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اگر با ژرف اندیشی به هستی نظر کنیم، کدام یک از موارد زیر می تواند استباط دقیق تري دربارة انسان و سایر مخلوقات باشد؟  . 1

ایستادگی در برابر موانع بیرونی تنها امتیاز انسان نبوده بلکه او قادر به ایستادگی در برابر موانع درونی هم هست. 

ستم روا داشتن به خود که به معناي پیروي از نفس اماره و سرپیچی از فرمان خداست، نوعی انقالب علیه خویش است. 

تنها انسان هاي توبه کار هستند که قادرند بر علیه خویش انقالب کرده و خود را از ظلم نفس نجات دهند. 

ایستادگی در برابر موانع درونی همان انقالب علیه خویش است که از ظرفیت باالي انسان نسبت به سایر مخلوقات حکایت می کند.

بازگشت معبود در بحث توبه، چه معنایی به خود می گیرد و چه جایگاهی نسبت به توبه انسان ایفا می کند؟  . 2

بازگشت از عذاب بنده و گشودن درهاي رحمت به سوي گناهکاران - علت  بازگرداندن انسان به سوي خویش و بیرون کشیدن او از گناه - تابع 

بازگشت از عذاب بنده و گشودن درهاي رحمت به سوي گناهکاران - تابع  بازگرداندن انسان به سوي خویش و بیرون کشیدن او از گناه - علت

خداوند به کدام گروه از انسان ها با عبارت  «الَتقَنطوا ِمن َرحَمِۀ اِهللا»  بشارت می دهد و این رویکرد خدا از کدام دو صفت او برمی آید؟  . 3

مسرفین در ستم بر خویش - ستّاریت و غفران الهی  گناه کارانی که امید بخشش ندارند - غفران و رحمت الهی 

مسرفین در ستم بر خویش - غفران و رحمت الهی  گناه کارانی که امید بخشش ندارند - ستّاریت و غفران الهی 

اگر بخواهیم به رابطۀ بین رحمت خدا و بازگشت انسان توبه کار بپردازیم، کدام گزینه واجد ترتیب صحیح تري است؟  . 4

بازگشت خدا و باز شدن درهاي رحمت - بازگشت آرامش به قلب - بازگشت بندة گناهکار

بازگشت بندة گناهکار - بازگشت آرامش به قلب - بازگشت خدا و باز شدن درهاي رحمت 

بازگشت بندة گناهکار - بازگشت خدا و باز شدن درهاي رحمت - بازگشت آرامش به قلب 

بازگشت آرامش به قلب - بازگشت بندة گناهکار - بازگشت خدا و باز شدن درهاي رحمت 

کدام گزینه دربارة «در توبه»، «توفیق توبه» و «تکرار توبه» صحیح است؟  . 5

در توبه همیشه باز است و توفیق توبه همواره میسر است - به معنی دور شدن از خداست. 

در توبه همیشه باز است ولی توفیق توبه همواره میسر نیست - انسان را محبوب خدا می کند.

در توبه همیشه باز است و توفیق توبه همواره میسر است - انسان را محبوب خدا می کند.

در توبه همیشه باز است ولی توفیق توبه همواره میسر نیست - به معنی دور شدن از خداست. 

خداوند پس از مخاطب قرار دادن بندگان گناه کار در آیۀ  «ُقْل َیا ِعَباِدَي الَِّذیَن َأْسَرُفوا َعَلى َأنُْفِسِهْم» چه وعده اي به ایشان می دهد و کدام قضاوت در این  . 6
باب صحیح است؟

نوَب َجمیعًا - تنها شرك به خداست که با توبه بخشیده نمی شود. اِنَّ اَهللا ُیِحبُّ التَّّوابین - تنها شرك به خداست که با توبه بخشیده نمی شود.  اِنَّ اَهللا َیغِفُر الذُّ

نوَب َجمیعًا- حتی شرك به خدا هم با توبه بخشیده می شود. اِنَّ اَهللا ُیِحبُّ التَّّوابین - حتی شرك به خدا هم با توبه بخشیده می شود.  اِنَّ اَهللا َیغِفُر الذُّ

