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با تدبر در کالم امام کاظم (ع)، ایشان ضرورت کدام یک از اقدامات در مسیر برنامه ریزي جهت رسیدن به هدف را تبیین می کنند؟  . 1

مراقبت محاسبه و ارزیابی عهد و پیمان تصمیم و عزم براي حرکت

 . 2
پیامبر عظیم الشان اسالم (صلی اهللا علیه و آله) اوقات روزانۀ خود را به چند قسمت تقسیم می کرد و کدام قسمت را میان خود و مردم تقسیم می کرد؟

چهار ــ قسمتی که براي عبادت و بندگی خداوند اختصاص می داد. سه ــ قسمتی که براي رسیدن به کارهاي شخصی اختصاص داد.

چهار ــ قسمتی که براي رسیدن به کارهاي شخصی اختصاص داد. سه ــ قسمتی که براي عبادت و بندگی خداوند اختصاص می داد.

استواري بر هدف .................. است و آنان که عزم قوي دارند ..................  . 3

از آثار عزم قوي - سرنوشت خود را به حوادث نمی سپارند. معیار موفقیت - سرنوشت خود را به حوادث نمی سپارند.

از آثار عزم قوي - راه سعادت خود را همراه رضایت الهی ساخته اند. معیار موفقیت -  راه سعادت خود را همراه رضایت الهی ساخته اند.

کدام مورد، ثمرة رعایت دستور «حاسبوا أنفسکم قبل ان تحاسبوا» را بیان نموده است؟  . 4

 ادمان التفکر فی اهللا و فی قدرته   الناس نیام فاذا ماتوا انتبهوا   انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض   استقال الذنوب و اصلح العیوب  

کدام اقدام براي بندگی و اطاعت از خدا به نوزاد تشبیه شده است و «استواري بر هدف» از آثار کدام اقدام می باشد؟  . 5

مراقبت – مراقبت عهد – مراقبت مراقبت – تصمیم و عزم براي حرکت عهد – تصمیم و عزم براي حرکت

از دیدگاه امام کاظم (ع) در چه صورتی عزم و اراده بهترین توشۀ مسافر کوي خدا خواهد بود؟  . 6

سرانجام و آخرتی آباد را براي ما رقم بزند. موفقیت در این راه حتمی باشد.

سعادت اخروي را به دنبال داشته باشد. خواستار خداوند باشد.

شناخت عوامل موفقیت و عدم موفقیت معلول چیست و اگر معلوم شود ناموفق بوده ایم، باید در ابتدا چه کار کنیم؟  . 7

محاسبه و ارزیابی - خود را مورد عتاب قرار دهیم. مراقبت - خود را مورد عتاب قرار دهیم.

مراقبت - عزم و تصمیم براي حرکت دوباره بگیریم. محاسبه و ارزیابی - عزم و تصمیم براي حرکت دوباره بگیریم.

باقی ماندن بر پیمان خود با خدا و وفاي بر عهد،.................. را در پی دارد و شکستن پیمان، .................. را به دنبال دارد و عهدي که ابتدا بسته می شود،  . 8
مانند  .................. 

مصونیت از دوزخ – شرمندگی در مقابل او – نوزادي است که باید از او "مراقبت" کرد.

مصونیت از دوزخ – آفات زیادي – نهالی است که باید از آن "محافظت" کرد.

رضایت خدا – آفات زیادي – نهالی است که باید از آن "محافظت" کرد.

رضایت خدا – شرمندگی در مقابل او – نوزادي است که باید از او "مراقبت" کرد.

قرآن کریم .................. را به عنوان نیکوترین اسوه معرفی کرده و اسوه قراردادن به این معنی است که .................. .  . 9

پیامبر (ص) – خود را به راه و روش آنان نزدیک تر کنیم. حضرت یوسف (ع) – عین او باشیم و در همان حد عمل کنیم. 

پیامبر(ص) – عین او باشیم و در همان حد عمل کنیم.  حضرت یوسف (ع) – خود را به راه و روش آنان نزدیک تر کنیم.

