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بیِت زیر، با کدام عبارت در مسیر رسیدن به حقیقت بندگی و اخالص تناسب مفهومی دارد؟   . 1

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

راز و نیاز با خداوند، محبت او را در قلب تقویت و انسان را از امدادهاي غیبی بهره مند می نماید.

به هر میزان که معرفت و ایمان به خداوند بیشتر شود انگیزه براي پرستش و بندگی افزایش می یابد.

کسی که در مقابل حق تسلیم و خاضع شود وارد مسیر زندگی شده و به سرعت راه موفقیت را می پیماید.

انسان مسیر حق و حقیقت را شناخته و ایمان آورده و عمل صالح انجام داده و از تالش و مجاهدت باز نمی ایستد.

دعا و نیایش به درگاه الهی چگونه موجب بهره مندي انسان از امداد الهی می شود؟  . 2

غفلت از خداوند را می کاهد و محبت او را در قلب انسان تقویت می کند.

ریشۀ درخت اخالص و بندگی را تقویت نموده و به تدریج آن را آبیاري می کند.

به مرحله اي می رسد که دیگر فریب شیطان را نمی خورد و گرفتار دام او نمی شود.

به درجاتی از بصیرت و روشن بینی می رسد که در شرایط سخت گرفتار باطل نمی شود.

حسن فعلی مرتبط با کدام مورد است و وجود آن به چه معناست؟  . 3

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.

آنچه که محبت خدا را در قلب افزایش می دهد عبارت است از .................. که از جملۀ .................. است.  . 4

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 

کدام یک از گزینه هاي زیر در بحث اخالص به مفهوم صحیحی اشاره نکرده است؟  . 5

اولین گام در دست یابی به اخالص در عمل، حصول اخالص در قلب و دل است. اخالص در لغت به معنی خالص کردن و پاك کردن یک چیز از غیر آن است.

در اسالم شرط قبولی تمامی اعمالی که فرد عرضه می کند، اخالص داشتن است. اخالص در اندیشه در واقع همان توحید نظري یا خدا را یگانه یافتن است.

بنا به حدیث پیامبر اکرم (ص) ثمرة چهل روزة اخالص پیشه کردن چیست و خداوند در قرآن لقمان را به کدام صفت توصیف کرده است؟  . 6

دست یابی به چشمه هاي حکمت و معرفت - اخالص  دست یابی به امدادهاي الهی خداوند - حکمت 

دست یابی به چشمه هاي حکمت و معرفت - حکمت  دست یابی به امدادهاي الهی خداوند - اخالص 

کدام یک از گزینه هاي زیر دربارة حدیث امیرالمؤمنین (ع) و اشارة ایشان به کار خیر و شر و انجام دهندة آن صحیح تر است؟  . 7

نیت مؤمن از عمل خیر او برتر و نیت گناه کار از عمل شر او بدتر است. کار خیر از انجام دهندة آن برتر و کار شر از انجام دهندة آن بدتر است.

عمل مؤمن از نیت خیر او برتر و عمل گناه از نیت گناه یا شر بدتر است. انجام دهندة خیر از کار خیر برتر و انجام دهندة شر از کار شر بدتر است.

اقرار شیطان چیست و او براي تحقق سوگند خود چه می کند؟  . 8

توانایی در فریب دادن هر انسانی- پهن کردن دام براي تحریک هوس زودگذر انسان ها و به گناه کشاندن آن ها

ناتوانی از فریب دادن مومنان با اخالص- پهن کردن دام براي تحریک هوس زودگذر انسان ها و به گناه کشاندن آن ها

ناتوانی از فریب دادن مومنان با اخالص- پهن کردن دام براي انسداد معرفت انسان ها و سلب اختیار آن ها

توانایی در فریب دادن هر انسانی- پهن کردن دام براي انسداد معرفت انسان ها و سلب اختیار آن ها

کسی که به دنبال حفظ اخالص خویش است باید از دل خویش پاسبانی کند تا  ..................  به آن راه نیابد و  ..................  خالص براي خدا باشد.  . 9

آفت کفر – اعتقاد ما آفت کفر – اعمال ما آفت شرك – اعتقاد ما آفت شرك – اعمال ما
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پایداري در مقابل دام هاي گستردة دشمن قسم خورده، نیازمند چیست و کدام یک از طرق وصول به افزایش اخالص، در وجود انسان است؟  . 10