کدام یک ازایات زیر، وضع کسی را به تصویر می کشد که به خود عالی خویش ستم کرده و مقصود از توبه چنین شخصی چه می باشد؟  . 7

َأَرأیَت َمِن اتََّخَذ ِإلََهُه َهَواُه - ایستادگی در برابر فریب هاي شیطان  نوَب - قیام و انقالب عیه موانع درونی  ُر الُقلوَب َو َتغِسُل الذُّ  اَلتَّوبَُۀ ُتَطهِّ

َأَرأیَت َمِن اتََّخَذ ِإلََهُه َهَواُه - قیام و انقالب علیه موانع درونی  نوَب - ایستادگی در برابر فریب هاي شیطان ُر الُقلوَب َو َتغِسُل الذُّ  اَلتَّوبَُۀ ُتَطهِّ

عادت به گناه ناشی از کدام یک از حیله هاي شیطان در دوري انسان از توبه است و چرا از این کار شیطان باید به عنوان یک دام یاد کرد؟  . 8

حاصل به تسویف کشاندن انسان گناه کار است. - در وجود انسان بذر یأس می کارد.

ثمرة دعوت انسان به گناه با امید به توبه است. - ترك گناه را براي انسان سخت می کند.

حاصل به تسویف کشاندن انسان گناه کار است. - ترك گناه را براي انسان سخت می کند.

ثمرة دعوت انسان به گناه با امید به توبه است. - در وجود انسان بذر یأس می کارد.

نمونه سوال دین و زندگى دوازدهم درس 7 سخت
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بنا بر آیۀ شریفۀ قرآن، کدام عوامل است که اگر دست به دست هم دهند، گناهان انسان را به حسنات مبدل می کنند؟  . 9

توبۀ انسان گناهکار به همراه ایمان و انجام عمل صالح  استغفار قلبی با عزم راسخ براي جبران خطاهاي پیشین 

تنفر نسبت به گناهان گذشته و عدم تصمیم به تکرار آنها  جبران حقوق خدا و حق مردم به همراه استغفار حقیقی 

اولین حربۀ شیطان در دور کردن انسان از توبه کدام است و سرانجام پیاده سازي این دام از سوي دشمن آشکار کدام است؟  . 10

انسان گناه کار را به تسویف می کشاند. - انسان از رحمت الهی مأیوس می شود

به انسان می گوید که گناه کن و بعد توبه کن. - میل به توبه در انسان خاموش می شود

انسان گناه کار را به تسویف می کشاند. - میل به توبه در انسان خاموش می شود

به انسان می گوید که گناه کن و بعد توبه کن. - انسان از رحمت الهی مأیوس می شود

چند مورد از موارد درباره توبه صحیح است؟   . 11
الف) جبران حقوق الهی و حقوق مردم = مراحل تکمیلی توبه 

ب) عدم تکرار گناهی که از آن پشیمان شده = مراحل تکمیلی توبه 
ج) کسی که از گناه توبه کرده مانند کسی است که هیچ گناهی نکرده است= توبه و پاکی 

د) توبه درباره بندگان به معناي بازگشت از گناه به سوي خداوند و قرار گرفتن در دامن عفو و غفران خداست= حقیقت توبه

1234

علت ناامید نشدن از رحمت الهی در کدام عبارت قرآنی تجلی دارد و در آیات قرآن در پاسخ به چرایی آن کدام ویژگی براي ذات الهی بیان شده  . 12
است؟

ال تقنطوا من رحمۀ اهللا  -  هو الغفور الرحیم   ان اهللا یغفر الذنوب جمیعًا  -  یحب المتطهرین  

ان اهللا یغفر الذنوب جمیعًا  -  هو الغفور الرحیم   ال تقنطوا من رحمۀ اهللا  -  یحب المتطهرین  

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؟  . 13

این کلمه از ریشۀ 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 گناهکار خاموش کند. 

