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جلسه صفر نکته و تست آنالین آکادمی

همراه با محمود حسین خانی
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دین و زندگی محمود حسین خانی

 نکات کلیدی

1( هدف های  جامع و برتر  را انتخاب می کنند )دقیق(           دنیا      و   آخرت
دنیوی  و   اخروی
مادی    و  معنوی

2( افراد زیرک با انتخاب خدا به عنوان هدف  اصلی     هم از بهره های   مادی  استفاده می کنند
                        و

هم از بهره های معنوی  استفاده می کنند

چون که صد آمد نود هم پیش ماست ← بین صد و نود، صد جامع  تره 1 3( ضرب المثل ها: 
2 با یک تیر چند نشان زدن ← یعنی یک هدف جامع را برگزیدن   

4( اشعاری که با  ای  شروع می شود وصف انسان  زیرک  هستند.

 ای  دوست شکر بهتر یا آن که شکر سازد؟
 ای  باغ تویی خوش تر یا گلشن و گل در تو؟
 ای  عقل تو به باشی در دانش و در بینش؟

 خــوبی قمــر بهتــر یا آنکه قمــر ســازد؟
تــر ســازد؟ برآرد گل، صد نرگس  آنکه   یا 
 یا آنکه به هر لحظه صد عقل و نظر سازد؟

1 تو آیه بین دنیا و آخرت:  و  باشد ← ثواُب الدنیا  و  آخرت 5( آیات:  
2 در هر آیه ای که  دوتا ثواب  داشته باشد وصف انسان زیرک هست.

1 حدیث دیدگاه الهیون در رابطه با مرگ را بیان می کند. * رسول خدا )ص( می فرمایند: باهوش ترین مؤمنان  فراوان به یاد مرگ اند      

2 دیدگاه کسانی است که مرگ را پایان زندگی نمی دانند.       و بهتر از دیگران خود را برای آن آماده می کنند  

3. زیرک ترین انسان

* امیرالمؤمنین علی )ع( می فرمایند: زیرک ترین انسان کسی است که از خود و عمل خود برای بعد از مرگ حساب بکشد.
و فرمودند چون صبح تا شب به کار و زندگی پرداخت، در شب به خود برگردد و بگوید: ای نفس امروز روزی بود که بر تو گذشت و 

دیگر بازنمی گردد، خدا دربارۀ این روز از تو خواهد پرسید که آن را چگونه گذراندی و در آن چه کردی؟
آیا  به یاد او و سپاس از او بودی؟

آیا  گره از کار فروبستۀ مؤمنی گشودی؟
آیا  گرد غم از چهره ای زدودی؟

آیا  ......... ؟

جمع بندی:
زیرک ← به دنبال هدف جامع

زیرک ترین ← حساب
باهوش ترین ← فراوان به یاد مرگ

سان های
ان

1. زیرک

2. باهوش ترین مؤمنان



2

محمود حسین خانیدین و زندگی

تست های احتمالی

1- مفهوم این مصرع از شعر زیبای مولوی که می گوید: »چون که صد آمد نود هم پیش ماست« در ترجمۀ کدام آیه مشهود است؟

1( آن کس که تنها زندگی زودگذر دنیا را می طلبد، آن مقدار از آن را که بخواهیم به او می دهیم. 

2( و ما آسمان ها و زمین و آنچه بین آن هاست را به بازیچه نیافریدیم. 

3( برخی از مردم می گویند خداوند به ما در دنیا نیکی عطا کن، ولی در آخرت بهره ای ندارد. 

4( هر کس نعمت و پاداش دنیا را بخواهد نعمت و پاداش دنیا و آخرت نزد خداست. 

2- تعبیر »با یک تیر چند نشان زدن« دربارۀ کسانی به کار می رود که ......... و این موضوع پیام روشن آیۀ ......... است.

