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 2نمونه سوال دین و زندگی 

 ای و کاردانشهای نظری، فنی و حرفهکلیه رشته رشته:

 عزت نفس: میازدهدرس 

 www.hoonarjo.ir آدرس سایت: 

  honarjo1@ کانال تلگرام:
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 های زیر را تعیین کنید.درستی یا نادرستی عبارت

 درست .است گاهبی و گاه تمایالت به دادن منفی پاسخ برای زمان بهترین جوانی و نوجوانی (الف

 غافل برتر و عالی تمایالت از و باشیم مشغول و سرگرم حیوانی بُعد تمایالت به فقط خواهدمی ما ازب( نفس لوامه 

 نادرست .بمانیم

 

2 

 خالی را با عبارت مناسب پر کنید. جاهای

 است. تسلیم نبودنو  ناپذیری نفوذعزت به معنای  (الف

 .نفروشید آن از کمتر به را خود پس نیست، بهشت جز شما جان برای بهایی هماناامام علی )ع(: ب( 

 دعوت دیگر، دعوتو  لوّامه نفس همان یا وجدان و عقل دعوت :روست روبه دعوت دو با خود درون در انسانی هرج( 

 است. اماره نفس همان یا هوس و هوی

3 

 های تقویت عزت نفس را بیان کنید.راه

 .او بندگی برای تالش و خداوند عظمت به توجه، اندک بهای به خویش نفروختن و خود ارزش شناخت
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 شوند؟ توضیح دهید.تمایالت انسان به چند دسته تقسیم می

 :است تمایالت از دسته دو دارای انسان

 و الهی روح به مربوط که خلق، حُسن و ایثار حیا، شجاعت، عدالت، دانایی، به تمایل مانند برتر، و عالی تمایالت :اوّل

 .بریم می لذت آنها از و کنیم می کمال و موفقیت احساس تمایالت این به رسیدن با ما .هستند انسان معنوی

 و حیوانی بُعد به مربوط که مادی، رفاه و زیورآالت لذیذ، غذاهای شهرت، ثروت، به تمایل مانند دانی، تمایالت :دوم

 به ها انسان .شویم می خوشحال و بریم می لذت آنها از یابیم، می دست تمایالت این به وقتی و تاس انسان دنیایی

 بدون و هستند دنیا در زندگی یالزمه اینها زیرا دهند، می نشان عالقه و دارند میل امور قبیل این به طبیعی طور

 اما نیستند، بد خود ذات در حیوانی بُعد تمایالت .شود می مشکل و سخت زندگی یا کرد زندگی توان نمی یا آنها

 .نیستند تمایالت آن با مقایسه قابل و ترند پایین و ناچیز بسیار الهی، و معنوی بُعد به نسبت
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 honarjo1@کانال تلگرام: 

 .گیرد قرار خودتان نام با سایت در تا کنید ارسال ما برای را خود سواالت نمونه لطفا
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