پذیرش خالصانۀ فرمان هاي الهی است - نفوذ ناپذیري در برابر وسوسه هاي شیطانی

پذیرش خالصانۀ فرمان هاي الهی است - دوري از گناه و تالش براي انجام واجبات الهی

روي آوردن به پیشگاه  الهی است - دست یافتن به مراحلی از علم محکم و استوار

روي آوردن به پیشگاه الهی است - دریافت پاداش هاي غیرقابل توصیف

تالش مؤمن براي انطباق عمل خود با دستورات الهی او را آراسته به کدام ُحسن می کند و از نگاه پیامبر اعظم (ص) اعمال انسان وابسته به چیست؟  . 11

حسن فاعلی - درستی و صحت عمل حسن فاعلی - نیت او حسن فعلی - نیت او حسن فعلی - درستی و صحت عمل

فریب وسوسه هاي شیطان را نخوردن نتیجۀ چیست و تشخیص حق از باطل و عدم گرفتاري به باطل بازتاب کدام است؟  . 12

پیشروي انسان در اخالص- حکمت انسان پیشروي انسان در اخالص- عمل انسان

دست یابی به درجاتی از نعمت هاي وصف ناشدنی- عمل انسان دست یابی به درجاتی از نعمت هاي وصف ناشدنی- حکمت انسان

ژرف نگري انسان موحد در نقش خداوند در پرورش تمام عالم امکان، او را به کدام سخن معترف می سازد و براي ممانعت از اثرگذاري بسیار  . 13
نامحسوس شرك بر دل انسان، کدام بیت را باید سرلوحه کار خود قرار دارد؟

نماز و عبادت هایم و زندگی و مرگم فقط براي خداست - آفرینش همه تنبیه خداوند دل است / دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار

نماز و عبادت هایم و زندگی و مرگم فقط براي خداست - پاسبان حرم دل شده اند شب هم شب / تا در این جز اندیشه او نگذارم

پروردگارا زندان نزد من محبوب تر است از آنچه مرا بدان می خوانند - پاسبان حرم دل شده اند شب هم شب / تا در این جز اندیشه او نگذارم

پروردگارا زندان نزد من محبوب تر است از آنچه مرا بدان می خوانند - آفرینش همه تنبیه خداوند دل است / دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار

نهیب هوشیار کنندة الهی به انسان خفته اي که دو راهی بندگی را به غلط می پیماید، با کدام لحن است و به کدام سبب آمده است؟  . 14

یطاَن»   «اَلَم اََعهد اِلَیُکم یا بَنی آَدَم» - «اِنَُّه لَُکم َعُدوَّ ُمبیٌن»    «اَلَم اََعهد اِلَیُکم یا بَنی آَدَم» - «اَن الَتعُبُدوا الشَّ

یطاَن»    «ُقل اِنَّما اَِعُظُکم بِواِحَدٍه» - «اِنَُّه لَُکم َعُدوَّ ُمبیٌن»   «ُقل اِنَّما اَِعُظُکم بِواِحَدٍه» - «اَن الَتعُبُدوا الشَّ

بیت «برو این دام بر مرغی دگر نه / که عنقا را بلند است آشیانه» مربوط به کدام یک از میوه هاي درخت اخالص است؟  . 15

دستیابی به درجاتی از حکمت دوري از گناه و تالش براي انجام واجبات

نفوذناپذیري در برابر وسوسه هاي شیطان دریافت پاداش هاي وصف ناشدنی

کدام یک از گزینه هاي زیر به ترتیب صحیحی از جهت رابطه علیت و اثرگذاري اشاره کرده است؟  . 16

اخالص – ایمان – معرفت معرفت – ایمان – اخالص ایمان – معرفت – اخالص اخالص – معرفت – ایمان

نقش ترك محرمات براي وصول به اخالص چیست و مقاومت در برابر دام هاي دشمن آشکار به کدام یک از موارد زیر نیازمند است؟  . 17

متبوع- اعتقاد به خداي یگانه و معرفت به او تابع- روي آوردن به پیشگاه خداوند

متبوع- روي آوردن به پیشگاه خداوند تابع- اعتقاد به خداي یگانه و معرفت به او

ُهمَّ َال َتِکْلِنی ِإلَى نَْفِسی َطْرَفَه َعْیٍن َأبَدًا» در راستاي رسیدن به اخالص کدام رذیله را در گویا شدن انسان به این کالم سید االنبیاء محمد مصطفی (ص) که «اللَّ  . 18
انسان می کاهد و او را از چه چیزي بهره مند می کند؟