1( دارایی ها و سرمایه های خود را صرف زندگی دنیایی می کنند. »َمن کان ُیرید ثواب الدنیا َفِعندالّله ثواب الُدنیا و اآلخرة« 

2( با بهرۀ درست از زندگی دنیایی سرای آخرتشان را هم آباد می سازند. »َمن کان ُیرید ثواب الدنیا َفِعندالّله ثواب الُدنیا و اآلخرة« 

3( دارایی ها و سرمایه های خود را صرف زندگی دنیایی می کنند. »ُقل ِاّن الصالتی و ُنسکی و محیای و مماتی لّله رّب العالمین« 

4( با بهرۀ درست از زندگی دنیایی سرای آخرتشان را هم آباد می سازند. »ُقل ِاّن الصالتی و ُنسکی و محیای و مماتی لّله رّب العالمین« 

3- کدام مفهوم از بیت زیر برداشت می شود؟

»ای دوست شکر بهتر یا آن که شکر سازد؟                     خوبی قمـر بهتر یا آن که قمـر ســازد؟«

1( فقط رسیدن به زندگی سعادتمندانه در آخرت، درخور تالش است. 

2( دست زدن به هر کاری برای رسیدن به نهایت ها و کماالت ضروری است. 

3( باید هدف ما رسیدن به سرچشمۀ خوبی ها و زیبایی ها که همان خداوند است باشد. 

4( برای رسیدن به اهداف بزرگ باید همت و ارادۀ خاصی داشت و تالش ویژه ای نمود. 

4- باهوش ترین و زیرک ترین آن ها در کدام روایات معرفی شده اند؟

1( آنان که با تالش و توان بسیار در خدمت به خلق خدا می کوشند ـ کسی که گره از کار فروبستۀ مؤمنی بگشاید 

2( آنان که فراوان به یاد مرگ اند و بهتر از دیگران خود را برای آن آماده می کنندـ  کسی که از خود و عمل خود برای بعد از مرگ حساب بکشد 

3( کسی که از خود و عمل خود برای بعد از مرگ حساب بکشدـ  آنان که فراوان به یاد مرگ اند و بهتر از دیگران خود را برای آن آماده می کنند 

4( کسی که گره از کار فروبستۀ مؤمنی بگشاید ـ آنان که با تالش و توان بسیار در خدمت به خلق خدا می کوشند 

5- هرکس بخواهد در زمرۀ باهوش ترین مؤمنان قرار گیرد، طبق احادیث پیشوایان باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟

1( مرگ را جز سعادت و زندگی با ظالمان را جز ننگ و خواری نداند. 

2( فراوان به یاد مرگ  باشد و بهتر از دیگران خود را برای آن آماده کند. 

3( مرگ را پلی بداند که انسان را از ساحل سختی ها به ساحل سعادت و کرامت عبور می دهد. 

4( در این زندگی دنیوی در خواب نباشد و زندگی حقیقی را در جهان دیگر معنا نماید. 
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دین و زندگی محمود حسین خانی

نکات کلیدی

1. قدرت تعقل )اندیشه(   1( در ترجمۀ هر آیه ای که کلمۀ عقل یا تعقل باشد.

     2( پروردگار به ما  نیرویی  عنایت کرده   * با آن  می اندیشیم 
       * مسیر زندگی را از راه های غلط و خوب را از بد  تشخیص  می دهیم.

     * حقایق را  درمی یابیم.
     * از جهل و نادانی دور می شویم.

1 هرگاه در صورت سؤال کلمه قوه دیدیم جواب عقل است. نکته: 
2 هرگاه شناسایی کردن را دیدیم جواب عقل است.              

2. قدرت اختیار و انتخاب
1( آیه: ِاّنا هدیناه السبیل   

1 ُرُساًل مبشرین و ُمنذرین ...  ِاّما شاکرًا و  ِاّما  کفورًا ارتباط دارد با      
2 قد جائکم بصائر ِمن ربکم                 
مت ایدیکم ...      3 ذلک بما َقدَّ                  

2(       *  انسان   صاحب اراده و آزاد است و مسئول سرنوشت خویش است مسئول سرنوشت خویش است
     *  انسان   با اختیار   * برمی گزیند

  * انتخاب می کند
  * رقم می زند

3. سرشت خداآشنا )فطرت خداآشنا(
1(  هرگاه  به پدیده ها نظر کنیم و خدا را ببینیم

    * حدیث علی )ع(: هیچ چیز را مشاهده نکردم مگر اینکه خدا را قبل از آن، بعد از آن و با آن دیدم.
* هرکس به خود می نگرد و به تماشای جهان می نشیند    * خدا را می یابد )یافتن(

 * محبتش را در دل احساس می کند
2(  هرگاه  خدا بگوید که ای بنده من به تو نزدیکم     دوست نزدیک تر از من به من است           وین عجب تر که من از وی دورم
    چه کنـــم بـا که تــوان گفـت که او            در کنــار مـن و مـن مهجـــورم

4. گرایش به خیر و نیکی ← عامل واکنش
1( آیه: و نفس و ماسواها فالهمها فجورها و تقواها: و سوگند به نفس و آنکه سامانش بخشید آن گاه بدکاری و تقوایش را به او الهام کرد.