سبب می شود که فرد زمانی برگردد که دیگر خدا او را قبول نمی کند و توبه اش را نمی پذیرد. 

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

کدام یک از جمالت زیر در مسألۀ توبه حاوي مفهوم دقیقی می باشد؟  . 14

اگرچه توبه در جوانی، سخت تر است اما شاید فرصت آن در پیري نباشد.  خداوند با توبه، همۀ گناهان را می بخشد مگر شرك که گناه نابخشودنی است. 

بازگشت انسان از گناهان تابع بازگشت خدا از عذاب و گشایش باب رحمت است.  طهارت قلب از گناه به واسطۀ توبه، عملی است که به آن پیرایش گفته می شود.

امام باقر (ع) در باب توبه و نسبت آن با پشیمانی چه فرمایشی دارند و در این باب، گفتن جملۀ «استغفر اهللا» چه نقشی دارد؟  . 15

براي توبه، صرف پشیمانی کافی نیست. - گفتن این جمله نشانۀ پشیمانی قلبی نیست. 

براي توبه کردن، پشیمانی کافی است. - گفتن این جمله نشانۀ پشیمانی قلبی است. 

براي توبه، صرف پشیمانی کافی نیست. - گفتن این جمله بدون پشیمانی قلبی کافی نیست. 

براي توبه کردن، پشیمانی کافی است. - گفتن این جمله بدون پشیمانی قلبی کافی نیست. 

«مهم ترین حق خداوند» را در کدام آیه می توان یافت و کوتاهی مردم در انجام وظیفه اي که مهم ترین راه اصالح و معالجه جامعه از بیماري هاي اجتماعی  . 16
است، چه پیامدي به دنبال دارد؟

َ َربِّی َو َربُُّکْم»- ریشه دواندن تدریجی انحراف از حق در جامعه  «ِإنَّ اهللاَّ

َ َربِّی َو َربُُّکْم»- تقویت و استحکام گناهان اجتماعی و نفوذ آنها در تمام سطوح جامعه  «ِإنَّ اهللاَّ

«َأِن اْعُبُدونِی َهَذا ِصَراٌط ُمْسَتِقیٌم»- ریشه دواندن تدریجی انحراف از حق در جامعه 

«َأِن اْعُبُدونِی َهَذا ِصَراٌط ُمْسَتِقیٌم»- تقویت و استحکام گناهان اجتماعی و نفوذ آنها در تمام سطوح جامعه 
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شستشوي گناه و خارج شدن گناهان به وسیلۀ توبه، در کالم علوي چگونه بیان گشته است و نتیجه تکرار واقعی توبه، در کدام عبارت قرآنی تجلی  . 17
دارد؟

 «التائب من الذنب کمن ال ذنب له» - «انه هو الغفور الرحیم»   «التوبه تطهر القلوب و تغسل الذنوب» - « انه هو الغفور الرحیم»  

 «التوبه تطهر القلوب و تغسل الذنوب» - « ویحب المتطهرین»   « التائب من الذنب کمن ال ذنب له» - «ویحب المتطهرین»  

ریَن»  مستفاد می گردد؟ کدام پیام از آیۀ شریفۀ  «ِانَّ اَهللاَ ُیِحبُّ التَّوابیَن َو ُیِحبُّ الُمَتَطهِّ  . 18

توبه نه تنها گناهان را پاك و تطهیر می سازد، بلکه اگر ایمان و عمل صالح به دنبالش بیاید، گناهان را به حسنات مبّدل می کند.

تکرار توبۀ واقعی، به معنی دور شدن از خداوند نیست و موجب جلب رحمت خداوند می گردد.

اگرچه توفیق توبه همواره میّسر است، اما باید لحظه هاي توفیق را شکار کرد و خود را در دامن مهر خداوند انداخت. 

آنچه سبب عادت جوان به گناه می شود، تسویف است، به طوري که ممکن است ترك گناه برایش سخت گردد. 

