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با توجه به سخن امیر المؤمنین (ع) کدام عبارت مبیّن نهایت عّزت است و باالترین افتخار چیست؟  . 1

اُر» - باور به توحید در خالقیت  ُ َخالُِق ُکلِّ َشْیٍء َوُهَو اْلَواِحُد اْلَقهَّ اُر»  - پذیرش توحید در ربوبیت  «ُقِل اهللاَّ ُ َخالُِق ُکلِّ َشْیٍء َوُهَو اْلَواِحُد اْلَقهَّ  «ُقِل اهللاَّ

 «َوَأِن اْعُبُدونِی َهَذا ِصَراٌط ُمْسَتِقیٌم»  - پذیرش توحید در ربوبیت  «َوَأِن اْعُبُدونِی َهَذا ِصَراٌط ُمْسَتِقیٌم» - باور به توحید در خالقیت

ِ َمْثَنى َوُفَراَدى...» قابل برداشت نمی باشد؟ کدام یک از مفاهیم زیر از آیۀ «ُقْل ِإنََّما َأِعُظُکم بَِواِحَدٍة َأن َتُقوُموا ِهللاَ  . 2

اهمیت این پند الهی به قدري است که خدا اوامرش را در قالب یک نصیحت بیان کرده است.  

در این آیه بر این مسأله تأکید شده است که در قیام براي خدا اولویت با جمع است.  

مخاطب این کالم الهی بندگان خدا هستند و واسطۀ خبر پیامبر مکرم اسالم می باشد.

قیام خالصانه براي خدا در این آیه همان توحید عبادي و صراط مستقیم بیان شده است.  

، َشرٌّ ِمنُه.» قابل برداشت نیست؟ رِّ کدام یک از موارد زیر از حدیث «فاِعُل الَخیِر، َخیٌر ِمنُه؛ و فاِعُل الشَّ  . 3

اهمیت اخالص در انجام دهنده بسیار باالتر از کیفیت کاري است که انجام می دهد.

در انجام یک عمل آنچه که ارزش اصلی را دارد حسن فاعلی است نه حسن فعلی.

یک عمل خوب حتی اگر توسط یک انسان بد انجام شود، ارزشمند و پسندیده است.

انسان براي اینکه دست به کاري بزند، بایستی ابتدا اخالص در عمل و اندیشه را باال بََرد.

افزایش معرفت نسبت به خداوند، به واسطۀ کدام عامل، انسان را مزین به اخالص می نماید و کدام روایت شریفه، با آن هم راستا است؟  . 4

بندگی بر آستان خداوند-  افضل العباده ادمان التفکر فی اهللا و فی قدرته   ایمان به خداوند-  افضل العباده ادمان التفکر فی اهللا و فی قدرته  

ایمان به خداوند-  اللهم ال تکلنی الی نفسی طرفه عین ابدا   بندگی بر آستان خداوند-  اللهم ال تکلنی الی نفسی طرفه عین ابدا  

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 با کدام  . 5
عبارت ارتباط معنایی بیشتري دارد؟

روا فی ذاِت اِهللا روا فی ُکلِّ َشیٍء َو ال َتَفکَّ افزایش معرفت نسبت به خدا – َتفکَّ 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 تقویت روحیۀ حق پذیري – َتفکَّ تقویت روحیۀ حق پذیري – ما رأیُت شیئًا اّال و رأیُت اهللا َقبله و بَعَده و َمَعه  

این  که کاري از سوي فاعل آن از جهت کمیت، کیفیت، زمان، مکان و شیوه همان طوري باشد که خداوند خواسته پس داراي  ..................  است که  . 6
می توان دربارة آن چنین گفت: ..................

حسن فاعلی - می تواند نقش علت را براي حسن فعلی ایفا کند. حسن فعلی – می تواند نقش علت را براي حسن فاعلی ایفا کند.

حسن فاعلی– می تواند نقش معلول را براي حسن فعلی ایفا کند. حسن فعلی – می تواند نقش معلول را براي حسن فاعلی ایفا کند.

