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دعا و نیایش به درگاه الهی چگونه موجب بهره مندي انسان از امداد الهی می شود؟  . 1

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.

بیت زیر با کدام آیۀ شریفه، تناسب مفهومی دارد؟   . 2
 که عنقا را بلند است آشیانه»   «برو این دام بر مرغی دگر نه 

َ َربِّی َو َربُُّکْم َفاْعُبُدوُه هذا ِصراٌط ُمْسَتِقیمٌ »   ا َیْدُعونَِنی ِإلَْیِه»   «ِإنَّ اهللاَّ ْجُن َأَحبُّ ِإلَیَّ ِممَّ  «َقاَل َربِّ السِّ

ِ َمْثَنى َوُفَراَدى»   «َأ َرَأْیَت َمِن اتََّخَذ ِإلََهُه َهَواُه َأَفَأْنَت َتُکوُن َعَلْیِه َوِکیًال»   ِإنََّما َأِعُظُکم بَِواِحَدٍة َأن َتُقوُموا ِهللاَّ  «ُقْل

هدف خلقت انسان  ..................  به خداست و این مورد جز با  ..................  به دست نمی آید.  . 3

تقرب – لطف خدا به بندگان عبادت – سعی و تالش خود انسان تقرب – سعی و تالش خود انسان عبادت – لطف خدا به بندگان

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؟  . 4

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 

پیامبر اکرم (ص) در نظر گرفتن اخالص را براي سنجش چه چیز بیان فرمودند و این فرمایش دربارة کدام گروه از افراد است؟  . 5

مقبولیت باالتر اعمال انجام شده نزد خدا - مؤمنان برتري پیدا کردن افراد بر یکدیگر – مؤمنان

مقبولیت باالتر اعمال انجام شده نزد خدا – مسلمانان برتري پیدا کردن افراد بر یکدیگر – مسلمانان

در روایات ارزشمند ائمۀ اطهار، چه چیز را پنهان تر از راه رفتن مورچه اي سیاه در شب تاریک بر تخته سنگی سیاه تشبیه کرده اند؟  . 6

راه یابی شرك به دل انسانی که راه توحید را برگزیده. نفوذ  ریاء در دل انسانی که در پی اخالص است.

نفوذ ریاء در اندیشۀ انسانی که در پی اخالص است. راه یابی شرك در اندیشۀ انسانی که در پی اخالص است.

مقاومت در برابر دام هاي شیطان نیازمند چیست و این موضوع را می توان از کدام عبارت قرآنی دریافت نمود؟   . 7

تقویت روحیۀ حق پذیري براي افزایش بیشتر معرفت نسبت به خدا - «رّب السجن احبُّ الَّی مما یدعوننی»

روي آوردن به پیشگاه الهی و پذیرش خالصانۀ فرمان هایش - «رّب السجن احبُّ الَّی مما یدعوننی»

« روي آوردن به پیشگاه الهی و پذیرش خالصانۀ فرمان هایش - «َوِإالَّ َتصِرف َعنِّی َکیَدُهنَّ َأصُب ِإلَیِهنَّ

« تقویت روحیۀ حق پذیري براي افزایش بیشتر معرفت نسبت به خدا - «َوِإالَّ َتصِرف َعنِّی َکیَدُهنَّ َأصُب ِإلَیِهنَّ

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؟  . 8

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.

بیت حافظ «برو این دام بر مرغی دگر نه / که عنقا را بلند است آشیانه» اشاره به کدام یک از میوه هاي درخت اخالص دارد و طبق بیان حضرت علی (ع)  . 9
وجوب روزه براي آزمودن کدام است؟

دوري از گناه و تالش براي انجام واجبات - اخالص مردم  نفوذناپذیري در برابر وسوسه هاي شیطان - ایمان مردم 

نفوذناپذیري در برابر وسوسه هاي شیطان - اخالص مردم  دوري از گناه و تالش براي انجام واجبات - ایمان مردم 

آیۀ شریفۀ «ُقْل ِإنََّما َأِعُظُکْم بَِواِحَدٍة...» توصیه به چه چیزي می کند؟  . 10

ْیطاَن ِإنَُّه و لَُکْم َعُدوٌّ ُمِبیٌن ِ َمْثَنى? َوُفَراَدى?   ال َتْعُبُدوا الشَّ َأْن َتُقوُموا ِهللاَ

ُکْم َأْولَِیاَء ي َوَعُدوَّ َال َتتَِّخُذوا َعُدوِّ َأِن اْعُبُدونی هذا ِصراٌط ُمْسَتقیٌم

