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 فقط برای او : چهارم درس

 الف (سواالت چهار گزینه ای :

 تحقق توحید عبادی در ابعاد مختلف آن عبارت است از این كه:-232

 توحید در شخصیت افراد ایجاد نماید اجتماع انسانی زمینه را برای تحقق -1

 انسان با دخالت در امور اجتماعی جامعه را صحنه ی تحقق توحید نماید -2

 اجتماع انسانی حاكمیت ستمگران را نپذیرد و والیت طاغوت را نفی كند -3

 انسان تالش كند تا شخصیت فردی و حیات اجتماعیش تجلی گاه توحید باشد -4

 .  عبودیت او همان.......... است كه حقیقت آن با قرار گرفتن در .......... محقق می شودبندگی خداوند و -232

 صراط مستقیم  –دین وصراط مستقیم  -2   اسالم                  –صراط مستقیم  -1 

 صراط مستقیم -اسالم  -3اسالم           –دین وصراط مستقیم  -3   

 به چیست؟مراتب بندگی هر كس وابسته -232

 كسب كماالت مختلف واستفاده از آن درزندگی -2راه یابی وی به صراط مستقیم و پیروی از دین خدا              -1

 حفظ ارزش های اخالقی وپای بندی به آن ها -4میزان علم ودانش وبهره مندی ازخرد وتفكر دراموردنیا         -3

 ؟نیستكدام گزینه صحیح -232

 گی وعبادت، یگانه دانستن خدا توسط انسان استاخالص دربند -1

 خداوند از ما خواسته است كه ازعبادت شیطان دور شویم و به بندگی او درآییم -2

 خداوند از ما خواسته است كه با اراده ی خود بندگی وعبودیت را تحقق بخشیم -3

 ر ما قرار داده استخداوند دوری از شیطان و رو به خدا آوردن را به صورت گرایشی فطری د -4

 دوری كامل از شیطان و كمال بندگی در كدام گزینه قابل مشاهده است؟-232

 عدم دسترسی شیطان به فرد ونا امیدی اوازانسان -2یاد آوری عهد وپیمان انسان با خداوند دردوری ازشیطان    -1

 عدم دسترسی شیطان به انسان ونا امیدی فردازشیطان -4     یادآوری عهدوپیمان انسان باخداونددرعبودیت خدا      -3

 ؟نداردكدام مورد تسلیم در برابر حقیقت را به دنبال -213

 نداشتن عناد با حق -4خضوع در مقابل حق                -3تبعیت از دل                  -2تبعیت از عقل           -1

 ؟نتیجه ی خضوع در برابر حق كدام است-211

 تبعیت از عقل و پذیرش سخنان حق -2سهولت ورود به مسیر بندگی و تسریع موفقیت ها                       -1

 تصدیق خیرخواهی دیگران و تبعیت از عقل -4  رخواهی دیگران            سهولت در تصمیم گیری و پذیرش خی -3

 در دوست داشتن خود تابع كدام است؟« دل»-212
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 مصلحت فردی -4هواهای نفسانی           -3عقل و تدبیر و تفكر           -2ی و هوس             عقل و هو -1

 

 حقیقت اسالم چیزی نیست جز .................. و بزرگ ترین حق عبارت است از ................ .-213

 سخن خدا وراهنمایی های او –تبعیت ازعقل  -2عبودیت خداوند وبندگی او                        –تبعیت ازعقل  -1

 كالم خداوند وهدایت او –تسلیم حق بودن  -4عبودیت خداوند و بندگی او          -تسلیم بودن در برابر حق -3

 معرفت عمیق و افزایش ایمان به خداوند دارای كدام تأثیر است؟-214

 افزایش انگیزه ی انسان برای عبودیت و بندگی خدا  -2امیدواری به دستیابی به نعمت های جاودان اخروی      -1

 ترجیح لذت های آخرت ودوری از لذت های زودگذر دنیا -4ایجاد آمادگی درمالقات با خدا وبه یاد داشتن معاد       -3