از آنجا که گرایش به عبادت و پرستش در خلقت ما قرار داده شده است، خداوند کسانی  را که به این گرایش بی توجه هستند، چگونه مورد بازخواست  . 7
قرار داده است؟

 «قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا ّهللا مثنی و فرادي ...»   «الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان ال تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین»  

 «قال رب الّسجن احبُّ الّی مما یدعوننی الیه و اال تصرف عنی»   «فاستعصم و لئن لم َیْفَعل ما آُمُرُه لُیسَجَننَّ و لیکونا من الصاغرین»  

از دقت در آیۀ شریفۀ  «الم اعَهد الیکم یا بنی آدم ان ال تعبدوا الشیطان انّه لکم عدٌو ُمبین و ان اعبدونی هذا صراّط مستقیم»   مفهوم  .................. ، مستفاد  . 8
می گردد.

توجه به صراط مستقیم که همان بندگی خداوند است و مقبول فطرت او است. 

گرایش فطري انسان به بندگی خداوند و جایگاه اراده او در تحقق آن گرایش. 

اخذ پیمان خداوند از انسان که توحید ربوبی را ثمرة توحید عبادي قرار دهد. 

آگاهی دادن به انسان که همواره متوجه عمل به پیمان خود باشد تا از فریب شیطان در امان باشد. 

نمونه سوال دین و زندگى دوازدهم درس 4 سخت
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حدیث شریف «نیٌۀ المؤِمن خیٌر من عملِه» به برتري  ..................  بر  ..................  اشاره داشته و به اخالص در  ..................  می پردازد.  . 9

حسن فاعلی - فعلی – قلب حسن فعلی - فاعلی – قلب حسن فاعلی - فعلی – اندیشه حسن فعلی - فاعلی – اندیشه

پذیرش خالصانه عبارت شریفه  «ان اعبدونی» ، چه دستاوردي براي انسان دارد و راه دیگر نیل به این دستاورد چیست؟  . 10

دریافت پاداش هاي وصف نشدنی-روي آوردن به پیشگاه خداوند مقاومت در برابر دام هاي شیطان- روي آوردن به پیشگاه خداوند

مقاومت در برابر دام هاي شیطان-دستیابی به درجاتی از حکمت دریافت پاداش هاي وصف نشدنی- دستیابی به درجاتی از حکمت

آنجا که حضرت یوسف (ع) از خداوند کریم پناه جویی می طلبد تا بتواند به گناه آلوده نشود و از لطف الهی بهره ببرد را می توان در کدام عبارت قرآنی  . 11
جستجو کرد؟

«َفَذلُِکنَّ الَِّذي لُْمُتنَِّنی ِفیِه َولََقْد َراَوْدُتُه َعْن نَْفِسِه َفاْسَتْعَصَم» ا َیْدُعونَِنی ِإلَْیِه» ْجُن َأَحبُّ ِإلَیَّ ِممَّ «َقاَل َربِّ السِّ

«َو ِإالَّ َتْصِرْف َعنِّی َکْیَدُهنَّ َأْصُب ِإلَْیِهنَّ َوَأُکْن ِمَن اْلَجاِهِلیَن» اِغِریَن» َیْفَعْل َما آُمُرُه لَُیْسَجَننَّ َولََیُکونًا ِمَن الصَّ لَْم «َولَِئْن

اگر به دنبال راهکاري براي مقاومت در برابر دام هاي شیطان باشیم، کدام آیۀ مبارکه مستمسک ما خواهد بود؟  . 12

ِ َمْثَنى َو ُفَراَدى ...»  «ُقْل ِإنََّما َأِعُظُکْم بَِواِحَدٍة َأْن َتُقوُموا ِهللاَّ ْیَطاَن ِإنَُّه لَُکْم َعُدوٌّ ُمِبیٌن» ِإلَْیُکْم َیا بَِنی آَدَم َأْن َال َتْعُبُدوا الشَّ َأْعَهْد «َألَْم