1 نفس انسان )نفس لوامه( نکته: در آیه فوق دو موضوع مورد سوگند است  
2 خداوند: چون نفس را سامان بخشیده )خلق کرده(          

1 ما خوبی رو دوست داریم: انسان ها  صداقت، عدالت، عزت نفس را دوست دارند. 2( گرایش به خیر و نیکی  
2 بــدی رو دسـت نداریــم: انسان ها  از حقارت نفس و یا ظلم بیزار هستند.        

5. نفس لوامه ← عامل سرزنش
فس الّلواَمة: و سوگند به نفس مالمت کننده 1( آیه: و ال اقسم بالنَّ

1 تنها نفسی است که  مورد سوگند  قرار گرفته )مورد خطاب( 2( نفس لوامه    
2 ظهور و بروز نفس لوامه به هنگام  آلودگی به گناهان  )ترک مستحبات(         

1 گرایش به خیر و نیکی مسبب نفس لوامه است. نکته: 
2 نفس لوامه نتیجه و ثمره گرایش به خیر و نیکی است.     

1 پیامبران و پیشوایان پاک و دلسوزی را همراه با کتاب برای ما فرستاده. 6. نعمت هدایت توسط پیامبران و امامان: خداوند  
2 با پیامبران و کتاب در راه سعادت و پیمودن راه حق به ما کمک می شود.                

ی ـ عوامل رشد(
ی رشد و رستگار

ی انسان )سرمایه ها
سرمایه ها

1- فمن ابصر فلنفسه
2- َومن َعِمَی فعلیها
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محمود حسین خانیدین و زندگی

1. نفس اماره ←  عامل  درونی   1( انسان را برای رسیدن به لذت های زودگذر دنیایی به گناه دعوت می کند.

  2( از پیروی عقل و وجدان بازمی دارد.

  3( انسان را به گناه فرامی خواند.

  4( اماره یعنی فرمان دهنده به بنده ها

  5( حضرت علی )ع(:  دشمن ترین دشمن  تو همان  نفس  اماره است که در درون توست ← )دوتا دشمن داره(

2. شیـطان   ←   عامل  بیرونی   1( خود را برتر از آدمیان می پندارد.)پندار شیطان(

  2( سوگند یاد کرده فرزندان آدم را فریب دهد و از رسیدن به بهشت بازدارد. )سوگند شیطان(

  3( کار او وسوسه کردن است و جز او راه نفوذ دیگری ندارد. )کار شیطان(

 4( خود ما هستیم که به شیطان اجازه وسوسه یا فریب می دهیم. عامل اصلی گناه   * خود انسان  

 خود شیطان *   

نکته: همین دشمن در روز قیامت که فرصتی برای تو به باقی نمانده به اهل جهنم می گوید. )یه دونه دشمن داره(

1( خداوند به شما وعده حق داد.

2( من به شما وعده دادم و خالف آن عمل کردم.

3( من بر شما تسلطی نداشتم و فقط شما را به گناه دعوت کردم این خودتان بودید که دعوت مرا نپذیرفتید.

4( امروز خود را سرزنش کنید نه مرا.

5( نه من می توانم به شما کمکی کنم و نه شما می توانید مرا نجات دهید.

ی(
ف )موانع رشد و رستگار

موانع رسیدن به هد
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دین و زندگی محمود حسین خانی

تست های احتمالی

1- عبارت »دشمن ترین دشمن«، توصیفی از کدام عامل نیست؟
2( میان مردم دشمنی و کینه ایجاد می کند.  1( از درون انسان را وسوسه می کند.  

