
وجود اسوه و الگوهایی که راه را با موفقیت طی کرده و به مقصد رسیده اند، بسیار ضروري است؛ زیرا وجود این الگوها: گزینه 2  1
اوًال به ما ثابت می کند که این راه موفقیت آمیز است؛

ثانیًا می توان از تجربه هاي آنان استفاده نمود و مانند آنان عمل کرد؛
و ثالثًا از همه مهم تر (مهم ترین) اینکه می توان با دنباله روي از آنان سریع تر به هدف رسید.

شناسایی عوامل موفقیت یا عدم موفقیت، در اقدام چهارم یعنی «محاسبه و ارزیابی» صورت می گیرد و مطابق سخن امیرالمؤمنین(ع)، زیرك ترین انسان کسی است که گزینه 2  2
از خود و عمل خود براي بعد از مرگ حساب بکشد.

یکی از اقدامات براي گام گذاشتن در مسیر بندگی و اطاعت خدا، "مراقبت" است. باقی ماندن بر پیمان خود با خدا و وفاي بر عهد، رضایت خدا را در پی دارد و گزینه 3  3
شکستن پیمان، شرمندگی در مقابل او را به دنبال می آورد.

امام علی(ع) در این باره می فرماید: "گذشت ایام، آفاتی را در پی دارد و موجب از هم گسیختگی تصمیم ها و کارها می شود."

دومین اقدام از اقدامات براي گام برداشتن در مسیر بندگی و اطاعت خدا و نیز براي ثابت قدم ماندن در این راه، عهد بستن با خداست. کسی که راه سعادت را که گزینه 3  4
همان بندگی خداست، شناخته و می خواهد در این مسیر قدم بگذارد، با خداي خود پیمان می بندد که آنچه را خداوند براي رسیدن به این هدف مشخص کرده، انجام دهد و خداوند را خشنود

سازد.
اما از دیگر اقدامات، محاسبه و ارزیابی است. طبق این اقدام بهتر است هر شب کارهاي روز خود را ارزیابی کنیم و در پایان هفته نیز به حساب آن هفته، رسیدگی کنیم.

هر کس این نکته را دریابد که هدف از خلقت انسان رسیدن به مقام قرب خداوند است و زندگی خود را در مسیر این هدف قرار دهد، در دنیا زندگی لذت بخش و گزینه 3  5
مطمئن و در آخرت رستگاري ابدي را به دست خواهد آورد.

پاسخ این است که اسوه بودن آن بزرگان مربوط به اموري که به طور طبیعی و با تحوالت صنعتی تغییر می کند نیست، بلکه اسوه بودن مربوط به اموري است که گزینه 4  6
همواره براي بشر خوب و باارزش بوده و با گذشت زمان حتی درك بهتري از آنها به دست آمده است.

بجز گزینۀ  بقیه موارد در ایۀ  سورة ال عمران آمده است: کسانی که پیمان الهی و سوگند هاي خود را به بهاي ناچیزي می فروشند: آنها بهره اي در آخرت گزینه 4  7

) و عذابی دردناك براي آنها است. ) و آنان در قیامت نمی نگرند و آنها را از گناه پاك نمی سازد (گزینۀ  ) و خداوند با آنها سخن نمی گوید (گزینۀ  نخواهند داشت (گزینۀ 

امام علی (ع): می فرماید: گذشت ایام (علت) آفاتی دارد و موجب از هم گسیختگی (معلول) تصمیم ها و کارها (معلول) می شود. گزینه 3  8
راه حل فراموش نکردن و عدم از هم گسیختگی کارها و تصمیمها «مراقبت» است.

گزینه 1  9
در مسیر بندگی خدا و اطاعت او، یکی از اقدامات عهد بستن با خداست. وقتی خداوند از ما راضی خواهد بود که ما در مسیر رستگاري و خوشبختی خود گام برداریم و آنگاه از ما ناخشنود

خواهد بود که به خود ظلم کنیم و در مسیر هالکت خود قدم گذاریم.

قرآن کریم می فرماید: «کسانی که پیمان الهی و سوگندهاي خود را به بهاي ناچیزي می فروشند، آنها بهره اي در آخرت نخواهند داشت و خداوند با آنها سخن گزینه 3  10
نمی گوید و به آنها در قیامت نمی نگرد و آنها را (از گناه) پاك نمی سازد و عذاب دردناکی براي آنهاست».
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