ا َیْدُعونَِنی ِإلَْیِه َوِإالَّ َتْصِرْف َعنِّی َکْیَدُهنَّ ...»  ْجُن َأَحبُّ ِإلَیَّ ِممَّ «َقاَل َربِّ السِّ «َقالَْت َفَذلُِکنَّ الَِّذي لُْمُتنَِّنی ِفیِه َو لََقْد َراَودتُُّه َعن نَّْفِسِه َفاَسَتْعَصَم»

پیام «انبیاء مسئولیتی در هدایت اجباري هواپرستان ندارند و انسان داراي اختیار است» از دقت در کدام آیۀ شریفه مفهوم می گردد؟  . 13

َتُکوُن َعَلْیِه َوِکیًال» َحْرٍف»   «َأَفَأْنَت النَّاِس َمْن َیْعُبُد اَهللا َعَلى ِمَن  «َو

َتُقوُموا ِهللاِ َمْثَنى َو ُفَراَدى» ُکْم َأْولَِیاَء»   «َأْن ي َو َعُدوَّ  «َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا َال َتتَِّخُذوا َعُدوِّ

یادآوري اخذ پیمان خدا در نهاد آدمی با کدام عبارت قرآنی معرفی شده است و انذار الهی در مورد آن چیست؟  . 14

 «ان اعبدونی» - «الیه صراطا مستقیما»  «ان اعبدونی» - «هذا صراطا مستقیما»   «فاعبدوه» - «هذا صراطا مستقیما»   «فاعبدوه» - «الیه صراطا مستقیما»  

اگر براي یک عمل «کیفیت» و «معرفت» را در نظر بگیریم، کدامین مورد تقدم دارد و مقصود از شرط قبولی عمل کدام یک می باشد؟  . 15

دومین – دومین نخستین – دومین دومین – نخستین نخستین – نخستین

فراهم شدن زمینۀ رشد و حرکت به سوي خداوند و آسان تر شدن زندگی موحدانه معلول کدام توحید است و کدام آیه به آن اشاره دارد؟  . 16

توحید عملی در بعد اجتماعی- «َهَذا ِصَراٌط ُمْسَتِقیٌم»  َراَط الُمسَتِقیَم»  توحید عملی در بعد فردي- «اهِدنَا الصِّ

توحید در ربوبیت- «َهَذا ِصَراٌط ُمْسَتِقیٌم»  َراَط الُمسَتِقیَم»  توحید در ربوبیت- «اهِدنَا الصِّ

از آیۀ  سورة یوسف (ع) «قالت فذلکن الذي لمتننی فیه و لقد راودته عن نفسه فاستعصم و لئن لم یفعل لیسجنن ولیکونا من الصاغرین»  چند موضوع دریافت  . 17
می گردد؟ 

الف) این آیه دربارة عفت و اخالص حضرت یوسف (ع) است. 
ب) در این آیه زلیخا به گناه خویش اعتراف می کند و پاکی حضرت یوسف (ع) را اعالم می کند. 

ج) زلیخا حضرت یوسف (ع) را به زندان و خوار شدن تهدید می کند. 
د) حضرت یوسف (ع) درمقابل زلیخا، زندان را نزد خدا محبوب تر از گناه اعالم می کند.

32
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از آنجایی که گرایش به عبادت و پرستش در خلقت ما قرار داده شده است، خداوند کسانی که بی توجه به این گرایش را چگونه مورد بازخواست قرار  . 18
داده است؟

 «قل انما اعظکم بواحده ان تقومواهللا مثنی و فرادي»   «الم اعهد الیکم با بنی آدم ان ال تعبدوالشیطان انه لکم عدو مبین»  

 «قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیه و االنصرف عنی»   «فاستعصم ولئن لم یفعل ما امره لیسجنن ولیکونا من الصاغرین»  

انجام امور عبادي، مطابق با چارچوب تعیین شده از سوي شارع مقدس، نشانی از برخورداري از کدام حسن است و نتیجه بالفصل کدام می باشد و کدام  . 19
مستند قرآنی، این حقیقت را بیان می کند؟