نمونه سوال دین و زندگى دوازدهم درس 4 متوسط
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حکمت به  چه معناست و کدام جمله دربارة اثر حکمت بر اعمال انسان به درستی بیان شده است؟  . 11

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 اسالم شرط قبولی تمامی اعمالی که فرد به درگاه خداوند عرضه می دارد  ..................  است که در لغت به معناي  ..................  است.  . 12

ایمان – آرامش قلبی نسبت به اعتقادي است که انسان در درون دارد اخالص – اندیشه و دل را جایگاه خدا و عمل را براي رضاي او قرار دادن

ایمان – باور و اعتقاد قلبی نسبت به یک مسأله ارزشمند الهی اخالص – خالص کردن و پاك کردن یک چیز از غیر آن

بازتاب گرفتاري انسان به غفلت از خدا و عامل خروج تدریجی  از آن به ترتیب کدام هستند؟  . 13

عدم رؤیت آیات الهی و محرومیت از دلدادگی به خدا - نیایش و عرض نیاز به پیشگاه خدا

عدم رؤیت آیات الهی و محرومیت از دلدادگی به خدا -دوري از گناه و انجام واجبات

سوزاندن ریشۀ درخت اخالص و بندگی و نابودي تدریجی آن - دوري از گناه و انجام واجبات

سوزاندن ریشۀ درخت اخالص و بندگی و نابودي تدریجی آن - نیایش و عرض نیاز به پیشگاه خدا

مطابق با کالم پیامبر(ص) به ترتیب برتري مؤمنان بر یکدیگر را کدام عامل رقم می زند و ثمرة آراسته شدن به آن کدام است؟  . 14

مراتب اخالص- جاري شدن چشمه هاي حکمت و معرفت از دل و زبان مراتب ایمان- جاري شدن چشمه هاي حکمت و معرفت از دل و زبان

مراتب اخالص- دوري از گناهان و تالش براي انجام فرائض مراتب ایمان- دوري از گناهان و تالش براي انجام فرائض

فریب وسوسه هاي شیطان را نخوردن نتیجۀ چیست و تشخیص حق از باطل و عدم گرفتاري به باطل بازتاب کدام است؟  . 15

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

تا چهل روز مقبول واقع نشدن نماز و روزه و تا چهل روز انجام دادن کا هاي خالصانه به ترتیب چه متبوعی و تابعی خواهند داشت؟  . 16

نگاه غضبناك به والدین- مسدود شدن راه نفوذ شیطان به درون انسان غیبت کردن از شخص مسلمان- مسدود شدن راه نفوذ شیطان به درون انسان

غیبت کردن از شخص مسلمان- جریان یافتن دانش استوار بر قلب و زبان نگاه غضبناك به والدین- جریان یافتن دانش استوار بر قلب و زبان

زمانی که پیامبر اسالم (ص) می فرماید: «نیۀ المومن خیر من عمله» تقدم و ارجحیت کدام موضوع را بیان می کند و با کدام سخن امام علی (ع) هم آوایی  . 17
دارد؟

تقدم حسن فعلی بر حسن فاعلی –  فاعل الخیر خیر منه   تقدم حسن فعلی بر حسن فاعلی –  انما االعمال بالنیات  

تقدم حسن فاعلی بر حسن فعلی – انما االعمال بالنیات   تقدم حسن فاعلی بر حسن فعلی –  فاعل الخیر خیر منه  

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  . 18
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

بیت «برو این دام بر مرغی دگر نه / که عنقا را بلند است آشیانه» مربوط به کدام یک از میوه هاي درخت اخالص است؟  . 19

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

نفوذناپذیري در برابر وسوسه هاي شیطان دریافت پاداش هاي وصف ناشدنی

خداوند در آیۀ شریفۀ «َألَْم َأْعَهْد ِإلَْیُکْم َیا بَِنی آَدَم...» کدام عهد خویش را با انسان به او یادآور می شود؟  . 20

ْیطاَن ِإنَُّه و لَُکْم َعُدوٌّ ُمِبیٌن ِ َمْثَنى َوُفَراَدى   ال َتْعُبُدوا الشَّ  َأْن َتُقوُموا ِهللاَ

ُکْم َأْولَِیاَء ي َوَعُدوَّ َأِن اْعُبُدونی هذا ِصراٌط ُمْسَتقیٌم   َال َتتَِّخُذوا َعُدوِّ
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معاهدة الهی با بشر، جهت جلب خشنودي خداوند کدام است و از آن به چه عنوانی در قرآن کریم یاد شده است؟  . 21