4( میِل سرکِش طغیان کننده است.  3( از پیروی از عقل و وجدان بازمی دارد.  
2- آن مرتبه از »نفس« که مورد ســوگند خدا قرار گرفته اســت، نفِس ......... اســت که به هنگام ......... ظهور می یابد و برخاســته از 

......... می باشد که از توّجه در آیۀ شریفۀ ......... مفهوم می گردد.
1( لّوامه ـ آلودگی به گناهان ـ گرایش انسان به نیکی ها ـ »و نفٍس و ما سواها فألَهمها فجوَرها و َتقواها« 

2( اّماره ـ آلودگی به گناهان ـ وجدان ـ »و نفٍس و ما سواها فألَهمها فجوَرها و َتقواها« 
3( اّماره ـ ترک مستحّبات ـ وجدان ـ »و ال اقسم بالّنفس الّلوامة« 

4( لّوامه ـ ترک مستحّبات ـ گرایش انسان به نیکی ها ـ »و ال اقسم بالّنفس الّلوامة« 
3- وقتی می گوییم »خدای متعال، ما را مســئول سرنوشت خودمان قرار داد« و هنگامی که »به سامان بخش نفس سوگند می خوریم« 

به ترتیب پیام کدام آیه را ترسیم نموده ایم؟
1( »اّنا هدیناه الّسبیل اّما شاکرًا و اّما َکفورا« ـ »و ال اقسم بالّنفس الّلوامة« 

2( »و نفٍس و ما سواها فألَهمها فجوَرها و َتقواها« ـ »و ما خلقنا الّسماوات و االرض و ما بینهما العبین« 
3( »اّنا هدیناه الّسبیل اّما شاکرًا و اّما َکفورا« ـ »و نفٍس و ما سواها فألَهمها فجوَرها و َتقواها« 

4( »و نفٍس و ما سواها فألَهمها فجوَرها و َتقواها« ـ »خلق الّسماوات و االرض بالحّق« 
4- هــرگاه بخواهیــم برای مفهوم قرآنِی »کار او وسوســه کردن و فریب دادن اســت و جز این، راه نفوذ دیگری در مــا ندارد«، متقابلی 

معرفی کنیم، پیام کدام آیه بیانگر این مفهوم متقابل است؟
2( »و نفٍس و ما سواها فألَهمها فجوَرها و َتقواها«  1( »اّنا هدیناه الّسبیل اّما شاکرًا و اّما َکفورا«  
4( »و ما بینهما العبین ما خلقناهما ااّل بالحّق«  3( »و ال اقسم بالّنفس الّلوامة«  

5- شناسایی راه صحیح زندگی از میان مسیرهای انحرافی، بیانگر کدام سرمایۀ خدادادی انسان است و مرتبط با کدام آیۀ شریفه می باشد؟
1( قّوۀ اختیار و انتخاب ـ »آن ها هنگامی که مردم را به نماز فرامی خوانید، آن را به مسخره و بازی می گیرند؛ این به خاطر آن است که آن ها 

گروهی هستند که تعقل نمی کنند« 
2( قّوۀ اندیشــه ـ »آن ها هنگامی که مردم را به نماز فرامی خوانید، آن را به مســخره و بازی می گیرند؛ این به خاطر آن است که آن ها گروهی 

هستند که تعقل نمی کنند« 
3( قّوۀ اختیار و انتخاب ـ »ما راه را به او نشان دادیم یا سپاسگزار خواهد بود و یا ناسپاس« 

4( قّوۀ اندیشه ـ »ما راه را به او نشان دادیم یا سپاسگزار خواهد بود و یا ناسپاس« 
6- مالمتگر درونی که در هنگام آلوده شــدن به گناه، گریبان انســان را می گیرد، در آیۀ شــریفۀ ......... معرفی شده و ......... سرمایۀ 

خدادادی در شناخت بدی و زشتی و بیزاری از آن و شناخت خیر و نیکی و گرایش به آن است.
2( »و نفٍس و ما سواها« ـ پدید آمده از  1( »و نفٍس و ما سواها« ـ پدیدآورندۀ   

4( »و ال اقسم بالّنفس الّلوامة« ـ پدید آمده از  3( »و ال اقسم بالّنفس الّلوامة« ـ پدیدآورندۀ   
7- »فریب فرزندان آدم«، »فضیلت بر آدمیان« و »وسوسه و فریب« به ترتیب مربوط به چه چیزی از شیطان است؟

2( سوگند ـ پندار ـ کار   1( سوگند ـ هدف ـ راه نفوذ      
4( پندار ـ سوگند ـ کار  3( پندار ـ هدف ـ راه نفوذ  
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