
توبه در لغت به معناي بازگشت است و در مورد بندگان، به معناي بازگشت از گناه به سوي خداوند و قرار گرفتن در دامن عف و غفران اوست. گزینه 3  1

همین که انسان بعد از انجام گناه، در دل احساس پشیمانی کند و زبان حالش این باشد که: «چقدر بد شد! کاش این کار را نمی کردم، چرا به فرمان خدا بی توجهی گزینه 4  2
کردم؟» توبه انجام شده و گناه بخشیده می شود. امام باقر (ع) می فرماید: «براي توبه کردن پشیمانی کافی است.»

رباخواري  بیانگر گناه اجتماعی / رشوه گرفتن  گناه اجتماعی / بی توجهی به عفاف  گناه اجتماعی گزینه 2  3
مهمترین راه اصالح و معالجه جامعه از این بیماري ها انجام دادن وظیفۀ امر به معروف و نهی از منکر است.

- به زودي آنان خداوند در سورة نساء  می فرماید اگر کسانی که دو شرط را داشته باشند: (ایمان به خدا و تمسک به او) خداند سه نتیجه را براي آنان می کند:  گزینه 1  4

- ایشان را به سوي خود به راهی راست هدایت می کند. - از فضل خویش بهره مند می سازد.  را در جوار رحمت خویش می آورد؛ 
  «فاما الذین آمنوا باهللا و اعتصموا به فسید خلهم فی رحمۀ عنه و فضل و یهدیهم الیه صراط مستقیمًا» 

انسان هر وقت به سوي خدا بازگردد، خدا او را قبول خواهد کرد. گزینه 3  5

مهم ترین راه اصالح و معالجۀ جامعه از این بیماري ها انجام وظیفۀ امر به معروف و نهی از منکر است. / انحراف هاي اجتماعی باید در همان مراحل ابتدایی خود اصالح گزینه 2  6
شوند تا گسترش نیافته و ماندگار نشوند.

در تسویف، فرد گناه کار دائمًا به خود می گوید: «به زودي توبه میکنم» و این گفته را آن قدر تکرار می کند تا اینکه دیگر میل به توبه در او خاموش می شود. روش گزینه 2  7
دیگر شیطان براي کشاندن انسان به شقاوت این است که او را گام به گام و آهسته به سمت گناه می کشاند تا در این فرآیند تدریجی، متوجه زشتی گناه و قبح آن نشود و اقدام به توبه نکند.

از روش هاي شیطان براي کشاندن انسان به شقاوت این است که او را گام به گام و آهسته به سمت گناه می کشاند تا در این فرایند تدریجی، متوجه زشتی گناه و قبح گزینه 4  8
آن نشود و اقدام به توبه نکند.

حیلۀ شیطانی تسویف به معناي امروز و فردا کردن و کار امروز را به فردا انداختن است و به عبارت دیگر فرد گناهکار دائمًا به خود می گوید: «به زودي توبه می کنم» و این گفته را آن قدر
تکرار می کند، تا اینکه میل به توبه در او خاموش شود.

«ال تقنطوا ِمن َرحَمِۀ اهللا»  بخشایش گناهان بندگان از جانب خداوند گزینه 3  9

مفهوم بیت مذکور، ناامید نشدن از کرامت و لطف خداوند است که همواره بندگان گنهکار را امیدوار نگه می دارد. زیرا آدمی هرقدر هم که بد باشد، اگر واقعًا توبه گزینه 3  10
کند و نادم و پشیمان شود، حتمًا خداوند توبه اش را می پذیرد.
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