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آموزشگاه پرسا

چرا وجود اسوه هاي موفق براي رسیدن به هدف براي ما ضروري اند؟  1

وجود این الگوها و ایمان به آنها ایمان ما را به اهدافمان بیشتر می کند.

تنها با وجود این الگوها به ما ثابت می شود که این راه موفقیت آمیز است.

تنها وجود یک الگوي زنده در زندگی ما براي رسیدن به هدف کامًال ضروي است.

اعمال ما را محاسبه می کنند و در طی راه از ما مراقبت می کنند.

شناسایی عوامل موفقیت به اقدام ..................  بوده و حضرت علی (ع) هر کس را که از خود و عمل خود براي بعد از مرگ حساب بکشد، به  2
عنوان .................. انسان ها یاد می کند.

چهارم - مؤمن ترین سوم - مؤمن ترین چهارم - زیرك ترین سوم - زیرك ترین

شرمندگی در مقابل خداوند بازتاب .................. و از دیدگاه امام علی(ع) .................. موجب از هم گسیختگی تصمیم ها و کارها می شود.  3

عدم محاسبه وارزیابی – به حساب خود رسیدگی نکردن شکستن پیمان – به حساب خود رسیدگی نکردن

عدم محاسبه و ارزیابی – گذشت ایام، آفاتی در پی دارد کخ شکستن پیمان – گذشت ایام، آفاتی در پی دارد که

با توجه به معارف اسالمی، «پیمان با خدا براي رضاي او» و «ارزیابی کارها در پایان روز» به ترتیب مربوط به کدام یک از راه هاي ثابت قدم  4
ماندن در مسیر بندگی خدا است؟

عهد بستن با خدا - مراقبت تصمیم و عزم براي حرکت - مراقبت

تصمیم و عزم براي حرکت - محاسبه عهد بستن با خدا - محاسبه

زندگی لذت بخش و مطمئن در دنیا و رستگاري ابدي در آخرت معلول چیست؟  5

هدف هاي فرعی را که مانع رسیدن به هدف هاي اصلی هستند، کنار بگذاریم.

هدف هاي اصلی را به هدف هاي فرعی ترجیح دهیم.

زندگی را در مسیر قرب الهی قرار دهیم.

زندگی را فقط با انجام درست مسئولیت ها به پیش ببریم.

الگوبرداري از کسانی که در قرن هاي پیشین زندگی کرده اند را چگونه می توان مورد توجه قرار داد؟  6

اسوه قرار دادن به معناي عین خود آنان بودن و در حد آنان عمل کردن نیست بلکه به معناي عمل در حد توان خود است.

خداوند در قرآن کریم به دفعات از پیامبر اکرم (ص) به عنوان نیکوترین اسوه نام برده و پیروي از ایشان را سبب رستگاري معرفی کرده است.

وجود این اسوه ها و الگوبرداري از آنان هرچند در گذشته زندگی کرده اند، موفقیت آمیز بودن راه و مسیر مورد نظر را اثبات می کند.

اسوه بودن ایشان مربوط به امور متغیر نیست بلکه مربوط به اموري است که همواره براي بشر با ارزش بوده اند.

مطابق با فرمایشات قرآن کریم، کدامیک از نتایج ذکر شده در ارتباط با فروختن پیمان الهی و سوگند خود به بهاي اندك نمی باشد؟  7

سخن نگفتن خداوند با عامالن آن بی بهره شدن از نعمات اخروي

بی بند و باري در زندگی دنیوي عدم تزکیه از گناه

مطابق حدیث علوي، «علّت» و «راه حل» از هم گسیختگی تصمیم ها و کارها چیست؟  8

نافرمانی از الگوها - مراقبت گذشت ایام - مراقبت نافرمانی از الگوها - محاسبه گذشت ایام - محاسبه
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در مسیر بندگی و اطاعت الهی و عهد بستن با خداوند متعال، ناخشنودي و خشنودي او به ترتیب تابع کدام است؟  9

گام نهادن در مسیر هالکت و ظلم به خود - قدم برداشتن در مسیر رستگاري و خوشبختی خویش

گام نهادن در مسیر هالکت و ظلم به خود - سپردن سرنوشت خویش به دست حوادث

وادار شدن به عقب نشینی در مقابل مشکالت - سپردن سرنوشت خویش به دست حوادث

وادار شدن به عقب نشینی در مقابل مشکالت - قدم برداشتن در مسیر رستگاري و خوشبختی خویش

خداوند متعال در قرآن کریم، چه کسانی را از تزکیۀ نفس در آخرت بی بهره می سازد و چه عذابی براي آنان در نظر گرفته است؟  10

کسانی که در دنیا سوگند دروغ می خورند - عذابی خوارکننده کسانی که در دنیا سوگند دروغ می خورند - عذابی دردناك

کسانی که ارزشی براي سوگندهاي خود قائل نیستند - عذابی خوارکننده کسانی که ارزشی براي سوگندهاي خود قائل نیستند - عذابی دردناك
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