
دقت کنید که گام اول اخالص در اندیشه، گام دوم اخالص در قلب و گام سوم اخالص در عمل است. گزینه 2  1

بیتی که در این سوال بیان شده است به مسألۀ افزایش معرفت اشاره دارد. گزینه 1  2

اگر به مفهوم مصراع اول دقتی کنید به بحث معرفت عمیق یا همان مشاهدة خدا در مخلوقات عالم اشاره کرده است که با حدیث گزینۀ  هم مفهوم می باشد.

راز و نیاز با خداوند و کمک خواستن از او: نیایش و عرض نیاز به پیشگاه خداوند و یاري جستن از او براي رسیدن به اخالص، غفلت از خداوند را کم می کند، محبت او گزینه 2  3
را در قلب تقویت می سازد و انسان را بهره مند از کمک هاي الهی می نماید. 

حکمت  به معناي علم محکم و استوار و به دور از خطاست که هدف درست و راه رسیدن به آن را نشان می دهد و مانع از لغزش ها و تباهی ها می شود.  گزینه 2  4

«َو َلَقد راَودُتُه َعن َنفِسِه َفاسَتعَصَم»، وقتی زلیخا در برابر زنان رفتار حضرت یوسف را بیان کرد و گفت که من در پی کامجویی از او بودم و او خویشتن نگه داشت گزینه 4  5
(فاستعصم)  به عصمت و پاکدامنی حضرت یوسف اعتراف کرد. 

حضرت یوسف گناه نکردن خود را مشروط به یاري رساندن خدا و امداد الهی می داند و آنگاه که حضرت یوسف به درگاه خدا عرضه داشت: «َو ِالّا َتصِرف َعنّی َکیَدُهنَّ َاصُب ِاَلیِهنَّ و اکن من
الجاهلین»، اگر مکر زنان را از من دور نکنی (امداد خداوند) به آنها میل می کنم و از جاهالن می گردم. 

گاه پیش می آید که انسان هاي نادان به تصور اینکه کار خیر می کنند (حسن فاعلی)، مرتکب گناهان بزرگ می شوند (حسن فعلی ندارد.) گزینه 1  6
مقاومت در برابر شیطان و دام هایش تابع و نیازمند روي آوردن به پیشگاه خداوند و پذیرش خالصانۀ فرمان هاي اوست.

پیامبر اکرم (ص) می فرمایند: «مؤمنان با توجه به مراتب اخالصشان بر یکدیگر برتري پیدا می کنند.» گزینه 4  7
امیرالمؤمنین علی (ع) می فرماید: «تمام اخالص در دوري از گناهان جمع شده است.»

یطاَن ِانَّه َلُکم َعُدوٌّ ُمبیُن و َاِن طبق احادیث، خداوند روزه را براي آزمودن اخالص مردم واجب کرده است. براساس آیات شریفۀ  «َاَلم اَعَهد ِاَلیُکم یا َبنی آَدٌم َان ال َتعُبدوا الشَّ گزینه 2  8
اعُبدونی هذا ِصراٌط مستقیٌم: اي فرزندان آدم، آیا از شما پیمان نگرفته بودم که شیطان را نپرستید که او دشمن آشکار شماست و اینکه مرا بپرستید [که] این راه مستقیم است؟» عهد و پیمان  (َان

یطاَن - َاِن اعبدونی) خداوند در فطرت انسان ها قرار گرفته است. ال َتعُبدوا الشَّ

حسن فعلی یعنی انسان عمل را از جهت کمیّت، کیفیت، زمان، مکان و شیوه همان طوري انجام دهد که خداوند می خواهد، مثًال اگر خداوند امر فرموده که نماز صبح گزینه 1  9
در دو رکعت و با یک رکوع و دو سجده در هر رکعت و قبل از طلوع آفتاب انجام شود، انسان مؤمن نیز تالش می کند تا نماز خود را به همین صورت انجام دهد تا صحیح و درست انجام داده

باشد.

خداوند در آیۀ  سورة مبارکۀ فرقان میفرماید: «َأَرَأْیَت َمِن اتََّخَذ ِإَل َهُه َهَواُه َأَفَأْنَت َتُکوُن َعَلْیِه َوِکیًال: آیا دیدي آن کسی را که هواي نفس خود را معبود خود گرفت، آیا گزینه 2  10
تو می توانی ضامن او باشی [و به دفاع از او برخیزي]؟»، بنابراین آیه، خداوند با لحن استفهام انکاري، عدم امکان ضمانت و دفاع از اعمال هواپرستان را هشدار داده است.

عدم پرستش شیطان یا نفس اماره، وجه سلبی توحید عملی است و وجه ایجابی (مثبت) آن امر به پرستش خداي متعال است که در عبارت قرآنی «َأِن اْعُبُدوِنی: که مرا بپرستید.» تجلی یافته
است.
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