فاعلی- فعلی- «َأِن اْعُبُدونِی َهَذا ِصَراٌط ُمْسَتِقیٌم»  فعلی- فاعلی- «َأِن اْعُبُدونِی َهَذا ِصَراٌط ُمْسَتِقیٌم» 

ْیَطاَن ِإنَُّه لَُکْم َعُدوٌّ ُمِبیٌن»  فاعلی- فعلی- «َألَْم َأْعَهْد ِإلَْیُکْم َیا بَِنی آَدَم َأْن َال َتْعُبُدوا الشَّ ْیَطاَن ِإنَُّه لَُکْم َعُدوٌّ ُمِبیٌن»  فعلی- فاعلی- «َألَْم َأْعَهْد ِإلَْیُکْم َیا بَِنی آَدَم َأْن َال َتْعُبُدوا الشَّ

تلفن تماس: ۰۲۶۳۳۴۰۸۹۴۴

www.akoedu.ir

www.ak
oe

du
.ir



با توجه به آیۀ «ُقل انّی اعظکم بواحدٍه ...» تنها چیزي که خداوند مردم را به آن اندرز می دهد چیست و الزمۀ اولین قدم در این امر چه می باشد؟  . 20

دوري از پرستش شیطان - آمدن ُحسن فعلی به دنبال ُحسن فاعلی دوري از پرستش شیطان - آمدن ُحسن فاعلی به دنبال ُحسن فعلی

قیام براي خداوند - آمدن ُحسن فعلی به دنبال ُحسن فاعلی قیام براي خداوند - آمدن ُحسن فاعلی به دنبال ُحسن فعلی

چه رابطه اي میان معرفت به خدا، ایمان به خدا، اخالص وجود دارد؟  . 21

معرفت به خدا زمینه ساز ایمان به خدا و معلول اخالص است.  اخالص ثمرة ایمان به خدا و سبب معرفت به خدا است. 

اخالص نتیجۀ ایمان به خدا و معرفت به خداست.  ایمان به خدا ثمرة اخالص است و بدنبال آن معرفت به خدا می آید.

در بیان قرآن کریم رستگاري و محرومیت قطعی به ترتیب معلول چیست؟ و کدام یک از آثار گناه است؟  . 22

من زکاها ـ قد خاب ـ سلب توفیق من زکاها ـ من دساها ـ سلب توفیق قد افلح ـ قد خاب ـ قساوت قلب قدافلح ـ من دساها ـ قساوت قلب

ِنی ِفیِه» همسر عزیز مصر چگونه به گناه خویش اعتراف کرد؟ و مطابق با آیۀ  سورة یوسف (ع) حضرت با تدبر در آیۀ شریفۀ «َقالَْت َفَذ لُِکنَّ الَِّذي لُْمُتنَّ  . 23
یوسف چگونه توانست خود را از دام شیطان رهایی بدهد؟

آري من خود از وي تقاضاي مراوده کردم و او خویشتن داري ورزید - تقویت ایمان به خدا 

آري من خود از وي تقاضاي مراوده کردم و او خویشتن داري ورزید - استعانت از خداوند 

اگر از این پس هم خواهش را رد کرد، قطعًا زندانی شود - استعانت از خداوند 

اگر از این پس هم خواهش را رد کرد، قطعًا زندانی شود - تقویت ایمان به خدا 

33

همنوایی با شاعر در بیت زیر کدام مفهوم را در ذهن یک انسان موحد تداعی می کند؟   . 24
تا در این پرده جز اندیشه او نگذارم  پاسبان حرم دل شده ام شب همه شب 

انسان باید دل به خدا دهد و گرفتار غفلت نشود.  انسان باید تالش کند تا عمل خود را روز به روز براي خدا خالص گرداند.

عمل براساس معرفت و آگاهی ارزشمند و مقدس است.  اندیشه و قلب و عمل را بایستی از خطر انحراف از توحید مصون داشت. 

