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با تدبر در آیات قرآن به ترتیب چه ثمراتی براي هریک از موارد زیر بیان شده است؟   . 1
- وفاداري به پیمان با خدا 

- رعایت عهد و امانات

به زودي پاداش عظیمی به او خواهد داد - براي آن ها باغ هایی از بهشت است.

به زودي پاداش عظیمی به او خواهد داد - آنان در باغ هاي بهشتی گرامی داشته می شوند.

براي آن ها باغ هایی از بهشت است - به زودي پاداش عظیمی به او خواهد داد.

آنان در باغ هاي بهشتی گرامی داشته می شوند - به زودي پاداش عظیمی به او خواهد داد.

در عهد بستن با خدا ناخشنودي خداوند معلوِل .................. است و خشنودي او نتیجۀ .................. است.  . 2

وادار شدن به عقب نشینی در مقابل مشکالت – نسپردن سرنوشت خویش به دست حوادث

ظلم به خود و قدم گذاشتن در مسیر هالکت – گام بر داشتن در مسیر سعادت و خوشبختی خود

وادار شدن به عقب نشینی در مشکالت – گام بر داشتن در مسیر سعادت و خوشبختی خود

ظلم به خود و قدم گذاشتن در مسیر هالکت – نسپردن سرنوشت خویش به دست حوادث

کدام گزینه پاسخ مستدلی براي ثمرات دنیوي و اخروي زندگی در مسیر قرب الهی است؟  . 3

احساس رضایت و موفقیت در دنیا و کسب رضایت الهی در آخرت احساس رضایت و موفقیت در دنیا و رستگاري ابدي در آخرت

زندگی لذت بخش و مطمئن در دنیا و کسب رضایت الهی در آخرت زندگی لذت بخش و مطمئن در دنیا و رستگاري ابدي در آخرت

سستی کردن در .................. سبِب عتاب و سرزنش خویش خواهد شد و اگر معلوم شود که در انجام عهد خود موفق بوده ایم، خوب است که  . 4
.................. زیرا ..................

مراقبت – سپاس گزار باشیم – خداوند بهترین پشتیبان ما در انجام پیمان هاست.

محاسبه – شکرگزار باشیم - خداوند بهترین پشتیبان ما در انجام پیمان هاست. 

مراقبت – سپاس گزار باشیم – زیرا به خود ظلم کرده و در مسیر هالکت خود قدم گذاشتیم. 

محاسبه – شکرگزار باشیم - زیرا به خود ظلم کرده و در مسیر هالکت خود قدم گذاشتیم.

چند مورد از موارد زیر با حدیث نبوي «حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا» ارتباط مفهومی دارد؟   . 5

  شناخته شدن میزان موفقیت و وفاداري به عهد از ثمرات تحقق این کالم است. 

  عمل به این حدیث، رضایت خدا را در پی دارد و تخلف از آن، شرمندگی در مقابل او را به دنبال دارد. 

  یادمان باشد در قیامت یک حسابرسی بزرگ در پیش داریم. 

  شب هاي قدر ماه مبارك رمضان و بعد از نماز بهترین زمان براي تکرار این حدیث است.
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بعد از مرحلۀ .................. نوبت به .................. است تا .................. ، به دست آید و پیامبر اکرم(ص) در این باره می فرماید: .................. .  . 6

مراقبت - محاسبه - میزان موفقیت و وفاداري به عهد به دست آید - به حساب خود رسیدگی کنید، قبل از این که به حساب شما برسند. 

محاسبه - مراقبت - میزان موفقیت و وفاداري به عهد به دست آید- گذشت ایام، آفاقی در پی دارد و موجب از هم گسیختگی تصمیم ها و کارها می شود.

تصمیم و عزم براي حرکت - عهد بستن با خدا - استواري بر هدف و شکیبایی و تحمل سختی ها به دست آید - گذشت ایام، آفاقی در پی دارد و موجب از هم گسیختگی تصمیم ها
و کارها می شود. 

