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خودشناسی 
سودمندترین

دانش ها

وشناخت 
موانع حرکت  

انسان 
درمسیرتقرب
به خداوراه 
مقابله با ان

ی شناخت توانای
ها وسرمایه 
های  

واستعدادهای 
او

اولین گام برای
حرکت دراین 
مسیر شناخت 

انسان

جامع ترین و 
اصلی ترین 
هدف نزدیکی 
و تقرب به 
.خداست

سرمایه 
های 
انسان

نعمت -6
هدایت الهی    

نفس لوامه -5
وجدان اخالاقی

گرایش -4
انسان به 
خیرونیکی

سرشت -3
خداآشنا

اختیار-2

عقل-1

لوکنانسمع اونعقل ماکنافی 

 اصحاب السعیر

 گوش ما اگر: گویند می و -1

 کردیم، می تعقل یا داشتیم شنوا

 ُملک،.دوزخیان نبودیم میان در

10 

 متحد را اسالم  دشمنان  آنها -2

 دل که درحالی پنداری می

 به این پراکنده است؛ هایشان

 قومی آنها که است آن خاطر

ْشر،.کنند نمی تعقل که هستند  ح 

14 

 به را مردم که هنگامی آنها -3

 به را آن خوانید، می فرا نماز

 این گیرند؛ بازی می و مسخره

 آنها که است آن خاطر به

 نمی تعقل که هستند گروهی

 58 مائده،.کنند

    

 ه د یناهُ  ا نّا

  السَّبیل  
ًرا ا ّما  شاک 

 اّما و  

    ک فوًرا

 مشاهده را چیزی هیچ

 اینکه مگر نکردم،

 بعد آن، از قبل را خدا

دیدم  آن با و آن از

 )حضرت علی ع(

 از تر نزدیک دوست  

 وین است من به من

 وی از من که تر عجب

 که با کنم دورم چه

 در او که گفت توان

 من و من کنار

 مهجورم

 ما و   ن فس و  

  س ّواها

ها م  ها ف ا له   فُجور 

  ت قواها و  

 درس  دوم

 پرپرواز

 

مُ  ال و    اُقس 

 بالنَّفس  

ة   اللَّّوام 

 است، زمین و ها آسمان در آنچه خداوند

 ه مندی بهر توانایی و آفریده انسان برای

 است داده قرار او دروجود را آنها از
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نفس -1
اماره عامل 

درونی

شیطان -2
عامل 
بیرونی

موانع 
رشد

 داد؛ حق وعده   شما به خداوند•

 و دادم ای وعده شما به من اما

 بر من البته. کردم عمل آن خالف

 را شما فقط نداشتم؛ تسلطی  شما

 خودتان این. کردم دعوت گناه به

. پذیرفتید مرا دعوت که بودید

 نه کنید سرزنش را خود امروز

 شما به توانممی  من نه. مرا

 می توانید شما نه و کنم کمکی

 22ابراهیمدهید  نجات مرا

به گناه دعوت -الف

 می کند 

ازپیروی از عقل -ب

 ووجدان بازمی دارد 

 دشمن دشمن ترین

 است نفسی همان تو،

 توست درون در که
 حضرت علی)ع(

 

تدبر)راه های فریب انسان توسط  

 شیطان(
 قمار، و شراب وسیله   به خواهد می شیطان•

 وشما کند ایجاد کینه و عداوت شما میان در

 91 مائده،. دارد باز نماز و خدا یاد از را

 می گناهکاران   که را کاری هر شیطان، و•

 43انعام،.داد زینت درنظرشان کردند،

 برای هدایت شدن روشن از بعد که کسانی •

 اعمالشیطان  ،کردند حق به پشت آنها،

 آنان داده و  زینت نظرشان در را زشتشان

 است فریفته طوالنی آرزوهایبا را

 25 محمد،.

 

خودرابرتر از -1
 آدمیان می داند

سوگندیادکرده -2
 فرزندان آدم رابفریبد 

کاراووسوسه   -3
 وفریب دادن 
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  تست
باتوجه به آیه شریفه ولقدکرمنا بنی ادم....کرامتی که خداوند به انسان بخشیده واورابربسیاری ازمخلوقات برتری داده کدام مورد  -11

 96است؟سراسری هنر 
 خود راه راانتخاب کنیمتا داد قرار خویش سرنوشت مسئول و آفرید اختیار و اراده صاحب را ما خداوند، -1
 به ما قوه ونیرویی عنایت کرده تابا آن بیندیشیم وراه درست زندگی را از راه های غلط تشخیص دهیم.-2
 .کنیم دوری ازشقاوت و برگزینیم را رستگاری راه خود تا داد نشان ما به را شقاوت راه و رستگاری راهخداوند -3
 است داده قرار ما وجود در هارا آن از مندی بهره توانایی و آفریده ما برای است زمین و ها آسمان در که را چه آن -4

  تست
 92دشمن قسم خورده انسان که همان شیطان است تنهاراه نفوذش برانسان راکه به گمراهی اوبینجامد ...اعالم میدارد.سراسری زبان  -12
 سرگرم کردن به ارزوهای سراب گونه های دنیایی-2غفلت کردن ازخداویاد او                             -1
     نآآراستگی گناه وزیبا ولذت بخش نشان دادن -4فریب دادن                       کردن و وسوسه-3