حدیث «گذشت ایام، آفاتی در پی دارد و موجب از هم گسیختگی تصمیم ها و کارها می شود.»  بیانگر اهمیت .................. در مسیر رسیدن به هدف  . 10
است.

عهد بستن با خدا براي خشنود ساختن او محاسبه و ارزیابی عوامل موفقیت یا عدم موفقیت

باقی ماندن بر پیمان خود با خدا و مراقبت از عهد بسته شده استواري بر هدف، شکیبایی و تحمل سختی ها

بهره مندي از آخرتی آباد مستلزم کدام اقدام است؟  . 11

اقدام اخروي در مسیر پیشرفت اقدام اخروي در مسیر موفقیت حتمی اقدام دنیوي در مسیر پیشرفت اقدام دنیوي در مسیر موفقیت حتمی

دین و زندگى دهم درس 8 آسان 
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"خشنود کردن خداوند"، مربوط به اقدام  .................. بوده و داستان زندگی پیامبران و بزرگان، گواه این مدعا است که ..................  . 12

عهد بستن با خدا - عزمی قوي داشتند و سرنوشت را به دست حوادث نمی سپردند.

مراقبت - عزمی قوي داشتند و سرنوشت را به دست حوادث نمی سپردند.

عهد بستن با خدا - همیشه بهترین اسوه براي مردم زمان خود بوده و مردم از آن ها الگو می گرفتند.

مراقبت - همیشه بهترین اسوه براي مردم زمان خود بوده و مردم از آن ها الگو می گرفتند.

شناخت راه سعادت و تصمیم براي ورود به آن چه رابطه اي با عهد بستن با خدا دارد و راه سعادت انسان، چیست؟  . 13

مقّدم بر - قرین رضایت خدا است. مقّدم بر - محاسبه و ارزیابی اعمال است.

مؤّخر از - محاسبه و ارزیابی اعمال است. مؤّخر از - قرین رضایت خدا است.

عبارت قرآنی « واصبر علی ما اصابک » مؤید کدام مورد است و با کدام عبارت ارتباط مفهومی دارد؟  . 14

تصمیم و عزم براي حرکت - شناسایی عوامل موفقیت یا عدم موفقیت تصمیم و عزم براي حرکت - بهترین توشۀ مسافر کوي خدا

عهد بستن با خدا - بهترین توشۀ مسافر کوي خدا عهد بستن با خدا - شناسایی عوامل موفقیت یا عدم موفقیت

مقرون بودن راه رستگاري ما با رضایت الهی به چه معناست؟  . 15

یعنی واجبات الهی را انجام دهیم و از محّرمات اجتناب کنیم.

یعنی وقتی خداوند از ما راضی خواهد بود که در مسیر رستگاري خود گام برداریم.

به معناي معرفی باالترین نعمت بهشت که همان رسیدن به مقام خشنودي خداست، می باشد.

به معناي نسپاردن سرنوشت به دست حوادث و قدم گذاشتن با قدرت به سوي هدف هاست.

رسول خدا (ص) آن قسمت از اوقات خود را که به کارهاي شخصی اختصاص داده بود، چگونه تقسیم می کرد؟  . 16

براي اهل بیت خویش اختصاص می داد. صرف امور شخصی خود و فاطمه (س)  می کرد.

میان خود و مردم تقسیم می کرد.  به فرزندان خود اختصاص می داد.

«نیکوترین» اسوه بیانی از کدام است و اسوه قرار دادن ایشان به چه معناست؟  . 17

قرآن کریم در مورد پیامبر (ص) - در همۀ امور حتی آنچه با تحوالت صنعتی تغییر می کند، به راه و روش ایشان نزدیک شد.

قرآن کریم در مورد پیامبر صلی اهللا علیه و آله - در حد توان از ایشان پیروي کنیم و نیازي به عین ایشان بودن نیست.

رسول اکرم صلی اهللا علیه و آله در مورد اهل بیت علیهم السالم - در همۀ امور حتی آنچه با تحوالت صنعتی تغییر می کند، به راه و روش ایشان نزدیک شد.

