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آموزشگاه پرسا

خدا در آیه «َأرَ َأْیَت َمِن اتََّخَذ ِإلََهُه َهَواُه َأَفَأنَْت َتُکوُن َعَلْیِه َوِکیًال» به چه مسأله اي اشاره کرده و آن را ناشی از چه چیز می داند؟  1

توحید عملی در بعد اجتماعی - ترجیح امر خدا بر هواي نفس توحید عملی در بعد فردي - ترجیح امر خدا بر هواي نفس

شرك عملی در بعد اجتماعی - ترجیح امر نفس بر اوامر الهی شرك عملی در بعد فردي - ترجیح امر نفس بر اوامر الهی

چرا تسلیم شدن در برابر امیال نفسانی و به دنبال آن، فرمان پذیري طاغوت، شخصیت ناپایداري براي انسان رقم می زند؟  2

چرا که نفس پرستی تنها به جسم انسان می پردازد و از روح انسان کامًال غافل است. 

به این سبب که نفس هر روز خواستۀ جدیدي جلوي روي او قرار می دهد. 

چرا که با این عمل تنها دنیاي انسان آباد می شود ولی روح انسان آرام نیست.

براي اینکه طاغوت هاي زمان به انسان اجازة آرامش نداده و به او ظلم می کنند.

کدام یک از مفاهیم مطرح شده در گزینه ها قابل برداشت از آیۀ «َأرَ َأْیَت َمِن اتََّخَذ ِإلََهُه َهَواُه َأَفَأنَْت َتُکوُن َعَلْیِه َوِکیًال» نمی باشد؟  3

اگر انسان مسیر هواپرستی را در پیش گیرد، به بردگی گرفتار خواهد شد.

افرادي را که مشمول آیه می شوند، ضمانت پیامبر (ص) از کارشان گره گشایی نمی کند.

نفس را اله خویش دانستن همان شرك نظري است که به شرك عملی می انجامد.

این گونه افراد بر سر دوراهی امر خدا و نفس، به امر نفسشان تن می دهند.

از دقت در مفهوم کدام عبارت شریفه می توان دریافت پیوند دوستی با دشمنان خدا با ایمان به خدا سازگار نیست؟  4

 «إن اصابته فتنٌۀ...» «أرأیت من اتَّخَذ الهه هواُه...» 

 «ومن الّناس من یعبُد اهللا علی حرٍف»  «ال َتتَِّخذوا عدّوي و عدّوکم اولیاء تلفقون الیهم...» 

تعبیر قرآن کریم از پرستشی که از روي تردید و یک جانبه  باشدة، کدام است و چنین افرادي در برابر فتنه ها و باالیا چه عکس العملی نشان  5
می دهند؟

 «إتََّخَذ الهه هواُه» - «اطَمأنَّ بِِه»  «َیعبد اهللا علی حرٌف» - «اطَمأنَّ بِِه» 

 «َیعبد اَهللا علی حرٌف» - «انقلَب علی َوجِهِه»  «اّتخذ الهه هواُه» - «انقلَب علی َوجِهه» 

پیامد اجتماعی نامبارك مانند فرعون عمل کردن و گفتِن  «أنا ربُُّکُم االعلی»  چیست وبهره گرفتن از ابزارهاي رسانه اي جدید براي رسیدن به  6
هوس ها، موجب غفلت انسان از کدام امور می شود؟

تخریب محیط زیست و آلوده شدن طبیعت – یاد خدا و آخرت

پیدایش جوامع بسیار فقیر در کنار افراد بسیار ثروتمند – یاد خداو آخرت

پیدایش جوامع بسیار فقیر در کنار افراد بسیار ثروتمند = اهداف اصلی و فرعی زندگی

تخریب محیط زیست و الوده شدن طبیعت – اهداف اصلی و فرعی زندگی

مراعات نمودن حّق النفس و حفظ سالمت بدن در چه صورتی در الگوي رفتاري انسان متبلور می شود و الزمۀ به جا آوردن مسئولیت خود در  7
برابر بندگان خدا، شهرها و آبادي ها، تحّقق کدام فرمان امیرالمؤمنین علی (ع) است؟

تنظیم کردن زندگی بر اساس رضایت الهی و پیروي از فرمان هاي او – عزت را در بندگی خدا بدانید.

تنظیم کردن زندگی بر اساس رضایت الهی و پیروي از فرمان هاي او – تقواي الهی پیشه کنید.

بی حکمت ندانستن هیچ یک از حوادث عالم در عین جهل به حکمت آن ها - عزت را در بندگی خدا بدانید.

بی حکمت ندانستن هیچ یک از حوادث عالم در عین جهل به حکمت آن ها – تقواي الهی پیشه کنید.
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بنابر آیات قرآن کریم، ایمان به ربوبیت الهی کدام نتیجه را به دنبال دارد و رویگردانی از خداوند در برابر ابتالئات زندگی، با چه تعبیري  8
بیان شده است؟

 «فاعبدوه هذا صراٌط مستقیم» - «ذلک هو الخسران المبین»  «فاعبدوه هذا صراٌط مستقیم» - «قد کفروا بما جاءکم من الحق» 

 «من یعبد اهللا علی حرِف» - «قد کفروا بما جاءکم من الحّق»  «من بعید اهللا علی حرِف» - کذلک هو الخسران المبین» 

مطابق اندیشۀ اسالمی، «قرار گرفتن تمایالت درونی در جهت رضاي الهی» و «عدم دنباله روي همه جانبه و همگانی از تمایالت دنیوي» در  9
ُکم اولیاَء...»  بیانگر کدامین مورد می باشد؟ ارتباط با کدام یک از ابعاد توحید عملی است و آیۀ شریفۀ  «یا ایِّها الَّذیَن آَمنوا ال َتتَِّخذوا َعُدّوي و َعُدوُّ

اجتماعی – فردي – دومین فردي – اجتماعی – دومین اجتماعی – فردي – نخستین فردي – اجتماعی – نخستین

چرا انسان موحد شخصیتی ثابت و پایدار دارد و برخوردار از آرامش روحی است؟  10

چون هر فردي متناسب با دلبستگی هاي خویش، مسیر زندگی خود را انتخاب و بر همان اساس رفتار خواهد کرد.

چون براي یک انسان موحد، جهان معناي خاص خود را دارد.

چون زندگی خود را بر اساس رضایت خداوند تنظیم کرده و پیرو فرمان هاي اوست.

چون می داند که او مسئولیتی در برابر موجودات جهان ندارد.
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