  تست
 92پیام کدام آیه را ترسیم نموده ایم؟سراسری انسانی(خدای متعال مارا مسئول سرنوشت خودمان قرارداد )اگر بگوییم  -13
ًرا ا ّما السَّبیلَ  َهدَیناه   نّاا   -1   ونفس وماسواها فالهمهافجورهاوتقواها-2       َکفوًرا اّما و شاک 
  الاقسم بلنفس الوامه-4        ربنا اتنا فی الدنیا حسنه وفی االخره حسنه -3

 تست
 *90رشد......درانسان اسن سراسری هنرآیات ونفس وماسواها فالهما فجورها وتقواها بیانگرسرمایه ی  -14
 وجدان اخالقی-4قدرت عقل وتفکر       -3قدرت انتخاب واختیار      -2گرایش به نیکی ها وزیبایی ها      -1
  تست  
 90عشق به کرامت ،عزت نفس ،صداقت وعدالت نشانی است بر.........که آیه ی شریفه ی .....حاکی از آن است.سراسری زبان  -15
 ونفس وماسواها فالهمها فجورها وتقواها -گرایش انسان به خیرونیکی -2انا هدیناه السبیل اماشاکرا واما کفورا  -گرایش انسان به خیرونیکی-1
                                                                                                                                                                                                                                                                         انا هدیناه السبیل اماشاکرا واما کفورا  -عقل وتفکرقدرت  -4ونفس وماسواها فالهمها فجورها وتقواها                -قدرت عقل وتفکر-2

  تست
 مسبب یعنی علت سوگند خورده است.  نفس لوامهن به : )و(درکنار نفس به معنای قسم است وخداوند درقرآنکته
آن مرتبه ی از نفس که به دلیل عظمت وجایگاهش مورد سوگند باری تعالی قرار گرفته است نفس ........است که ظهور وبروزش به  -16

 89........ومسبب آن .............می باشد که از توجه درآیه ی شریفه ی ........مفهوم می گردد.سراسری تجربی هنگام 
 ونفس وماسواها فالهمها فجورها وتقواها -گرایش انسان به نیکی ها-به گناهان آلودگی-لوامه-1
 ونفس وماسواها فالهمها فجورها وتقواها  -فطرت خداآشنای انسان-آلودگی به گناهان -مطمئنه-2
 الاقسم بیوم القیامه والاقسم بالنفس لوامه  -خداآشنای انسان فطرت-ترک مستبحات وعمل به مکروهات-مطمئنه-3
 امه والاقسم بالنفس لوامهالاقسم بیوم القی -گرایش انسان به نیکی ها -ترک مستبحات وعمل به مکروهات -لوامه -4

 تست
 89عکس العمل نشان دادن انسان درمقابل گناه وزشتی برخاسته از....است که آیه ی شریفه ی حاکی ازآن است سراسری ریاضی  -17
 الاقسم بیوم القیامه والاقسم بالنفس الوامه-وجدان اخالقی ونفس مالمت گر او-1
 ونفس وماسواها فالهمها وجودهاوتقواها-اووجدان اخالقی ونفس مالمت گر  -2
 ونفس وماسواها فالهمها وجودهاوتقواها -گرایش به نیکی ها وزیبایی ها -3
 الاقسم بیوم القیامه والاقسم بالنفس الوامه-گرایش به نیکی ها وزیبایی ها -4

  تست
 88بانپیام کدام عبارت نشانگر اختیارانسان درمحدوده ی حیات دنیایی اوست؟سراسری ز -18
 .شمارادعوت کردم وشمامراپاسخ دادید4کنیدسرزنش نکنید وخودراسرزنش  پس مرا-3من فریادرس شمانیستم -2نیستید وشمافریادرس من -1

  تست
 88رقم زدن یکی از دوراه شقاوت وسعادت برخاسته از ......است که از دقت درآیه ی .........مفهوم می گردد.سراسری فنی حرفه ای -19
 هدیناه السبیل اماشاکرا واما کفورا انا -اختیار-2    کفورا   انا هدیناه السبیل اماشاکرا واما -فطرت-1
  ونفس وماسواها فالهمها فجورها وتقواها -فطرت -4ونفس وماسواها فالهمها فجورها وتقواها   -اختیار-2

  تست
بتواند زیبایی ها وزشتی هارا درک کند وآن گاه به سوی زیبایی ها روی آورد این که گفته شود خداوند انسان را به گونه ای آفرید که  -20

دردرون خود احساس خرسندی نماید واگر به سوی بدی ها وزشتی ها رهسپار شود مالمت گر خویش باشد توجه مارابه کدام آیه جلب 
 86 می شود؟سراسری انسانی

 فاذاسویته ونفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین-2                                          فجورهاوتقواهافالهمها ونفس وماسواها -1
 ولقدکرمنا بنی آدم وحملناهم فی البر والبحر ورزقناهم من ا لطیبات                  -4  لم ماتبدون وماکنتم تکتمون   انی اعلم غیب السماوات واالرض واع-3

  تست
 86ن کریم وروایات اسالمی تاکیددارند که عامل اصلی گناه .....است چون کسانی که ........جامع علمی کاربردی آقر -21
 ازوسوسه های شیطان پیروی می کنند ،شیطان برآن ها سلطه دارد.-خود انسان-1



 منیرسادات میرحسینی    دین وزندگی                                                             پایه دهم ریاضی وتجربی                                  جزوه

11 
 

 ازوسوسه های شیطان پیروی می کنند ،شیطان برآن ها سلطه دارد. -شیطان-2
 اوراپذیرفتند،خودشان به اواجازه ی وسوسه دادند. دعوت-خودانسان-3
 دعوت اوراپذیرفتند،خودشان به اواجازه ی وسوسه دادند. -شیطان-4
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