عهد بستن با خدا - مراقبت - استواري بر هدف و شکیبایی و تحمل سختی ها به دست آید - به حساب خود رسیدگی کنید، قبل از این که به حساب شما برسند. 

دین و زندگى دهم درس 8 سخت

تلفن تماس: ۰۲۶۳۳۴۰۸۹۴۴

www.akoedu.ir

www.ak
oe

du
.ir



کدام گزینه رابطۀ بین «عزم و تفکر و اختیار» را به درستی بیان می کند؟  . 7

عزم مقدم بر تفکر و اختیار است - آدمی با عزم خویش آنچه را انتخاب کرده، عملی می سازد.

عزم مؤخر بر تفکر و اختیار است - آدمی با عزم خویش آنچه را انتخاب کرده، عملی می سازد.

عزم مقدم بر تفکر و اختیار است - آدمی با عزم قوي سرنوشت را به دست حوادث نمی سپارد.

عزم مؤخر بر تفکر و اختیار است - آدمی با عزم قوي سرنوشت را بدست حوادث نمی سپارد.

از دیدگاه «قرآن» و «پیامبر گرامی اسالم»  نیکوترین اسوه ها چه کسانی هستند؟ این اسوه ها، در چه زمینه هایی براي همۀ ادوار اسوه هستند؟  . 8

پیامبر و اهل بیت - انسانیت پیامبر و اهل بیت - ایمان و تقوا اهل بیت و پیامبر - انسانیت اهل بیت و پیامبر - ایمان و تقوا

در کالم علوي «استقال الذنوب» معلول چیست؟ این مرحله (علت) چه زمانی باید انجام گیرد؟  . 9

حاسب نفسه - بعد از مراقبت حاسب نفسه - قبل از مراقبت حاسبوا انفسکم - بعد از مراقبت حاسبوا انفسکم - قبل از مراقبت

کالم نبوي «حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا» با کدام کالم علوي تحقق می یابد؟  . 10

اي نفس امروز روزي بود که بر تو گذشت و دیگر بازنمی گردد. یادمان باشد یک حسابرسی بزرگ در قیامت در پیش داریم.

محاسبه و ارزیابی نفس خوشبختی را در پی  دارد. میوه و ثمرة محاسبه «اصالح نفس» است.

بازخورد قراردادن زندگی دنیوي در مسیر قرب الهی چیست؟ وصول به  چنین هدف بزرگی مستلزم چیست؟  . 11

لذت بخشی حیات دنیوي و رستگاري اخروي - عبودیت و بندگی لذت بخشی حیات دنیوي و رستگاري اخروي - برنامه ریزي

وصول به رستگاري اخروي - عبودیت و بندگی وصول به رستگاري اخروي - برنامه ریزي

اولین گام در مسیر قرب الهی .................. است و .................. از آثار عزم قوي است.  . 12

عهد بستن با خدا – راه سعادت را همراه رضایت الهی ساختن تصمیم و عزم براي حرکت – راه سعادت را همراه رضایت الهی ساختن

تصمیم و عزم براي حرکت – استواري بر هدف و تحمل سختی ها عهد بستن با خدا – استواري بر هدف و تحمل سختی ها

رمز سعادتمندي انسان در کدام عبارت علوي ترسیم شده است؟ و چه ثمره اي را براي آن بیان می کنند؟  . 13

« حاسبوا انفسکم - افضل العباده » « حاسبوا انفسکم - صالح النفس » « من حاسب نفسه - افضل العباده » « من حاسب نفسه - صالح النفس »

ظرف تحقق سرنوشت ابدي انسان کدام عالم است؟ و الزمۀ رسیدن به مقام قرب الهی چیست؟  . 14

آخرت - عبودیت و بندگی آخرت - برنامه ریزي دنیا - عبودیت و بندگی دنیا - برنامه ریزي