رسول اکرم صلی اهللا علیه و آله در مورد اهل بیت علیهم السالم - در حد توان از ایشان پیروي کنیم و نیازي به عین ایشان بودن نیست.

آسان تر و سریع تر شدن دستیابی به هدف، به ترتیب نتیجۀ چیست؟  . 18

عزم قوي - دنباله روي از الگوهاي برتر عزم قوي - عزم قوي 

مراقبت و وفاي به عهد - عزم قوي مراقبت و وفاي به عهد - دنباله روي از الگوهاي برتر

چند مورد از موارد زیر به درستی بیان شده اند؟   . 19
الف) آدمی با اراده و عزم، آنچه را انتخاب کرده، عملی می سازد. 

ب) براي گام گذاشتن در مسیر بندگی و همچنین براي ثابت قدم ماندن، «مراقبت» مقدم بر «تصمیم بر عزم و حرکت» است. 
ج) بعد از مراقبت، نوبت عهد بستن با خداست. 

د) اسوه بودن بزرگان دین در اموري است که همواره براي بشر خوب و باارزش بوده اند.

چهار مورد  سه مورد  دو مورد  یک مورد 
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کدام عناوین، با عبارت هاي مربوط به خود مناسبت دارند؟   . 20

الف) هدف از خلقت انسان  تقرب الهی 

ب) تصمیم و عزم براي حرکت  دومین گام در مسیر قرب الهی 

ج) عزم قوي  تسهیل در رسیدن به هدف 

د) گذشت ایام  عدم موفقیت

ب - د ب - ج الف - د الف - ج

←

←

←

←

هریک از عناوین زیر در مورد انسان در کدام گزینه به درستی تبیین می شود؟   . 21
- هدف خلقت 

- مسیر زندگی دنیوي 
- راه وصول به هدف زندگی

سعادت - قرب الهی - راه رستگاري قرب الهی - قرب الهی - برنامه ریزي قرب الهی - برنامه ریزي - سعادت سعادت - برنامه ریزي - راه رستگاري

بنابر کالم علوي علیه السالم، آفت تصمیم ها و کار ها چیست و ما در چه اموري می توانیم ایشان را یاري دهیم؟  . 22

گذشت ایّام – با پرهیزکاري، کوشش و عفت محاسبه نکردن – در قناعت در خوراك و پوشش

گذشت ایّام – در قناعت در خوراك و پوشش محاسبه نکردن - با پرهیزکاري، کوشش و عفت

در یک برنامه ریزي دقیق ،.......... است و از آثار عزم قوي ..........است .  . 23

عهدبستن با خدا مقّدم بر عزم براي حرکت - استواري بر هدف عهدبستن با خدا مقّدم بر عزم براي حرکت – مشمول رحمت الهی شدن

عزم براي حرکت مقّدم بر عهدبستن با خدا - مشمول رحمت الهی شدن عزم براي حرکت مقّدم بر عهدبستن با خدا - استواري بر هدف

آنان که سرنوشت خود را به دست حوادث نمی سپارند به چه نحوي به هدف خود می رسند و کدام گواه این مدّعاست؟  . 24

آسان تر به هدف خود میرسند- داستان زندگی هالك شدگان  آسان تر به هدف خود میرسند – داستان زندگی پیامبران علیهم السالم

سخت تر به هدف خود میرسند- داستان زندگی پیامبران علیهم السالم  سخت تر به هدف خود میرسند - داستان زندگی هالك شدگان

با قدرت به سوي هدف گام برداشتن و استواري بر هدف از آثار کدام اقدامات است؟  . 25

عزم قوي ـ عزم قوي عزم قوي ـ برنامه ریزي برنامه ریزي ـ مراقبت عزم قوي ـ مراقبت  

دینی دهم درس 8 آسان آموزشگاه پرسا
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امام کاظم (ع) می فرماید:« خدایا می دانم بهترین توشۀ مسافر کوي تو عزم و اراده اي است که با آن خواستار تو شده باشد.» این کالم با اولین اقدام یعنی تصمیم و عزم براي حرکت در گزینه 1  . 1
مسیر قرب الهی ارتباط مفهومی دارد.