اگر قرار بر این باشد که توبه را در قالب یک مفهوم ترسیم کنیم، کدام یک از موارد زیر راهگشاي ماست؟  . 19

تصمیم جدید براي تکمیل پیمان هاي قبلی و پیموندن صحیح راهی است که به غلط طی شده است. 

ناامید نشدن از گذشته و فراموش کردن آن و امید به اصالح آینده اي که در پیش روي انسان است. 

تغییر نگرش به هستی و توجه به خطاهایی که در گذشته انجام شده براي عبرت گیري و عدم تکرار 

بازگشت از مسیري است که چندي به غلط پیموده شده و آثار زیانباري به جاي گذاشته است. 

چند مورد از موارد ذیل دربارة توبۀ اجتماعی صحیح است؟   . 20
الف) مهم ترین راه اصالح و معالجۀ جامعه از این بیماري ها انجام وظیفۀ امر به معروف و نهی از منکر است. 

ب) اگر در وظیفۀ امر به معروف و نهی از منکر کوتاهی شود، گناهان اجتماعی قوي تر شده و تمام سطوح جامعه را در بر می گیرد. 
 ج) رباخواري، رشوه گرفتن، ظلم کردن و ظلم پذیري و ترك نماز از گناهان اجتماعی است. 

د) انحراف هاي اجتماعی باید در همان مراحل ابتدایی خود اصالح شوند تا گسترش نیابند و ماندگار نشوند.

1234

چند مورد از موارد زیر دربارة توبه صحیح است؟   . 21
الف) با توبه همۀ گناهان، حتی شرك به خدا هم آمرزیده می شود. 

ب) توبه نه تنها گناه را پاك می کند، بلکه اگر ایمان و عمل صالح نیز به دنبال آن بیاید، گناهان را به حسنات تبدیل می کند. 
ج) دِر توبه همیشه باز است، اما توفیق توبه همواره براي انسان میسر نیست. 

د) تکرار توبه، اگر واقعی باشد، نه تنها به معنی دور شدن از خدا نیست، بلکه موجب محبوب شدن انسان نزد خدا می شود.  

1234

در زمینۀ توبۀ اجتماعی به ترتیب هر یک از موارد زیر معلول چه عواملی هستند؟   . 22
- ممانعت از نفوذ گناهان اجتماعی در تمام سطوح 

- ممانعت از گسترش و ماندگاري گناهان اجتماعی 
- ممانعت از خاموشی کامل نور هدایت

تالش هاي بزرگ و فعالیت هاي ایثارگرانه - انجام فریضۀ امر به معروف و نهی از منکر - تالش هاي بزرگ و فعالیت هاي ایثارگرانه 

تالش هاي بزرگ و فعالیت هاي ایثارگرانه - انجام فریضۀ امر به معروف و نهی از منکر - همکاري همگان در ریشه کن کردن گناهان 

انجام فریضۀ امر به معروف و نهی از منکر -عکس العمل در برابر اولین نمودهاي گناه - تالش هاي بزرگ و فعالیت هاي ایثارگرانه  

انجام فریضۀ امر به معروف و نهی از منکر -عکس العمل در برابر اولین نمودهاي گناه - همکاري همگان در ریشه کن کردن گناهان

«گشایش درهاي رحمت الهی» و «قرار گرفتن در دامن عفو و غفران» به ترتیب بازگشت و توبۀ چه کسی را ترسیم می کند و مفهوم دوم از دقت در پیام  . 23
کدام عبارت به دست می آید؟

عبد - معبود - ال تقنطوا من رحمه اهللا  معبود - عبد - ال تقنطوا من رحمه اهللا  

عبد - معبود - التائب من الذنب کمن ال ذنب له  معبود - عبد - التائب من الذنب کمن ال ذنب له 
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در اندیشۀ اسالمی، توبۀ چه کسی مردود است و کدام آیۀ شریفه یکی از مصادیق عدم پذیرش توبه را بیان می دارد؟  . 24

 «استغفراهللا»  را بر زبان جاري نکرده است - بگو اي بندگان من که بسیار به خود ستم روا داشته اید.