ُموِر»  اْألُ َعْزِم ِمْن «َأِن اْعُبُدونِی» - «َذلَِک ُموِر»  اْألُ َعْزِم ِمْن » - «َذلَِک ِ َتُقوُموا ِهللاَّ «َأْن

»- «َهَذا ِصَراٌط ُمْسَتِقیٌم»  ِ َتُقوُموا ِهللاَّ «َأْن «َأِن اْعُبُدونِی» - «َهَذا ِصَراٌط ُمْسَتِقیٌم» 

راه انحصاري دستیابی به هدف خلقت براي انسان چگونه است و پیامبر خوبی ها (ص) راهیابی شرك به دل انسان را چگونه ترسیم می کنند؟  . 22

با سعی و تالش خود او - پنهان تر از راه رفتن مورچه اي سیاه در شب تاریک بر تخته سنگی سیاه

با سعی و تالش خود او - آسان تر از ورود نور خورشید از دریچه پنجره یک خانه به آن

با مشورت گیري از نخبگان - پنهان تر از راه رفتن مورچه اي سیاه در شب تاریک بر تخته سنگی سیاه

با مشورت گیري از نخبگان - آسان تر از ورود نور خورشید از دریچه پنجره یک خانه به آن

ْ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.

لزوم تأمل در آیات و نشانه هاي الهی و سیر در آفاق مؤید کدام مورد زیر است؟  . 24

غفلت زدایی و افزایش معرفت و ایمان ما به خدا  غفلت زدایی و بهره مندي از امدادهاي الهی 

تسریع موفقیت و تسهیل در ورود به بهره مندي از امدادهاي الهی  تسریع موفقیت و تسهیل در افزایش معرفت و ایمان ما به خدا 

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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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  . 1
کم می کند، محبت او را در قلب تقویت می سازد و انسان را بهره مند از کمک هاي الهی می نماید.

یکی از اوصافی که خداوند در قرآن براي حضرت یوسف ذکر کرده، داشتن اخالص و رسیدن به مقام مخلصین است. در این مرحله دیگر در برابر وسوسه هاي شیطان نفوذناپذیر گزینه 1  . 2
ا َیْدُعوَنِنی ِإَلْیِه» ارتباط مفهومی دارد.  ْجُن َأَحبُّ ِإَلیَّ ِممَّ می شود و بیت «برو این دام بر مرغی دگر نه / که عنقا را بلند است آشیانه» با آیۀ «َقاَل َربِّ السِّ

قبًال آموختیم که هدف خلقت انسان تقرب به خداست و این تقرب جز با سعی و تالش خود انسان به دست نمی آید.  گزینه 2  . 3
دقت کنید که عبادت واسطۀ دست یابی به تقرب است و در اصل هدف نهایی خلقت انسان چیزي جز تقرب به خدا نیست. 

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  . 4
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.» 

پیامبر اکرم (ص): مؤمنان، با توجه به مراتب اخالصشان، بر یکدیگر برتري پیدا می کنند. گزینه 1  . 5

در روایتی از پیامبر اکرم آمده است که راهیابی شرك به دل انسان از راه رفتن مورچه اي سیاه در شب تاریک بر تخته سنگی سیاه پنهان تر است. گزینه 2  . 6

مقاومت در برابر دام هاي شیطان نیازمند روي آوردن به پیشگاه خداوند و پذیرش خالصانۀ فرمان هاي اوست و در بخشی از سورة یوسف آمده است «َوِإالَّ َتصِرف َعنِّی َکیَدُهنَّ َأصُب ِإَلیِهنَّ گزینه 3  . 7
»: «و اگر بازنگردانی از من حیلۀ آنان را تمایل می کنم به سوي آنان» حضرت یوسف (ع) از خداوند می خواهد که او را حفظ کند. 

حدیث امام علی (ع) عبارت است از:  گزینه 3  . 8
، َ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. 