پیامبر اکرم (صلی اهللا علیه و آله) اوقات روزانه خود را به سه قسمت تقسیم می کرد و آن قسمتی را که براي رسیدن به کارهاي شخصی اختصاص داده بود، میان خود و مردم تقسیم گزینه 1  . 2
می کرد و مردم را به حضور می پذیرفت و به کارهایشان رسیدگی می کرد.

استواري بر هدف، شکیبایی و تحمل سختی ها براي رسیدن به آن هدف، از آثار عزم قوي است. آنان که عزم قوي دارند، سرنوشت را به دست حوادث نمی سپارند و با قدرت به سوي گزینه 2  . 3
هدف قدم برمی دارند. داستان زندگی پیامبران و بزرگان دین، گواه این مدعاست. 

عمل به حدیث نبوي «حاسبوا أنفسکم قبل ان تحاسبوا» موجب می شود تا «استقال الذنوب و اصلح العیوب» یعنی ترك گناهان و اصالح عیب ها صورت پذیرد.  گزینه 4  . 4

عهد به نوزاد تشبیه شده که باید از آن مراقبت کرد. استواري بر هدف از آثار عزم قوي براي حرکت است. گزینه 1  . 5

امام کاظم (ع) می فرماید:« خدایا! می دانم که بهترین توشۀ مسافر کوي تو عزم و اراده اي است که با آن خواستار تو باشد.» گزینه 3  . 6

شناخت عوامل موفقیت و ناموفقیت معلول محاسبه و ارزیابی است و اگر معلوم شود ناموفق بوده ایم، باید ابتدا خود را مورد سرزنش قرار دهیم. گزینه 2  . 7

در این اقدام یعنی مراقبت، باقی ماندن بر پیمان خود با خدا و وفاي بر عهد، رضایت خدا را در پی دارد و شکستن پیمان، شرمندگی در مقابل او را به دنبال می آورد؛ عهدي که ابتدا بسته گزینه 4  . 8
می شود، مانند نوزادي است که باید از او «مراقبت » کرد تا با عهد شکنی، آسیب نبیند.

قرآن کریم پیامبر(ص) را به عنوان الگو معرفی می کند و می فرماید «رسول خدا(ص) براي شما نیکوترین اسوه است ».  گزینه 2  . 9
 اسوه قرار دادن پیامبر اکرم(ص) به این معنا نیست که ما عین او باشیم و در همان حد عمل کنیم، بلکه بدین معناست که در حد توان از ایشان پیروي کنیم و خود را به راه و روش ایشان نزدیک  تر

کنیم.

باقی ماندن بر عهد و پیمان خود با خدا و وفاي بر عهد، رضایت خدا را در پی دارد و شکستن پیمان، شرمندگی در مقابل او را به دنبال می  آورد؛ عهدي که ابتدا بسته می شود، مانند گزینه 4  . 10
نوزادي است که باید از او "مراقبت" شود  تا  با عهد شکنی، آسیب نبیند. 

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

الزم است تا در این دنیا قدم در مسیري بگذاریم (اقدام دنیوي) که موفقیت آن حتمی باشد و سرانجام و آخرتی آباد را براي ما رقم بزند. گزینه 1  . 11

"خشنود کردن خداوند" مربوط به اقدام "عهد بستن با خدا" است و داستان زندگی پیامبران و بزرگان دین، گواه این مدعا است که آنان عزم قوي داشتند، سرنوشت را به دست گزینه 1  . 12
حوادث نمی سپردند و با قدرت به سوي هدف قدم برمی داشتند.

پس از اینکه راه سعادت را که همان بندگی خدا است، شناختیم و تصمیم گرفتیم که در این راه وارد شویم با خداي خود پیمان می بندیم.  گزینه 2  . 13
راه سعادت ما قرین رضایت خدا است. 