با تدبر در آیۀ شریفۀ زیر کدام مورد مستفاد می گردد؟   . 25
ِبیٌن َوَأِن اْعُبُدونِی َهَذا ِصَراٌط مُّْسَتِقیٌم » ْیَطاَن ِإنَُّه لَُکْم َعُدوٌّ مُّ «َألَْم َأْعَهْد ِإلَْیُکْم َیا بَِنی آَدَم َأن الَّ َتْعُبُدوا الشَّ

آنان که حاضر نشدند به ارشاد عقل و خرد خویش گوش فرا دهند، بندة شیطان شدند. 

خداوند متناسب با قوة اختیار بشر را راهنمایی کرده و او باید بندگی خدا را به جا آورد. 

آنگاه که مقتضیات فطرت پوشیده و مغفول بماند، آدمی طوق بندگی شیطان را بر گردن می افکند.

کسانی که کمر هّمت بر بندگی خداوند می بندند، هیچ خطري آنها را تهدید نمی کند.
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نهایت عّزت  «َأِن اْعُبُدوِنی ...»  گزینه 3  . 1

باالترین افتخار  پذیرش توحید در ربوبیت (پروردگار بودن خداوند) 

آیۀ قسمت اول در گزینه هاي  و به اخالص در بندگی توجه می دهد. 
حضرت امیر مومنان علی (ع) می فرمایند: «خدایا، مرا این عزت بس که بندة تو باشم و این افتخار بس که تو پروردگار منی». با استفاده از کلید واژه بندگی می توان فهمید که عزت، در بندگی خداوند

بوده و باالترین افتخار نیز پذیرش توحید در ربوبیت است.
در این آیه به صراط مستقیم اشاره اي نشده است و از این جهت گزینۀ چهارم نمی تواند پاسخ مدنظر این سؤال باشد.   گزینه 4  . 2

در این حدیث به برتري حسن فاعلی نسبت به حسن فعلی اشاره شده است یا همان نیت انجام کار.  گزینه 3  . 3

،  و  به نوعی به نکتۀ باال اشاره شده است، اما در گزینۀ سوم به مفهومی اشاره شده است که از این حدیث و نکتۀ اصلی آن قابل برداشت نیست.  در سه گزینۀ 
پیوند محکمی میان معرفت به خداوند و ایمان به او وجود دارد. همچنین ارتباط دقیقی میان ایمان به خدا و اخالص برقرار است. بنابراین افزایش معرفت به خداوند، به واسطۀ افزایش گزینه 1  . 4

ایمان، انسان را مزین به اخالص می نماید:  

افزایش معرفت و شناخت  افزایش ایمان  افزایش اخالص 
پیامبر(ص) در حدیث: « افضل العباده ادمان التفکر فی اهللا و فی قدرته : برترین عبادت، اندیشیدن مداوم دربارة خدا و قدرت اوست» به تفکر و اندیشیدن (کسب معرفت و شناخت) توصیه فرموده اند.  

بیتی که در این سوال بیان شده است به مسألۀ افزایش معرفت اشاره دارد.  گزینه 1  . 5

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. 
موردي که در سؤال آمده است از شروط صحت عمل است که به حسن فعلی اشاره دارد. حسن فاعلی نقش علت را براي حسن فعلی ایفا می کند. گزینه 3  . 6

خداوند در آیۀ مذکور، انسان را مورد خطاب قرار داده و او را بازخواست می کند: «اي فرزندان آدم! آیا از شما پیمان نگرفته بودم که شیطان را نپرستید که او دشمن آشکار شماست؟» گزینه 2  . 7
که منظور از پیمان و عهد همان گرایش فطري پرستش است. 

» به این نکته توجه شود که این این آیه اشاره به گرایش فطري انسان به پرستش و بندگی خداوند دارد و الزمۀ آن داشتن ارادة انسان است که این گرایش تحقق یابد. در رد گزینۀ « گزینه 2  . 8

» عبارت آگاهی دادن صحیح » توحید ربوبی ثمرة توحید عبادي نادرست است و چون گرایش فطري است. در گزینۀ « آیه خطاب به کسانی است که به صراط مستقیم توجه نکرده اند. در گزینۀ «
نیست. 