التزام انسان موحد به ارزیابی از اعمالش در کدام مستند روایی به درستی تبیین می شود؟  . 15

«حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا» «من حاسب نفسه وقف علی عیوبه» «ثمره المحاسبه صالح النفس» «من حاسب نفسه سعد»

شرمندگی در مقابل خداوند بازتاب .................. و از دیدگاه امام علی(ع) .................. موجب از هم گسیختگی تصمیم ها و کارها می شود.  . 16

عدم محاسبه و ارزیابی – به حساب خود رسیدگی نکردن شکستن پیمان – به حساب خود رسیدگی نکردن 

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

خداوند راه رستگاري انسان را مالزم چه امري ساخته است؟ این مالزمت در کدام گزینه تبیین می شود؟  . 17

عزم و ارادة انسان - رسیدن به رستگاري از آثار عزم و ارادة قوي است.

عزم و ارادة انسان - آدمی با عزم و ارادة خود در مسیر رستگاري خویش قدم برمی دارد.

رضایت خود - وقتی خدا از ما راضی خواهد بود که ما در مسیر رستگاري خود قدم برداریم.

رضایت خود - وقتی ما در مسیر رستگاري خود قدم می گذاریم که خدا از ما راضی است.

رضایت خداوند معلول چیست و علی (ع) چه چیزي را علت از هم گسیختگی تصمیم ها می داند؟  . 18

عهد بستن با خدا ـ گذشت ایام عهد بستن با خدا ـ شکستن پیمان   باقی ماندن بر پیمان ـ گذشت ایام باقی ماندن بر پیمان ـ شکستن پیمان
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مهم ترین علِت این امر که براي حرکت در مسیر هدف، وجود اسوه ها و الگوهایی که راه را با موفقیت طی کرده و به مقصد رسیده اند، بسیار ضروري  . 19
است، این است که .................. و نیکوترین اسوة معرفی شده از سوي قرآن کریم .................. است.

می توان از تجربۀ آنان استفاده نمود و مانند ایشان عمل کرد – حضرت ابراهیم(ع)

می توان از تجربۀ آنان استفاده نمود و مانند ایشان عمل کرد - پیامبراکرم(ص)

می توان از آنان کمک گرفت و با پیروي از آنان سریع تر به هدف رسید - پیامبراکرم(ص)

می توان از آنان کمک گرفت و با پیروي از آنان سریع تر به هدف رسید -  حضرت ابراهیم(ع) 

امیرالمومنین علی (ع) قناعت پیشگی خود را چگونه توصیف می کند؟ چه راهکاري جهت نصرت و یاري خود از سوي مردم تبیین می فرمایند؟  . 20

اکتفا به دو لباس کهنه و دو قرص نان - با پرهیزکاري و قناعت پیشگی

اکتفا به دو لباس کهنه و دو قرص نان - تقوا و مجاهده در راه خدا، عفت و درستکاري

گشودن گره از کار فروبستۀ مؤمن با قناعت خود - با پرهیزکاري و قناعت پیشگی

گشودن گره از کار فروبستۀ مؤمن با قناعت خود - تقوا و مجاهده در راه خدا، عفت و درستکاري

کاربرد تمثیل «مراقبت از نوزاد» جهت جلوگیري از چه آسیبی است؟ تعبیر حضرت علی (ع) در مورد این آفت چیست؟  . 21

عهدشکنی - گذشت ایام عهدشکنی - از هم گسیختگی تصمیم ها

عدم موفقیت - گذشت ایام عدم موفقیت - از هم گسیختگی تصمیم ها

حرکت قدرتمندانه جهت نیل به هدف معلول چیست؟ مفهوم کدام عبارت پشتیبان و مؤید حرکت است؟  . 22

محاسبه و ارزیابی -  اصبر علی ما اصابک  محاسبه و ارزیابی - «ثمره المحاسبه صالح النفس»

تصمیم و عزم قوي -  و اصبر علی ما اصابک  تصمیم و عزم قوي - «ثمره المحاسبه صالح النفس»