 ، بیانگر كدام مفهوم است؟«هر دو عالم پرزنورودیده نابینا چه سودمهر رخسار تو می تابد ز ذرات جهان       »بیت: -212

 عدم تفكر و تعقل در آیات و نشانه های الهی در اثر غفلت و بی توجهی -1

 عدم امكان تفكر و تعقل در آیات و نشانه های الهی به دلیل نا بینایی -2

 ل در آن هاتوجه به جلوه های ذات خدا در پدیده های طبیعت و تفكر و تعق -3

 پدیده ها و رویدادهای جهان هستی درك حضور خداوند در تمامی -4

 

 : کریم ، حدیث و پیام : قرآنِ ب(

 با آستناد به ایه به سواالت پاسخ دهید  -999

 ( 99سبأ / )  « تَتَفَكَّرُوا ثُمَّ وَ فُرَادَى مَثْنَى لِلَّهِ تَقُومُوا أَنْ بِوَاحِدَةٍ أَعِظُكُمْ إِنَّمَا قُلْ » 

 الف(مقصود از قیام جمعی و قیام فردی چیست ؟

 و فقط برای خدا قیام کنید  رابطه های هست؟« مرا بپرستید فقط »ب(آیا میان عبارت 

از این سخن پیامبر )ص( در خصوص «مومنان با توجه به مراتب اخالصشان ،بر یکدیگر برتری پیدا می کنند »-999

 اخالص چه نکته مهمی قابل استنباط است 

 

با تدبر در معنی آیه )بگو همانا نماز و عبادتهایم و زندگی و مرگم فقط برای خداست كه پروردگار جهانیان است -997

 زندگی چیست ؟ درهدف اصلی انسان الف(

 ؟ با تدبر در معنی آیه مهم ترین پیام آیه برای زندگی انسان چیست ب(

 ج( کدام توحید از آیه قابل استنباط است ؟

 

  چیست؟« من عمله   نیه المومن خیر» منظور حدیث -212

 به سواالت پاسخ دهید« ی هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِیمٌأَلَمْ أَعْهَدْ إِلَیْكُمْ یَا بَنِی آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّیْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِینٌ وَأَنْ اعْبُدُونِ »با تدبر در آيه-221
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  چیست ؟ب( پیام آیه 

  )اهدنا الصراط المستقیم( چیست؟مهمترین نكته این عبارت چیست  ج(

  تاكید بر چه دارد «انما االعمال بالنیات »-221

  پاسخ دهید  سواالتتفكر كنید به « فاعل الخیر ،خیر منه .،و فاعل الشر ،شرمنه »در فرمایش حضرت علی )ع( -222

  ؟ الف ( مربوط به كدام نوع اخالص است

  ب( با تدبر در حدیث رابطه اخالص در اندیشه با اخالص قلبی در چیست ؟

  د( با استناد به حدیث فوق حسن فعلی و حسن فاعلی را توضیح دهید 

  ی قابل استنباط است چه نكته مهم«خداوند بدان جهت روزه را واجب كرد تا اخالص مردم را بیازماید »از این سخن علی )ع( -223

 : ص کنید( مشخّ غ ص/ را با ) های زیرزارهدرستی یا نادرستی گُ :ج

   است انسان بیشتر  اخالصِ ۀدرج معرفت بیشتر باشد،  هرچه -999

   . فعلی است سنِحُ آمدگویی دیگران به جا آوریم فاقدِاگر نماز را برای ریا و خوش -999

   . با اخالص را ندارد انسانِ خدا اقرار کرده که توانایی فریبِ شیطان در پیشگاهِ -999

   بندگی خالصانه خداوند ثمراتی دارد که در تصور و تخیل همه انسان هاست  -999

  اخالص بدین معناست که شخص اندیشه و دل خود را جایگاه خدا کند -997

  به درگاه خداوند عرضه می دارد  ددر اسالم اخالص شرط قبولی تمامی اعمالی است که فر-997