لقمان حکیم به فرزندش می گوید:  گزینه 1  . 14
- و اصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم االمور  

بر آنچه در این مسیر به تو می رسد صبر کن که این از عزم و اراده در کارهاست. 
- «امام کاظم (ع) می فرماید: خدایا می دانم که بهترین توشۀ مسافر کوي تو عزم و اراده اي است که با آن خواستار تو باشد.»  

این دو عبارت با یکدیگر ارتباط مفهومی دارد.

چقدر زیباست که خداوند، راه رستگاري ما را قرین رضایت خود ساخته است؛ یعنی وقتی خداوند از ما راضی خواهد بود که ما در مسیر رستگاري و خوشبختی خود گام برداریم و گزینه 2  . 15
آنگاه از ما ناخشنود خواهد بود که به خود ظلم کنیم و در مسیر هالکت خود قدم گذاریم.

پیامبرصلی اهللا علیه و آله اوقات خود را سه قسمت می کرد: قسمتی براي عبادت، قسمتی براي اهل خانه و قسمتی براي کارهاي شخصی، سپس آن قسمتی را که به خود اختصاص داده گزینه 4  . 16
بود، میان خود و مردم تقسیم می کرد و مردم را به حضور می پذیرفت و به کارهایشان رسیدگی می کرد.

قرآن کریم می فرماید: «رسول خدا براي شما نیکوترین اسوه است.»  گزینه 2  . 17
اسوه بودن بزرگان دین مربوط به اموري که به طور طبیعی و با تحوالت صنعتی تغییر می کنند، نیست. اسوه قرار دادن ایشان به این معنا است که در حّد توان از ایشان پیروي کنیم و خود را به راه و

روش ایشان نزدیک کنیم. 

آسان تر شدن دستیابی به هدف  عزم قوي  گزینه 2  . 18

سریع تر شدن دستیابی به هدف  دنباله روي از الگوهاي برتر 

موارد «الف» و «د» به درستی بیان شده اند. براي گام گذاشتن در مسیر بندگی، «تصمیم و عزم براي حرکت» بر «مراقبت» مقدم است. (نادرستی ب) همچنین بعد از «مراقبت»، اقدام گزینه 2  . 19
«محاسبه و ارزیابی» قرار دارد (نادرستی ج). 

علت نادرستی گزینه هاي ب و د  گزینه 1  . 20

ب) تصمیم و عزم براي حرکت  اولین گام در مسیر قرب الهی است، نه دومین. 

د) گذشت ایام  موجب از هم گسیختگی تصمیم و کارها می شود.

از آنجا که هدف از خلقت انسان رسیدن به مقام قرب خداوند است، پس در حقیقت خدا مسیر و هدف اصلی زندگی ماست (قرب الهی) براي رسیدن به چنین هدف بزرگ و برتري، گزینه 3  . 21
الزم است برنامه ریزي کنیم.

امام علی علیه السالم می فرماید: «گذشت ایام، آفاتی در پی دارد و موجب از هم گسیختگی تصمیم ها و کار ها می شود.» که تأکید بر مراقبت از عزم است نه محاسبه.  گزینه 2  . 22
ایشان پس از بیان قناعت خود می فرماید: «شما قطعًا توانایی این قناعت را ندارید؛ ولی با پرهیزکاري و کوشش [در راه خدا] و عفّت و رستگاري مرا یاري کنید.» 

عزم و تصمیم براي حرکت مقّدم بر عهد بستن با خداست و از آثار عزم قوي استواري  بر هدف است. گزینه 3  . 23

انسان هایی که عزم قوي دارند، سرنوشت خود را به دست حوادث نمی سپارند و با قدرت به سمت هدف قدم برمی دارند و کسی که عزم قوي تري داشته باشد، آسان تر به هدف گزینه 1  . 24
میرسد. داستان زندگی پیامبران و بزرگان دین گواه این مّدعا است.
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هر قدر عزم قوي تر باشد، رسیدن به هدف آسان تر است. استواري بر هدف و تحمل سختی ها براي رسیدن به آن هدف از آثار عزم قوي است. گزینه 4  . 25
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