«استغفراهللا» را بر زبان جاري نکرده است - براي بدکاران و آنگاه که مرگ یکی از آن ها فرا رسد.

کسی که تنها «استغفراهللا» را بر زبان جاري کند - بگو اي بندگان من که بسیار به خود ستم روا داشته اید.

کسی که تنها «استغفراهللا» را بر زبان جاري کند - براي بدکاران و آنگاه که مرگ یکی از آن ها فرا رسد.

ممدوح بودن تکرار توبۀ واقعی از دقت در کدام عبارت شریفه به دست می آید و به کدام یک از سنت هاي الهی اشاره دارد؟  . 25

ر القلوب - سبقت رحمت بر غضب الهی   انَّ اهللا ُیحبُّ التّوابین - سبقت رحمت بر غضب الهی الَتوبُه تُطهَّ

ر القلوب - تأثیر اعمال انسان در زندگی او   انَّ اهللا ُیحبُّ التّوابین - تأثیر اعمال انسان در زندگی او الَتوبُه تُطهَّ
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در میان مخلوقات، انسان موجودي است که عالوه بر ایستادگی در برابر موانع بیرونی، می تواند در برابر موانع درونی نیز ایستادگی کرده و حتی علیه خود انقالب کند؛ بدین معنا که هم گزینه 2  . 1
می تواند با پیروزي از عقل، علیه تمایالت ناپسند خود قیام کند و هم می تواند با پیروي از نفس امّاره و انجام گناه، از فرمان هاي خداوند سرپیچی کرده و به خود ستم روا دارد. 

رد سایر گزینه ها: 

: ایستادگی در برابر موانع بیرونی امتیاز انسان به شمار نمی رود.  گزینۀ 

: انقالب علیه خود تنها مختص توبه کاران نیست.  گزینۀ 

: ایستادگی در برابر موانع درونی به معنی انقالب نیست.  گزینۀ 

با بازگشت بنده گناهکار، خداوند نیز به سوي او باز می گردد و درهاي رحمتش را به رویش می گشاید و آرامش را به قلب او باز می گرداند. گزینه 4  . 2

آیه به صورت زیر است:  گزینه 4  . 3

  ( ِحیُم» (زمر -  نُوَب َجِمیًعا ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَّ   «ُقْل َیا ِعَباِدَي الَِّذیَن َأْسَرُفوا َعَلى َأْنُفِسِهْم َالَتْقَنُطوا ِمْن َرْحَمِۀ اِهللا ِإنَّ اَهللا َیْغِفُر الذُّ

با بازگشت بندة گناهکار، خداوند نیز به سوي او باز می گردد و درهاي رحمتش را به رویش می گشاید و آرامش را به قلب او باز می گرداند. گزینه 3  . 4

در توبه همیشه باز است، توفیق توبه همواره فراهم نیست و تکرار توبه انسان را محبوب خدا می کند. گزینه 2  . 5

آیۀ شریفه به صورت زیر است:  گزینه 3  . 6
ِحیُم»    نُوَب َجِمیًعا ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَّ   «ُقْل َیا ِعَباِدَي الَِّذیَن َأْسَرُفوا َعَلى َأْنُفِسِهْم َال َتْقَنُطوا ِمْن َرْحَمِۀ اِهللا ِإنَّ اَهللا َیْغِفُر الذُّ

شرك به خدا هم با توبه بخشیده می شود.

دقت کنید که قسمت هاي اول گزینۀ  و  آیه نیستند. / توبه به معناي قیام علیه موانع درونی یا همان نفس اماره است.  گزینه 4  . 7

این حیله شیطان (تسویف) بیشتر براي گمراه کردن جوانان به کار می رود. به او می گوید که تو هنوز جوانی و فرصت توبه داري، باالخره در آینده می توانی توبه کنی. امّا این یک دام گزینه 3  . 8
است و سبب عادت جوان به گناه می شود؛ به طوري که ممکن است ترك گناه برایش سخت گردد. 

