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آموزشگاه پرسا

کدام یک از گزینه هاي زیر در بحث اخالص به مفهوم صحیحی اشاره نکرده است؟  1

اخالص در لغت به معنی خالص کردن و پاك کردن یک چیز از غیر آن است.

اولین گام در دست یابی به اخالص در عمل، حصول اخالص در قلب و دل است.

اخالص در اندیشه در واقع همان توحید نظري یا خدا را یگانه یافتن است.

در اسالم شرط قبولی تمامی اعمالی که فرد عرضه می کند، اخالص داشتن است.

بیت «آفرینش همه تنبیه خداوند دل است / دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار» به کدام یک از راه هاي اخالص اشاره داشته و مصراع اول آن  2
با کدام عبارت ارتباط معنایی بیشتري دارد؟

افزایش معرفت نسبت به خدا – ما رأیُت شیئًا اّال و رأیُت اهللا َقبله و بَعَده و َمَعه 

روا فی ذاِت اِهللا  روا فی ُکلِّ َشیٍء َو ال َتَفکَّ افزایش معرفت نسبت به خدا – َتفکَّ

تقویت روحیۀ حق پذیري – ما رأیُت شیئًا اّال و رأیُت اهللا َقبله و بَعَده و َمَعه 

روا فی ذاِت اِهللا  روا فی ُکلِّ َشیٍء َو ال َتَفکَّ تقویت روحیۀ حق پذیري – َتفکَّ

آنچه که محبت خدا را در قلب افزایش می دهد عبارت است از .................. که از جملۀ .................. است.  3

راز و نیاز با خدا و کمک خواستن از او - راه هاي کسب اخالص افزایش معرفت به خداي متعال - میوه هاي درخت اخالص

راز و نیاز با خدا و کمک خواستن از او - میوه هاي درخت اخالص افزایش معرفت به خداي متعال - راه هاي کسب اخالص

حکمت به  چه معناست و کدام جمله دربارة اثر حکمت بر اعمال انسان به درستی بیان شده است؟  4

حکمت به معناي بصیرت و روشن بینی در انجام کار است - هدف درست و راه رسیدن را نشان داده و از لغزش باز می دارد.

حکمت به معناي علم محکم و استوار و به دور از خطاست - هدف درست و راه رسیدن را نشان داده و از لغزش باز می دارد.

حکمت به معناي غایتمندي در انجام کار و حقانیت آن است - اخالص را افزایش داده و از ارتکاب به گناهان باز می دارد. 

حکمت به معناي علم محکم و استوار و به دور از خطاست - اخالص را افزایش داده و از ارتکاب به گناهان باز می دارد. 

در ماجراي حضرت یوسف (ع) و دام هایی که شیطان به واسطۀ زلیخا براي او گسترده بود، «اعتراف زلیخا به پاکی یوسف (ع)» و «مشروط  5
بودن عدم ارتکاب به گناه به امداد الهی» به ترتیب از کدام عبارات قرآنی مفهوم می گردد؟

 « »-«َو اِّال َتصِرف َعّنی َکیَدُهنَّ اَصُب اِلَیِهنَّ  «َو لَِئن لَم َیفَعل ما آُمُرُه لَُیسَجَننَّ

جُن اََحبٌّ اِلیَّ ِمّما َیدعونَنی اِلیِه»  »-«قاَل َرّب السِّ  «َو لَِئن لَم َیفَعل ما آُمُرُه لَُیسجَننَّ

جُن اََحبُّ اِلیَّ ِمّما َیدعونَنی اِلیِه»   «َو لََقد راَودُتُه َعن نَفِسِه َفاسَتعَصَم»-«قاَل َرّب السِّ

 «  «َو لََقد راَودُتُه َعن نَفِسِه َفاسَتعَصَم»-«َو اِّال َتصِرف َعّنی َکیَدُهنَّ اَصُب اِلَیِهنَّ

سرچشمۀ عملی که فاعل آن تصّوري نیک دارد، ولی حسن فعلی در آن نیست، کدام است و مقاومت در برابر دام هاي شیطان تابع چیست؟  6

ریا – روي آوردن به پیشگاه خداوند متعال جهل – روي آوردن به پیشگاه خداوند متعال

ریا – رسیدن به زنگی پاك و با نشاط جهل – رسیدن به زندگی پاك و بانشاط

بنا به فرمودة رسول اکرم (ص)، مؤمنان با توجه به چه چیز بر یکدیگر برتري پیدا می کنند و از دیدگاه امام علی (ع)، تمام اخالص در گرو  7
چیست؟

نیات اعمال - دروي از گناهان مراتب اخالص - بندگی و عبودیت

مراتب اخالص - دوري از گناهان نیات اعمال - بندگی و عبودیت
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مطابق روایات اسالمی وسیلۀ آزمودن اخالص انسان ها کدام فریضۀ الهی است و پیمان و عهدي که خداوند در فطرت انسان ها قرار داده  8
است چیست؟

نماز -  «الینا ترجعون»  نماز -  «أِن اعُبدونی»  روزه -  «اَِن اعُبدونی»  روزه -  «الینا ترجعون» 

حسن فعلی مرتبط با کدام مورد است و وجود آن به چه معناست؟  9

کمیّت عمل - کار خالصانه و بدون شرك و ریا انجام شده است. کمیّت عمل - کار با صحت و مطابق فرمان خدا انجام شده است.

قصد فرد - کار خالصانه و بدون شرك و ریا انجام شده است. قصد فرد - کار با صحت و مطابق فرمان خدا انجام شده است.

خداوند در قرآن کریم، با لحن استفهام انکاري، عدم ضمانت رسول خدا (ص) بر اعمال کدام گروه از افراد را هشدار داده است و کدام  10
عبارت، وجه ایجابی این حکم قرآنی را بیان می دارد؟

هوا پرستان عبادت کنندة نفس اماره - «َأِن اْعُبُدونِی» عابدان مرّدد نسبت به عبودیت خداوند - «َأِن اْعُبُدونِی»

َ َعَلى َحْرٍف» هوا پرستان عبادت کنندة نفس اماره - «َیْعُبُد اهللاَّ َ َعَلى َحْرٍف» عابدان مرّدد نسبت به عبودیت خداوند - «َیْعُبُد اهللاَّ
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