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آموزشگاه پرسا

توبه در لغت به چه معناست و در مورد بندگان خدا، کدام یک بهتر توبه را توضیح داده است؟  1

بازگشت - بازگشت خدا از عذاب خویش به سوي رحمت و مغفرت به انسان توبه کار

جبران - جبران آنچه که انسان تا به حال انجام داده و شروع اطاعت از اوامر خداوند

بازگشت - بازگشت از گناه به سوي خداوند و قرار گرفتن در دامن عفو و غفران خدا

جبران - جبران گناهانی که از انسان سر زده است براي جلب رحمت و لطف خداوند

همین که انسان بعد از انجام گناه، زبان حالش این باشد که: «چقدر بد شد! کاش این کار را نمی کردم، چرا به فرمان خدا بی توجهی کردم؟»   2
.................. و بنا به فرمایش امام باقر (ع)  ..................

توبه انجام شده است - براي توبه کردن جبران گناه کافی است. توبه انجام نشده است - براي توبه کردن جبران گناه کافی است.

توبه انجام شده است - براي توبه کردن پشیمانی کافی است. توبه انجام نشده است - براي توبه کردن پشیمانی کافی است.

رباخواري، رشوه گرفتن و بی توجهی به عفاف به ترتیب از چه نوع گناهانی هستند و مهم ترین راه اصالح و معالجۀ مسلمانان از این بیماري ها  3
چیست؟

اجتماعی - اجتماعی - اجتماعی - امر به معروف و نهی از منکر فردي - فردي - اجتماعی - توبۀ اجتماعی

اجتماعی - اجتماعی - اجتماعی - توبۀ اجتماعی اجتماعی - اجتماعی - فردي - امر به معروف و نهی از منکر

طبق آیات قرآن کریم، چه کسانی در جوار رحمت و فضل الهی درآمده و به راه راست هدایت می شوند؟  4

 «الّذین آمنوا باهللا و اعتصموا به»  «عبادي الّذین اسرفوا علی انفسهم» 

 «من تاب و آمن و عمل عمًال صالحًا»  «و لو اّن اهل القري آمنوا و اّتقوا» 

کدام یک از موارد زیر در موضوع تسویف (که از نیرنگ هاي شیطان براي دوري انسان از توبه است) به نکتۀ صحیحی اشاره نمی کند؟  5

این کلمه از مادة سوف به معناي امروز و فردا کردن و کار امروز را به فردا انداختن است.

شیطان این حیله را تا وقتی به کار می برد که میل به توبه را در فرد گناه کار خاموش کند.

سبب می شود که فرد زمانی برگردد که دیگر خدا او را قبول نکرده و توبه اش را نپذیرد.

شیطان به انسان گناهکار می گوید که تو هنوز فرصت داري و می توانی در آینده هم توبه نمایی.

مهم ترین راه اصالح جامعه از بیماري هاي روحی و انحرافات اجتماعی چیست و چه عاملی سبب عدم ماندگاري انحرافات اجتماعی می شود؟  6

انجام امر به معروف و نهی از منکر - اصالح در همان مراحل ابتدایی تقویت روحیۀ حق مداري در جامعه - پیش گیري از وقوع انحراف

انجام امر به معروف و نهی از منکر - پیش گیري از وقوع انحراف تقویت روحیۀ حق مداري در جامعه - اصالح در همان مراحل ابتدایی

تکرار چه عبارتی باعث می گردد میل به توبه در انسان خاموش شود و کدام روش شیطان براي کشاندن انسان به شقاوت است؟  7

آب که از سر گذشت چه یک وجب، چه صد وجب - آهسته و قدم به قدم به سمت گناه کشاندن

به زودي توبه خواهیم کرد - آهسته و قدم به قدم به سمت گناه کشاندن

به زودي توبه خواهیم کرد - زیبا جلوه  دادن گناه

آب که از سر گذشت چه یک وجب، چه صد وجب - زیبا جلوه  دادن گناه
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چرا شیطان براي کشاندن انسان به شقاوت، او را گام به گام به سمت گناه می کشاند و حیله تسویف چه مشکلی براي فرد ایجاد می کند؟  8

از رحمت خدا مأیوس شود و بگوید دیگر توبه ام پذیرفته نیست - نا امیدي از توبه

از رحمت خدا مأیوس شود و بگوید دیگر توبه ام پذیرفته نیست - عادت به گناه

متوجه زشتی گناه و قبح آن نشود و اقدام به توبه نکند - نا امیدي از توبه

متوجه زشتی گناه و قبح آن نشود و اقدام به توبه نکند - عادت به گناه

کدام مورد، مفهوم عبارت  «ُقْل َیا ِعَباِدَي الَِّذیَن َأْسَرُفوا َعَلى َأنُْفِسِهْم َال َتْقَنُطوا ِمْن َرْحَمِۀ اِهللا»  را بیان نموده است؟  9

 هر دو عالم  پر ز نور و دیده  نابینا چه  سود  مهر رخسار تو می تابد ز ذّرات  جهان 

تا کی مقام دوست به دشمن رها کنیم  چند آید این خیال و رود در سراي دل

 گنه ببخشد و بر عاشقان ببخشاید  طمع ز فیض کرامت مبر که خلق کریم

 توحید محض کز همه رو در خدا کنیم  روي از خدا به هر که کنی شرك خالص است

مفهوم نهفته در بیت «طمع ز فیض کرامت مبر که خلق کریم / گنه ببخشد و بر عاشقان ببخشاید»، راهگشاي فهم کدام عبارت است؟  10

همین که انسان بعد از انجام گناه در دل احساس پشیمانی کند، توبه انجام شده و گناه بخشیده می شود.

اگرچه دِر توبه همیشه باز است، اما توفیق توبه همواره میسر نیست و باید لحظه هاي توفیق را شکار کرد.

آدمی هرقدر هم که بد باشد، اگر واقعًا توبه کند و نادم و پشیمان شود، حتمًا خداوند توبه اش را می پذیرد.

انسان می تواند با پیروي از عقل، علیه تمایالت ناپسند خود قیام کند و انقالب نماید و در این صورت خداوند نیز پشتیبان اوست.
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