بیت حافظ به نفوذناپذیري در برابر وسوسه هاي شیطان اشاره دارد و حضرت علی (ع) فرمود: «خداوند بدان جهت روزه را واجب کرد تا اخالص مردم را بیازماید».  گزینه 4  . 9

ِ َمْثَنى? َوُفَراَدى?   آیۀ مطرح شده در سوال عبارت است از: ُقْل ِإنََّما َأِعُظُکْم ِبَواِحَدٍة َأْن َتُقوُموا ِهللاَ گزینه 1  . 10

حکمت  به معناي علم محکم و استوار و به دور از خطاست که هدف درست و راه رسیدن به آن را نشان می دهد و مانع از لغزش ها و تباهی ها می شود.   گزینه 2  . 11

اخالص به معنی خالص کردن و پاك کردن یک چیز از غیر آن است. این کلمه در کاربرد دینی بدین  معناست که شخص اندیشه و دل خود را جایگاه خدا کند و عملش را فقط براي گزینه 3  . 12
رضاي خداوند و همان گونه که او دستور داده است، انجام دهد. در اسالم اخالص شرط قبولی تمامی اعمالی است که فرد به درگاه خداوند عرضه می دارد.

اگر کسی گرفتار غفلت شود و چشم اندیشه را به روي جهان ببندد، آیات الهی را نخواهد یافت و دل به مهر او نخواهد داد. نیایش و عرض نیاز به پیشگاه خداوند و یاري جستن از او گزینه 1  . 13
براي رسیدن به اخالص، غفلت از خداوند را کم می کند.

پیامبر اکرم می فرماید: «مومنان با توجه به مراتب اخالصشان بر یکدیگر برتري پیدا می کنند» همچنین در رابطه با ثمرات آراسته شدن به اخالص می فرمایند: «هرکس چهل روز گزینه 2  . 14
کارهاي خود را خالصانه براي خدا انجام دهد، چشمه هاي حکمت و معرفت از دل و زبانشان جاري خواهد شد.»

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  . 15
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.

طبق فرمودة پیامبر (ص)، اگر شخصی غیبت مسلمانی را کند (متبوع)، تا چهل روز نماز و روزه اش قبول نمی شود، مگر اینکه فرد غیبت شده او را ببخشد (تابع). بنا به فرمودة دیگر گزینه 4  . 16
پیامبر (ص)، هرکس چهل روز کار هاي خود را خالصانه و براي رضاي خدا انجام دهد، چشمه هاي حکمت و معرفت از دل و زبانش جاري می شود.

با توجه به فرموده پیامبر اکرم (ص) نیۀ المومن (حس فاعلی) خیر من عمله (حسن فعلی) است یعنی حسن فاعلی مقدم بر حسن فعلی است و این نشان دهنده این است که انجام دهنده گزینه 3  . 17
کار نیک در آن کار بهتر است، یعنی حسن فاعلی و نیت انجام دهنده مهم تر از خود عمل است که امام علی (ع) فرموده است:  «فاعل الخیر خیر منه....»  

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  . 18
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»  

بیت حافظ به نفوذناپذیري در برابر وسوسه هاي شیطان اشاره دارد. گزینه 4  . 19

ْیَطاَن ِإنَُّه وَلُکْم َعُدوٌّ ُمِبیٌن   آیه اي که در سؤال مطرح شده است به طور کامل عبارت است از: َأَلْم َأْعَهْد ِإَلْیُکْم َیا َبِنی آَدَم َأْن َال َتْعُبُدوا الشَّ گزینه 2  . 20

ْیَطاَن ِإنَُّه َلُکْم َعُدوٌّ ُمِبیٌن َوَأِن اْعُبُدوِنی َهَذا ِصَراٌط ُمْسَتِقیٌم» : «اي فرزندان آدم، آیا از شما پیمان نگرفته بودم که شیطان را نپرستید که طبق آیۀ شریفۀ: «َأَلْم َأْعَهْد ِإَلْیُکْم َیا َبِنی آَدَم َأْن َال َتْعُبُدوا الشَّ گزینه 3  . 21
او دشمن آشکار شماست؟ و اینکه مرا بپرستید (که) این راه مستقیم است؟» معاهده یا عهد الهی با انسان، عبودیت و پرستش خالصانۀ خداست که همان راه راست و درست است.

هدف خلقت انسان تقرب به خداست و این تقرب جز با سعی و تالش خود انسان به دست نمی آید.  گزینه 1  . 22
پیامبر اکرم (ص) فرموده است که راهیابی شرك به دل انسان از راه رفتن مورچه اي سایه در شب تاریک بر تخته سنگی سیاه پنهان تر 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.

اگر کسی گرفتار غفلت شد و چشم اندیشه را به روي جهان بست، آیات الهی را نخواهد یافت براي غفلت زدایی و افزایش معرفت و ایمان ما به خدا الزم است ساعاتی را صرف تفکر گزینه 2  . 24
در آیات و نشانه هاي الهی کنیم تا بیشتر دریابیم. 

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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