کسی که بازگردد و ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد، خداوند گناهان آنان را به حسنات تبدیل می کند، زیرا خداوند آمرزنده و مهربان است.  گزینه 2  . 9

شیطان به انسان می گوید که «گناه کن و بعد توبه کن!» وقتی انسان آلوده شد، از رحمت الهی مأیوس شده و می گوید «آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب». در حالی که گزینه 4  . 10
آدمی، هر قدر هم که بد باشد، اگر واقعًا توبه کند و نادم و پشیمان شود، حتمًا خداوند توبه اش را می پذیرد.

همه موارد مذکور در گزینه ها صحیح هستند.  گزینه 4  . 11
جبران حقوق الهی و حقوق مردم و عدم تکرار گناهان مربوط به «مراحل تکمیلی توبه» است و حدیث پیامبر اکرم (ص) که می فرماید: «کسی که از گناه توبه کرده مانند کسی است که هیچ گناهی

نکرده است مربوط به بخش «توبه و پاکی» است و اینکه توبه درباره بندگان به معناي بازگشت از گناه به سوي خداوند و قرار گرفتن در دامن عفو و غفران الهی است، «حقیقت توبه» است .  

علت ناامید نشدن از رحمت الهی، عبارت «ان اهللا یغفر الذنوب جمیعًا» است. زیرا خداوند همۀ گناهان را می بخشد و در آیات قرآن چرایی آن با صفت آمرزندگی و مهربان بودن خدا بیان گزینه 4  . 12
شده است: « انه هو الغفور الرحیم» 

نکته: اگر به ابتداي سؤال (علت) توجه شود، عبارت «ال تقنطوا من رحمۀ اهللا» را دیگر انتخاب نمی کنید؛ چرا که ناامید نشدن از رحمت الهی را بیان می دارد، نه علت آن را. 

انسان هر وقت به سوي خدا بازگردد، خدا او را قبول خواهد کرد. گزینه 3  . 13

رد گزینه ها:  گزینه 3  . 14

: تابع باید به متبوع تبدیل شود.  : توبه در جوانی آسان تر است / گزینۀ  : شرك با توبه بخشیده می شود. / گزینۀ  گزینۀ 

همین  که انسان بعد از انجام گناه، در دل احساس پشیمانی کند و زبان حالش این باشد که: «چقدر بد شد! چرا به فرمان خدا بی توجهی کردم؟» توبه انجام شده و گناه بخشیده می شود. گزینه 4  . 15
امام باقر (ع) می فرماید: «براي توبه کردن پشیمانی کافی است.» اگر انسانی واقعًا در دل «استغفراهللا» را گفته است، گرچه آن را بر زبان جاري نکرده باشد، توبه اش پذیرفته است اما اگر کسی با زبان

«استغفراهللا» بگوید اما در قلبش پشیمان نباشد، چنین کسی توبه نکرده است. 

مهم ترین حق خداوند، حق اطاعت و بندگی اوست که عبارت شریفه «َأِن اْعُبُدوِنی َهَذا ِصَراٌط ُمْسَتِقیٌم» بیانگر آن می باشد.  گزینه 4  . 16
مهم ترین راه اصالح و معالجۀ جامعه از این بیماري ها، انجام دادن وظیفۀ امر به معروف و نهی از منکر است. اگر مردم در انجام این وظیفه کوتاهی کنند، گناهان  اجتماعی، قوي تر و محکم تر می شوند و

در تمام سطوح جامعه نفوذ می کنند. 

امام علی(ع) درباره توبه و پاکی و اینکه توبه گناهان را از قلب خارج می کند و آن را شستشو می دهد، می فرماید: «التوبه تطهر القلوب و تغسل الذنوب» : «توبه دل ها را پاك می کند و گزینه 3  . 17
گناهان را می شوید.» 