غفلت- هدایت الهی غفلت- کمک هاي الهی کاهلی- کمک هاي الهی کاهلی- هدایت الهی

پیمانی که خداوند کریم از انسان گرفته در کدام عبارت قرآنی متبلور است و کدام عبارت قرآنی آن را مدلل می کند؟  . 19

 «ان ال تعبدوا الشیطان» - «انما اعظکم بواحده»   «ان ال تعبدوا الشیطان» - «انه لکم عدو مبین»  

 «ان تقوموا هللا مثنی و فرادي» - « انه لکم عدو مبین»   «ان تقوموا هللا مثنی و فرادي» - «انما اعظکم بواحده»  
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عامل هر یک از موارد زیر به ترتیب کدام مورد است؟   . 20
- نفوذناپذیري در برابر وسوسه هاي شیطانی 

- دوري از لغزش ها و سرگردانی

اخالص - افزایش معرفت  اخالص - حکمت 

راز و نیاز با خداوند و کمک خواستن از او - افزایش معرفت  راز و نیاز با خداوند و کمک خواستن از او - حکمت 

کدام مورد به علت وجوب روزه در حدیث علوي اشاره می کند و این عامل مؤید کدام یک از طرق قوام بخشی اخالص است؟  . 21

غفلت زدایی ـ دوري از گناه و تالش براي انجام واجبات غفلت زدایی ـ راز و  نیاز با خداوند و کمک خواستن از او

ابتالي اخالص مردم ـ راز و نیاز با خداوند و کمک خواستن از او ابتالي اخالص مردم ـ دوري از گناه و تالش براي انجام واجبات

خداوند در قرآن کریم هر یک از افراد زیر را به ترتیب به چه اوصافی توصیف کرده است؟ و کدام صفت مقدم بر دیگري است؟   . 22
- حضرت یوسف (ع) 

- حضرت لقمان

حکیم - مخلص - دومی  حکیم - مخلص - اولی  مخلص - حکیم - اولی  مخلص - حکیم - دومی 

ْیَطاَن...» چه کسانی هستند؟ مخاطب خداوند در عبارت قرآنی « َألَْم َأْعَهْد ِإلَْیُکْم َیا بَِنی آَدَم َأْن َال َتْعُبُدوا الشَّ  . 23

بندگانی که بی بهره از اخالص در بندگی هستند. بندگانی که راه ورود به حق را بر خود بسته اند.

بندگانی که از صراط مستقیم منحرف شده اند. بندگانی که گرایش فطري بر پرستش الهی را نادیده گرفته اند.

افزایش انگیزة انسان براي پرستش خالصانۀ خداوند معلول چیست؟  . 24

دستیابی به درجاتی از حکمت  افزایش معرفت و ایمان به خدا 

تصور دریافت پاداش هاي وصف ناپذیر اخروي  نفوذناپذیري در برابر وسوسه هاي شیطان 

از دست دادن حیات سرشار از شادکامی آخرت و زندگی پاك و بانشاط دنیوي معلول چیست؟ و مقاومت در برابر آن مستلزم چیست؟  . 25

گرفتار شدن به دام هاي شیطانی - پذیرش خالصانۀ فرمان هاي الهی  گرفتار شدن به دام هاي شیطانی - افزایش معرفت و شناخت نسبت به خدا 

گرفتاري در غفلت و ندیدن آیات الهی - افزایش معرفت و شناخت نسبت به خدا  گرفتاري در غفلت و ندیدن آیات الهی - پذیرش خالصانۀ فرمان هاي الهی 
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بیت «مهر رخسار تو می تابد ز ذرات جهان / هر دو عالم پر ز نور و دیده نابینا چه شود» با عبارت: «به هر میزان که معرفت و ایمان به خداوند بیشتر شود انگیزه براي پرستش و بندگی گزینه 2  . 1
افزایش می  یابد» تناسب مفهومی دارد. 