  عمل خالص آن عملی است که دوست داری همه به خاطر آن کار ،تو را ستایش و تمجید کنند -999

  شرط اخالص در عمل تحقق اخالص در اندیشه است -999

  گناه ریشه درخت اخالص و بندگی را می سوزاند و آن را بتدریج از بین می برد -999

  انسان حکیم انسانی است در شرایط معمولی حق را از باطل تشخیص می دهد -999

 : رکنیدمناسب پُ کلماتِ جای خالی را با : د

   دارای ............... است، عمل در صورتی که الهی باشد  تِنیّ روح و -999

   . اخالص در بندگی معنای دیگری از توحید ............... است -999

   . الهی باشد دارای ............... است فرمانِ عمل در صورتی که مطابقِ ظاهرِ -999

   ، دارای ............... است جا آورده شوده الهی ب دستوراتِ عملی که مطابقِ -999

  اخالص دو گونه است اخالص در .....................اخالص در ...................-997

  هدف خلقت انسان ...........این جز با سعی و تالش ............بدست نمیاد -997
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  در اسالم .............. شرط قبولی تمامی اعمالی است که فرد به درگاه خداوند عرضه می دارد-999

  برای این که عمل برای خداوند خالص شود الزم است نخست اخالص در .................تحقق یابد -999

  انسان مومن تالش می کند ...............و..............خود را ................کند -999

  نیت مومن از .................او ..............است -999

  همانا .............انسان وابسته به ...............اوست -999

  برای انسان مومن در هر عملی باید دو ...............موجود باشد اولی ..............دومی ..............-999

  حسن فاعلی ..............................-999

  حسن فعلی ...........................-999

  پیوند محکمی میان .....................به خداوند و.....................به او وجود دارد -997

  از عملی که در آن ...............نیست عمل بر اساس ...............و................بسیار ارزشمندتر و مقدس تر -997

  ترک گناه و توجه به ..............و ....................درخت اخالص را آبیاری می کند -999

  در میان اعمال واجب ،....................تاثیری خاصی در تقویت اخالص دارد -999

  حکمت به معنای ................و.........................و به دور از خطاست -999
  د انسان حكیم به درجاتی از ............و................می رسد كه می تواند در شرایط سخت و پیجیده ،........و.............تشخیص ده-223

 چپ ارتباط دارد : ) یک مورد اضافی است( سمتِ یک از مواردِ راست با کدام سمتِ هر یک از مواردِ-454 ارتباط :  : ذ

   نیّت خلوصِ -

   خدا عمل مطابق با فرمانِ شکلِ -

 هر یک از جمالتِ زیر به کدام یک از راههای رسیدن به اخالص اشاره دارد ؟  -999

 شود .بهرمندی از امدادهای الهی می ، موجبِ خداوند در قلب تِمحبّ الف( تقویتِ

 . کندهای الهی دعوت میل در آیات و نشانهر و تعقّب( قرآن مارا به تفکّ

 ترک گناه وتوجه به واجبات عامل رشد درخت اخالص است ج( 

 س پاسخ دهد راه حقیقت را بر خود می بندد وَهَ د( کسی که به نِدای

 

 

 هر یک از جمالت زیر مربوط به کدام یک از میوه های درخت اخالص است -999

 الف (انسان با اخالص به درجاتی از بصیرت و روشن بینی می رسد که می تواند در شرایط سخت و پیچیده ،حق را از باطل تشخیص دهد 

 ب(انسان به مرحله ای از اخالص می رسد که دیگر فریب وسوسه های شیطان را نمی خورد 

 ج(دیدار محبوب حقیقی 

                          

 : کوتاه دهید پاسخِ زیر تِاالؤبه س هـ :

  ؟ اخالص در بندگی به معنای چیست -999
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  انسان چیست ؟ اخالص در ۀثمر -997