تکرار توبه، اگر واقعی باشد، نه تنها به معنی دور شدن از خداوند نیست، بلکه موجب محبوب شدن انسان نزد خداوند و جلب رحمت او می شود خداوند می فرماید: «ان اهللا یحب التوابین و یحب
المتطهرین» : «خداوند کسانی را که زیاد توبه می کنند، دوست دارد و پاکیزگان را دوست دارد.»

ابین تکرار توبه، اگر واقعی باشد، نه تنها به معنی دور شدن از خداوند نیست، بلکه موجب محبوب شدن انسان نزد خداوند و جلب رحمت او می شود. خداوند می فرماید:  «ِانَّ اَهللا ُیِحبُّ التَّوَّ گزینه 2  . 18
رین» : «خداوند کسانی را که زیاد توبه می کنند، دوست دارد و پاکیزگان را دوست دارد».  ُیِحبُّ الُمَتَطهِّ َو

تصمیم هاي جدید همواره براي تکمیل پیمان هاي قبلی و پیمودن ادامۀ راه نیست، بلکه گاه براي بازگشت از مسیري است که چندي به غلط پیموده شده و آثار زیانباري برجاي گذاشته گزینه 4  . 19
است. این گونه تصمیم ها «توبه» نام دارد. 

دربارة توبۀ اجتماعی همۀ موارد صحیح است، فقط در مورد (ج) رباخواري و رشوه گرفتن و ظلم کردن و ظلم پذیري از گناهان اجتماعی است ولی «ترك نماز» گناه فردي است. گزینه 3  . 20

همۀ موارد دربارة توبه صحیح است. گزینه 4  . 21

مهم ترین راه اصالح جامعه، انجام دادن وظیفۀ امر به معروف و نهی از منکر است و اگر در انجام این وظیفه کوتاهی شود، گناهان اجتماعی قوي تر و محکم تر شده و در تمام سطوح گزینه 3  . 22
جامعه نفوذ می کند. انحراف هاى اجتماعى باید در همان مراحل ابتداىى خود اصالح شوند تا گسترش نیابند و ماندگار نشوند. 

اگر مردم کوتاهی کنند و اقدامات مسئوالن و دلسوزان جامعه به جایی نرسد و به تدریج انحراف از حق ریشه بدواند، اصالح آن مشکل می شود و نیاز به تالش هاي بزرگ و فعالیت هاي اساسی و
زیربنایی پیدا می شود (فعالیت هاي ایثارگرانه) تا آنجا که ممکن است، نیاز باشد انسان هاي بزرگی جان و مال خود را تقدیم کنند تا جامعه را از تباهی برهانند و مانع خاموشی کامل نور هدایت شوند. 
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توبه در اصطالح دینی به معناي بازگشت از گناه به سوي خداوند و قرار گرفتن در دامن عفو و غفران اوست. (توبۀ عبد یا انسان) که این مفهوم در عبادت (التائب من الذنب کمن ال ذنب گزینه 3  . 23
له) آمده است. با بازگشت بندة گناهکار خداوند نیز به سوي او باز می گردد و درهاي رحمتش را به رویش می گشاید. (توبه و بازگشت خداوند یا معبود)

اگر کسی با زبان «استغفراهللا» بگوید اما در قلبش پشیمان نباشد، چنین کسی توبه نکرده است و آیۀ شریفۀ «آنگاه که  مرگ یکی از آن ها فرا رسد می گوید: پروردگارا! مرا بازگردانید گزینه 4  . 24
باشد که عمل صالح انجام دهم.»» نیز مؤید یکی از مصادیق مردود بودن توبه است.

تکرار توبه، اگر واقعی باشد، موجب محبوب شدن انسان نزد خداوند و جلب رحمت او می شود. خداوند می فرماید: « انَّ اهللا ُیحبُّ التّوابین : خداوند کسانی را که زیاد توبه می کنند، دوست گزینه 1  . 25
دارد.» آمرزش گناهان با توبه و محبت خداوند به بندگان خود به نسبت «سبقت رحمت بر غضب» اشاره دارد.
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