یکی از راه هاي تقویت اخالص، راز و نیاز با خدا و کمک خواستن از اوست. زیرا نیایش و عرض نیاز به پیشگاه خداوند و یاري جستن از او براي رسیدن به اخالص، غفلت از خداوند را گزینه 1  . 2
کم می کند، محبت او را در قلب تقویت می سازد و انسان را بهره مند از کمک هاي الهی می نماید.

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 در دو رکعت و با یک گزینه 1  . 3
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.

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 را در قلب تقویت گزینه 2  . 4
می سازد و انسان را بهره مند از کمک هاي الهی می نماید. 

دقت کنید که گام اول اخالص در اندیشه، گام دوم اخالص در قلب و گام سوم اخالص در عمل است. گزینه 2  . 5

خداوند در قرآن کریم، عالوه بر آن که لقمان را به داشتن حکمت، توصیف کرده، سفارش هاي ارزنده و حکیمانه اي از ایشان نقل کرده است.   گزینه 4  . 6
پیامبراکرم (ص) می فرماید:

«هرکس چهل روز کارهاي خود را خالصانه براي خدا انجام دهد، چشمه هاي حکمت و معرفت از دل و زبانش جاري خواهد شد.» 

حدیث امام علی (ع) عبارت است از:  گزینه 3  . 7
، َشرٌّ ِمنُه.   رِّ فاِعُل الَخیِر، َخیٌر ِمنُه؛ َو فاِعُل الشَّ

انجام دهندة کار نیک، از آن کار بهتر است و انجام دهندة کار شر، از آن شر بدتر است. 

اگر انسان در اخالص پیش رود، به مرحله اي می رسد که دیگر فریب وسوسه هاي شیطان را نمی خورد؛ چرا که شیطان، خود اقرار کرده است که توانایی فریب دادن مومنان با اخالص را گزینه 2  . 8
ندارد. 

شیطان امروزه نیز، ازهمان نوع دامی که براي کشاندن حضرت یوسف (ع) به گناه و فساد گسترده بود، به صورت هاي گوناگون براي انسان ها پهن کرده است تا هوس زودگذر آنها را تحریک کند و
به گناه بکشاند و آنان را از بهشت جاویدان محروم سازد. خداوند از عاملی بیرونی (شیطان) خبر می دهد که خود را برتر از آدمیان می پندارد و سوگند یاد کرده است که فرزندان آدم را فریب دهد و

از رسیدن به بهشت باز دارد. (سوگند شیطان) 

پس باید ببینیم چگونه از حریم اندیشه و دل پاسبانی کنیم تا آفت شرك به آن راه نیابد و عمل ما خالص براي خداوند انجام شود.  گزینه 1  . 9
دقت کنید! شرك قلب به شرك عملی منجر می شود نه شرك در اعتقاد.

شیطان امروز از همان نوع دامی که براي کشاندن حضرت یوسف (ع) به گناه و فساد گسترده بود، به صورت هاي گوناگون براي انسان ها پهن کرده است تا هوس زودگذر آن ها را گزینه 2  . 10
تحریک کند و به گناه بکشاند و آنان را از بهشت جاوید محروم کند، مقاومت در برابر دام هاي شیطان نیازمند روي آوردن به پیشگاه خداوند و پذیرش خالصانۀ فرمان هاي اوست (بخش اول همۀ

گزینه ها صحیح است) باید دقت کنیم فقط «دوري از گناه و تالش براي انجام واجبات الهی» از راه هاي تقویت اخالص است و بقیۀ گزینه ها از میوه ها و ثمرات اخالص می باشند. 

حسن فعلی به این معناست که کار به درستی و به همان صورت که خدا فرمان داده است، انجام شود.  گزینه 2  . 11
رسول خدا (ص) می فرماید: إنّما األعمال بالنّیات: (همانا اعمال انسان وابسته به نیت هاي اوست). 

اگر انسان در اخالص پیش رود، به مرحله اي می رسد که دیگر فریب وسوسه هاي شیطان را نمی خورد؛ چرا که شیطان، خود اقرار کرده است که توانایی فریب دادن مومنان با اخالص گزینه 2  . 12
را ندارد. انسان حکیم (داراي حکمت) به درجاتی از بصیرت و روشن بینی می رسد که می تواند در شرایط سخت و پیچیده، حق از باطل را تشخیص دهد و گرفتار باطل نشود.

