيايي

افرادي که در  -افرادي که عزت خود را در بندگي خدا يافته –عزّت   -خدا  –خدا و رسول و مؤمنان  –ذلّت  -ب(تمايالت داني



 

 

 ن تسليم نمي شوند.برابر ظالما

 بخش آيات

 راه دستيابي به عزت را بيان کنيد؟« من کان يريدُ العزه فلله العزه جميعاً» در آيه مقابل بينديشيد -893

 ه عزت بيان کنيد با انديشه در آيه پيشنهاد قرآن براي رسيدن ب«وَالَّذِينَ کَسَبُواْ السَّيِّئَاتِ جَزَاء سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ »-894

 با انديشه درآيه پيشنهاد قران براي رسيدن به عزت را بنويسيد «لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَالَ يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَالَ ذِلَّةٌ »-895

 باتوجه به آيه بگوييد؛ راه پرورش عزت و کرامت نفس  چيست؟  –الف 

 زت الهي چيست ؟يا راه بهره مندي از عب(

 سواالت تشريحي

 چگونه مي توانيم در برابر تمايالت پست تمرين ايستادگي کنتيم ؟-896

 از اين سخن حضرت علي )ع( چه نکته در بندگي خدااستنباط مي کنيد «بنده کسي مثل خودت باش »-897

 نفس اماره انسان را به چه چيزي دعوت مي کند؟-898

 ستمگران را در طول تاريخ ذکر کنيد نمونه هاي از اسوه هاي عزت در برابر -899

 از راه هاي تقويت عزت نفس شناخت ارزش خود و نفروختن خويش به بهاي اندک  را توضيح دهيد ؟-911

 چه رابطه اي وجود دارد؟چرا؟« گناه»و « عزت نفس»ميان  -911

 ـ چرا انسان کريم از انجام گناه پروا دارد؟912

 ل چه تفاوتي دارد؟خود عالي و اصيل با خود داني و غير اصيـ 913

 ـ ازراه هاي تقويت عزت نفس توجه به عظمت خداوند و تالش براي بندگي خدا را توضيح دهيد 914

 ـ چگونه مي توان کرامت و عزت نفس را پرورش داد و تقويت کرد؟ 915

 عامل اصلي ناتواني برخي انسان ها در کنترل شهوت و تحريکات بيروني چيست؟ـ 916

 ارويي ميان خود عالي و خود داني را ذکر کنيد.ـ سه مثال از تقابل و روي917 

 ـ چرا انسان صاحب کرامت اهل پيمان شکني نيست؟918

 انسان صاحب کرامت و عزّت در  برخورد  با  نفس لوامه  و  اماره چگونه عمل مي کند ؟ و به سود کدام نفس عمل مي کند.  –919