                ؟ چیست بندگی اخالص در ۀباالترین میو -997

   ؟ شودشیطان می هوای نفس و ۀبند چه چیزی ، قرآن انسان با نادیده گرفتنِ ه به آیاتِبا توجّ -999

  ؟  خدا اقرار کرده که توانایی فریب چه کسانی را ندارد شیطان در پیشگاهِ -999

  ؟   سن استکدام حُ خالص خوانده شود فاقدِ تِنیّ نمازی که بدونِ -999

  زندگی انسان صحنه ی نزاع و انتخاب بین چه جهت هایی است ؟ درخواست خداوند از انسان درنزاع همیشگی وی درزندگی چیست ؟ -223

  ؟میزان اخالص انسان چه تاثیر ونتیجه ای برای او دارد-224

  راه های رسیدن به اخالص و تقویت آن را نام ببرید -562 

  ؟دوندایی كه دل را به سوی خود دعوت می كند چیست-222

  قرآن كریم به منظور افزایش معرفت به خداوند چه توصیه ای دارد ؟-222

  انواع اخالص را نام ببرید -222

  ؟معنای اخالص در اندیشه چیست -222

  حسن فعلی را تعریف كنید -223

  حسن فاعلی را تعریف كنید -221

 : پاسخ کامل دهید زیر االتِؤبه س:  ز

  . اند مقایسه كنیدرا به سوی خود بسته حقّ راهِ كسانی كه پذیر را باحقّ های افرادِگیویژ -222

 ؟  در چه صورت نماز از حسن فعلی و فاعلی برخوردار است -223

  . راه های تقویت اخالص را نام ببرید  -224

  . توضیح دهید ؟ كندعرفت به خدا چه راهی را توصیه میم كریم برای افزایشِ قرآنِ -222

 از میوه های درخت اخالص دریافت پاداش های وصف ناشدنی را توضیح دهید  -222

 قرآن كریم همواره ایمان را همراه با چه چیز معرفی كرده است؟ چرا؟-222

  تشریح كنید را با مثال  فاعلی سنِحُ فعلی و سنِحُ -222

  . كندبندگی و اخالص یاری می رسیدن به حقیقتِ وكمك خواستن از او ما را در خدا نیاز با و چگونه راز -222

  ؟  انسان چیست در زندگیِ «اخالص »  نتایج و ثمراتِ -223

   . شرح دهید را اخالص از راه های تقویت یكی  را به عنوانِ «پذیری حقّ ۀروحی تقویتِ » -221

 .  ت كرد ؟ شرح دهیدكَرَبندگی و اخالص حَ مسیرِ توان درپذیری میحقّ ۀروحیّ تقویتِ چگونه با -222

 مسیر توحید عملی چگونه مسیری است؟-223
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 مراتب بندگی افراد وابسته به چیست؟-224

 زندگی انسان صحنه ی نزاع بین كدام جهت گیری هاست؟-222

 در خواست خداوند از انسان در بندگی كردن چگونه در وجود او نهاده شده است-222

 وظیفه ی انسان در اجابت درخواست بندگی خدا از وی چیست؟-222

 بندگی واخالص چه تأثیری براوداردمیزان پیشروی انسان در مسیر -222

 راه های پیشروی در مسیر بندگی كدامند-222

 خضوع در مقابل حق دارای چه نتایجی است-223

 كسانی كه حق پذیر نیستند، چگونه راه ورود حق را به روی خود می بندند-221

 نتیجه ی پاسخ دل به هوی چیست؟-222

 دوری از گناه و تالش برای انجام واجبات یكی از راه های تقویت اخالص است آن را توضیح دهید -223

 قرآن كریم با چه هدفی به طور مداوم و مكرر به تفكر و تعقل دعوت كرده است-224

 و صحت عمل چیست مهم ترین شرط در درستی -222

 تدرك ثمرات وصف ناشدنی درخت عبودیت وابسته به چیس-222

 معنا و مفهوم اخالص در قلب چیست -222

 اخالص در بندگی و توحید عبادی به چه معناست؟-222
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