درك اینکه خداوند پروردگار جهانیان است، انسان را به عبارت «بگو نمازم و عبادت هایم و زندگی و مرگم فقط براي خداست که پروردگار جهانیان است» معترف می سازد. با توجه به گزینه 2  . 13
اینکه شرك به طور مخفیانه وارد دل انسان می شود، باید از حریم اندیشه و دل پاسبانی کرد: «پاسبان حرم دل شده ام شب همه شب / تا در این پرده جز اندیشه او نگذارم»  

انسان، همواره بر سر دو راهی بندگی خداوند و بندگی هواي نفس و شیطان قرار دارد و زندگی صحنۀ انتخاب یکی از این دو راه است. خداوند با لحن استفهام، عهد خود را به انسان گزینه 2  . 14
و ُمبیُن»   یطاَن ِانَُّه َلُکم َعدُّ غافل یادآور می شود و می فرماید: «َالم َاعهد ِالیُکم یا بنی آَدَم » و در ادامه علت و سبب نادرستی بندگی شیطان را با معرفی دشمن آشکار بودن او بیان می دارد: «أن ال َتعَبُدوا الشَّ

بیت حافظ به نفوذناپذیري در برابر وسوسه هاي شیطان اشاره دارد. گزینه 4  . 15

معرفت  ایمان  اخالص  گزینه 3  . 16
پیوند محکمی میان معرفت به خداوند و ایمان به او وجود دارد. همچنین ارتباط دقیقی میان ایمان به خدا و اخالص برقرار است. بنابراین، هرقدر که معرفت ما به خداوند بیشتر شود به افزایش درجۀ

اخالص کمک خواهد کرد. 

ترك محرمات علت وصول به اخالص است. مقاومت در برابر شیطان (دشمن آشکار) نیازمند روي آوردن به پیشگاه خداوند و پذیرش خالصانه فرمان هاي اوست. گزینه 4  . 17

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 را در قبل تقویت می ساید و انسان را ازکمک هاي الهی گزینه 3  . 18
بهره مند می نماید.

با توجه به آیه کریمه: «الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان ال تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین» عهد و پیمانی که خداوند از انسان گرفته این است که شیطان را نپرستید: «ان ال تعبدو الیشطان» زیرا گزینه 2  . 19
او دشمنی آشکار است: «انه لکم عدو مبین»

یکی از ثمرات اخالص نفوذناپذیري در برابر وسوسه هاي شیطان است.   گزینه 1  . 20
یکی دیگر از ثمرات اخالص دستیابی به درجاتی از حکمت است و حکمت سبب می شود که انسان هدف درست و راه رسیدن به آن را بداند و مانع لغزش ها و تباهی ها می شود.

حضرت علی (ع) می فرماید: خداوند بدان جهت روزه را واجب کرد (وجوب روزه) تا اخالص مردم را بیازماید (ابتالي اخالص مردم). گزینه 3  . 21

حضرت یوسف (ع): یکی از اوصافی که خداوند در قرآن براي حضرت یوسف (ع) ذکر کرده، داشتن اخالص و رسیدن به مقام مخلصین است.  گزینه 2  . 22
حضرت لقمان: در قرآن عالوه بر آنکه لقمان را به داشتن حکمت توصیف کرده است، از آنجا که حکمت از ثمرات اخالص است، بنابراین اخالص مقدم بر حکمت است. 

خداوند در آیه « َأَلْم َأْعَهْد ِإَلْیُکْم َیا َبِنی آَدَم ...» انسان هایی که عهد و پیمان الهی را فراموش کرده اند و گرایش فطري خود را مبتنی بر پرستش خداوند را نادیده گرفته اند «َو َأِن اْعُبُدوِنی» و گزینه 3  . 23
بندگی هواي نفس و شیطان را پذیرفته اند، مورد خطاب قرار می دهد.

←←
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هر قدر معرفت ما به خدا بیشتر شود، به افزایش درجۀ اخالص کمک خواهد کرد.  گزینه 1  . 24

کسی که در دام هاي شیطانی گرفتار می شود هم زندگی پاك و بانشاط دنیا را از دست می دهد و هم حیات سرشار از شادکامی اخروي را.  گزینه 2  . 25
مقاومت در برابر آنها نیازمند روي آوردن به پیشگاه خداوند و پذیرش خالصانۀ فرمان هاي اوست. 
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