دقت کنید که نیت همان اخالص در مرحلۀ قلب است که سامان بخش حسن فاعلی می باشد و مرتبۀ آن از حسن فعلی باالتر است و نقش علت را براي حسن فعلی ایفا می کند.  گزینه 4  . 9
مقاومت در برابر دام هاي شیطان نیازمند روي آوردن به پیشگاه خداوند و پذیرش خالصانۀ فرمان هاي اوست. عبارت شریفه  «ان اعبدونی»  یکی از مصادیق فرمان هاي خداست. گزینه 1  . 10

حضرت یوسف (ع) از خداوند کریم پناه جویی می طلبد تا بتواند به گناه آلوده نشود و از لطف الهی بهره مند گردد: «َوِإالَّ َتْصِرْف َعنِّی َکْیَدُهنَّ َأْصُب ِإَلْیِهنَّ َوَأُکْن ِمَن اْلَجاِهِلیَن» : «و اگر مکر این گزینه 4  . 11
زنان را از من بازنگردانی، به آنها میل می کنم و در شمار نادان ها در می آیم.»

ْجُن مقاومت در برابر دام هاي شیطان، نیازمند روي آوردن به پیشگاه خداوند و پذیرش خالصانۀ فرمان هاي اوست. روي آوردن حضرت یوسف (ع) به خدا در عبارت قرآنی «َقاَل َربِّ السِّ گزینه 4  . 12
َأَحبُّ ِإَلیَّ ...» ترسیم یافته است.

ترجمۀ آیۀ  سورة فرقان «آیا دیدي آن کسی را که هواي نفس خود را معبود خود گرفت، آیا تو ضامن او می باشی [و به دفاع از او برمی خیزي]؟»   گزینه 2  . 13
طبق آیه شریفه «الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان ال تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم»: «اي فرزندان آدم، آیا از شما پیمان نگرفته بودم که شیطان را نپرستید که او گزینه 2  . 14
دشمن آشکار شماست؟ و اینکه مرا بپرستید (که) این راه مستقیم است؟»، پیمانی که خداوند از انسان در نهاد و خطراتش اخذ کرده است، نپرستیدن شیطان و پرستش خالصانه خداي یگانه است که

راه درست زندگی است.
منظور از «کیفیت عمل»، چگونگی و نحوة انجام آن است که همان حسن فعلی است و منظور از «معرفت عمل»، نیت الهی در آن است که همان «حسن فاعلی» است. بر اساس حدیث گزینه 4  . 15

پیامبر (ص) که فرمود: «نیۀ المؤمن خیر من عمله»، نیت بر خود عمل تقدم دارد. همچنین در اسالم، اخالص (نیت الهی = حسن فاعلی)، شرط قبولی تمامی اعمال است.
میان بعد فردي و بعد اجتماعی توحید رابطۀ متقابل وجود دارد. هر قدر که مردم یک جامعه به سوي توحید حرکت کنند، ارکان جامعه نیز بیشتر رنگ توحیدي به خود می گیرد؛ گزینه 2  . 16
همان طور که هر قدر نهادهاي اجتماعی در خدمت اجراي قوانین الهی باشد (توحید عملی در بعد اجتماعی) زمینه براي رشد انسان ها و حرکت به سوي خداوند و زندگی موحدانه آسان تر می گردد. این

امر با مفاد آیۀ «َهَذا ِصَراٌط ُمْسَتِقیٌم»، ارتباط دارد.
موضوعات الف-ب-ج از این آیه برداشت می شود و موضوع (د) از این آیه برداشت نمی شود، بلکه از آیۀ بعدي این سوره دریافت می گردد. گزینه 3  . 17

خداوند در آیه مذکور انسان را مورد خطاب قرار داده و او را بازخواست می کند: «اي فرزندان آدم! آیا از شما پیمان نگرفته بودم که شیطان را نپرستید که او دشمن آشکار شماست؟ گزینه 2  . 18
که منظور از پیمان و عهد همان گرایش فطري پرستش است.