 . 23
تعیین سرنوشت ابدي انسان در کجاست و بر چه اساسی است و هدف قرار دادن چه چیزي، دردنیا زندگی لذت بخش و مطمئن و در آخرت رستگاري و

خوشبختی ابدي را به دنبال دارد؟

دنیا ــ رفتار انسان ــ تقّرب الهی دنیا ــ رفتار انسان ــ خداي یگانه دنیا ــ میزان عبادت ــ خداي یگانه آخرت ــ میزان عبادت ــ تقّرب الهی

امام کاظم علیه السالم، بهترین توشۀ مسافر کوي خداوند را چه چیزي معرفی کرده اند؟  . 24

عهدي که انجام آن، خشنودي خدا را به دنبال دارد. عزم و اراده اي که با آن خدا را خواستار است.

محاسبۀ کارهاي خود قبل از اینکه به حساب ما رسیدگی شود. مراقبت از عهدي که وفاي بر آن رضایت خدا را در پی دارد.

امیر دل ها، امام علی علیه السالم، کسی که از خود و عمل خود براي بعد از مرگ حساب بکشد را به چه صفتی می ستاید و اسوه بودن پیامبر و اهل بیت  . 25
علیهم السالم، در چه اموري است؟

زیرك ترین انسان - در اموري که همواره براي بشر خوب و با ارزش بوده اند. باهوش ترین مومنان – در اموري که همواره براي بشر خوب و با ارزش بوده اند.

زیرك ترین انسان – باقی ماندن شروع غیبت و عدم آمادگی مردم براي ظهور باهوش ترین مومنان – باقی ماندن شروع غیبت و عدم آمادگی مردم براي ظهور
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- آیۀ  سورة شریفۀ فتح:« و هرکه به عهدي که با خدا بسته وفادار بماند، به زودي پاداش عظیمی به او خواهد داد.»  گزینه 2  . 1

- آیۀ  تا  سورة معراج: «و آن ها که امانت ها و عهد خود را رعایت می کنند و آن ها که به راستی اداي شهادت کنند و آن ها که بر نماز مواظبت دارند، آنان در باغ هاي بهشتی گرامی داشته
می شوند.» 

: «امروز روزي است که راستِی راستگویان به آن ها سود بخشد، براي آن هاي باغ هایی از بهشت است.»  رد گزینۀ 
دومین اقدام از اقدامات مربوط به گام گذاشتن در مسیر قرب الهی، «عهد بستن با خداست». خداوند، راه رستگاري ما را با رضایت خود همراه ساخته است؛ یعنی وقتی خدا از ما راضی گزینه 2  . 2

خواهد بود، که ما در مسیر سعادت و خوشبختی خود گام برداریم؛ و آن گاه از ما ناخشنود خواهد بود که به خود ظلم کنیم و در مسیر هالکت خود قدم گذاریم. 
هرکس این نکته را که هدف از خلقت انسان رسیدن به مقام قرب الهی است دریابد و زندگی خود را در مسیر قرب الهی قرار دهد، دو ثمره به دست خواهد آورد:  گزینه 3  . 3

 زندگی لذت بخش و مطمئن در دنیا 

 رستگاري ابدي در آخرت
یکی از اقدامات براي گام برداشتن در مسیر بندگی و اطاعت خدا و هم چنین براي ثابت قدم ماندن در این راه، محاسبه و ارزیابی است.  گزینه 1  . 4

بعد از محاسبه اگر معلوم شود که در انجام عهد خود موفق شده ایم، خوب است خدا را سپاس بگوییم و شکرگزار او باشیم؛ زیرا می دانیم که او بهترین پشتیبان ما در انجام پیمان هاست. 
و اما اگر معلوم شود که در مراقبت از خود سستی ورزیده ایم، خود را سرزنش می کنیم و مورد عتاب قرار می دهیم و از خداوند طلب بخشش کرده و با تصمیم قوي تر، دوباره با خدا عهد بسته و وارد

عمل می شویم.