- حسن - حسن فاعلی به این معناست که انجام دهنده کار، داراي معرفت درست و نیت الهی باشد.  - حسن فعلی.  - حسن فاعلی و  در هر عملی باید دو حسن موجود باشد:  گزینه 1  . 19
فعلی نیز به این معناست که کار به درستی و به همان صورت که خدا فرمان داده است، انجام شود. بر اساس حدیث «ِنیَُّه اْلُمْؤِمِن َخْیٌر ِمْن َعَمِلِه»، نیت بر خود عمل تقدم دارد. یعنی حسن فاعلی بر حسن
فعلی مقدم است و حسن فعلی نتیجه حسن فاعلی بوده است و مؤخر از آن می آید. عبارت شریفه «اْعُبُدوِنی»: «مرا بپرستید»، به پرستش خالصانه خدا که نیت الهی در آن اهمیت دارد و حسن فاعلی

مطرح است، اشاره می کند. 
خداوند در قرآن کریم می فرماید که مردم را به یک چیز پند و اندرز می دهد و آن قیام براي خداوند است: «ُقل انی َاِعظکم به واحدٍه ان تقوموا اهللا مثنی و فرادي»: (به بندگانم) بگو گزینه 4  . 20
شما را فقط یک موعظه می کنم (و آن)، اینکه به صورت گروهی و فردي براي خدا قیام کنید. الزمۀ قیام براي خداوند این است که اخالص داشته باشیم و براي داشتن اخالص، در ابتدا باید نیت الهی

داشت (حسن فاعلی) و به دنبال آن عمل را به همان صورت که خداوند دستور داده است، انجام داد (حسن فعلی).  
هر قدر معرفت ما به خدا بیشتر شود به افزایش ایمان به خدا و اخالص کمک خواهد کرد.  گزینه 4  . 21

معرفت به خدا ایمان به خدا  اخالص 

من زکاها  قد افلح  گزینه 3  . 22

علت  معلول 

من دساها قد خاب
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علت  معلول 
هر دو مورد «قساوت قلب» و «سلب توفیق» از آثار گناه می باشند.

عبارت قرآنی «َقاَلْت َفَذ ِلُکنَّ الَِّذي لُْمُتنَِّنی ِفیِه َوَلَقْد َراَودتُُّه َعن نَّْفِسِه َفاْسَتْعَصَم» : زلیخا گفت: این غالمی که مرا دربارة او مالمت کردید، من خود از وي طلب مراوده کردم و او عفت ورزید گزینه 2  . 23
» بیانگر استعانت حضرت یوسف (ع) از خداوند است.  «َفاْسَتْعَصَم» و عبارت قرآنی «َوِإالَّ َتْصِرْف َعنِّی َکْیَدُهنَّ َأْصُب ِإَلْیِهنَّ

این بیت ناظر بر این است که آن کس که راه توحید را برمی گزیند و در پی آن اندیشه و دل و عمل خویش را براي رضاي حضرت دوست قرار می دهد، خطراتی او را تهدید می کند و گزینه 3  . 24
احتمال انحراف از توحید براي او هست. پس باید از حریم دل پاسبانی کرده و آن را مصونیت بخشید. 

خداوند از ما می خواهد که از عبادت شیطان دور شویم و به بندگی خداوند درآییم. خداوند گرایش به پرستش خود را در خلقت ما قرار داده است (عهد و پیمان فطري الهی) و به گزینه 3  . 25

). آن کس که راه توحید را برمی گزیند، خطراتی او را وسیلۀ پیامبران الهی و کتاب آسمانی، ما را به سوي آن راهنمایی نموده است. زندگی صحنۀ انتخاب یکی از این دو راه است (رد گزینۀ  و 

 .( تهدید می کند و احتمال انحراف از توحید براي او هست (رد گزینۀ 
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