گزینه هاي  و  مربوط به محاسبه و ارزیابی است که با حدیث نبوي ارتباط مفهومی دارد.  گزینه 3  . 5

) باقی ماندن بر پیمان با خدا و وفاي بر عهد، رضایت خدا را در پی دارد و شکستن پیمان، شرمندگی در مقابل او را به دنبال دارد.  گزینۀ 

) وجود عبارت «بهترین زمان براي تکرار این حدیث» اشتباه است که صحیح آن این است: بهترین زمان براي عمل و محاسبۀ ساالنه است. همچنین «بعد از نماز»، زمان مناسبی براي عهد بستن گزینۀ 
با خداست که دومین گام است. 

بعد از مراقبت، نوبت محاسبه است تا میزان موفقیت و وفاداري به عهد، به دست آید و عوامل موفقیت یا عدم موفقیت، شناخته شود.   گزینه 1  . 6
پیامبر اکرم(ص) در این باره می فرماید: « حاِسبوا َانُفَسُکم َقبَل َان ُتحاَسبوا ؛ به حساب خود رسیدگی کنید، قبل از این که به حساب شما برسند.

وقتی بیان می شود آدمی با عزم خویش آنچه را انتخاب کرده، عملی می سازد، به معناي آن است که انسان ابتدا با تفکر و اختیار چیزي را انتخاب می کند، سپس با عزم و ارادة خویش گزینه 2  . 7
آنچه را انتخاب کرده عملی می سازد. پس عزم موخر بر تفکر و اختیار است و یا تفکر و اختیار مقدم بر عزم است. 

، ارتباط دقیق سه اصل خواسته شده را بیان نمی کند. نکته: گزینه اي که مناسب تر است را انتخاب کنید؛ مورد 
- قرآن کریم، پیامبر را به عنوان نیکوترین اسوه معرفی می فرماید.  گزینه 4  . 8

- و پیامبر نیز همواره اهل بیت را به عنوان انسان هایی برتر معرفی کرده اند. 
پیامبر و اهل بیت (ع) اسوه هاي انسانیت هستند و انسانیت دیروز و امروز و فردا ندارد (در همۀ ادوار).

یکی از ثمرات «محاسبه نفس» ترك گناهان (استقال الذنوب) است.  گزینه 4  . 9
« من حاسب نفسه وقف علی عیوبه و احاط بذنوبه و استقال الذنوب و اصلح العیوب » 

بعد از مراقبت، نوبت محاسبه است.
بررسی علت در سایر گزینه ها:  گزینه 2  . 10

گزینۀ  سخن علوي نیست. گزینه هاي  و  در مورد ثمرات محاسبه است و به تحقق آن اشاره نمی کند.
هرکس این نکته را دریابد و زندگی خود را در مسیر این هدف (قرب الهی) قرار دهد، در دنیا زندگی لذت بخش و مطمئن و در آخرت رستگاري ابدي را به دست خواهد آورد.  گزینه 1  . 11

البته براي رسیدن به چنین هدف بزرگ و برتري الزم است برنامه ریزي کنیم.
براي گام گذاشتن در مسیر قرب الهی و همچنین براي ثابت قدم ماندن در این راه، اقدامات زیر الزم است:  گزینه 4  . 12

- محاسبه و ارزیابی  - مراقبت     - عهد بستن با خدا     - تصمیم و عزم براي حرکت    
همچنین استواري بر هدف، شکیبایی، تحمل سختی ها براي رسیدن به آن هدف، از آثار عزم قوي است.

من حاسب نفسه : - محاسبۀ نفس موجب سعادتمندي و خوشبختی است و در کالم دیگري می فرمایند: ثمره المحاسبه: صالح النفس گزینه 1  . 13
- سرنوشت ابدي انسان ها براساس اعمال آنان در دنیا تعیین می شود.  گزینه 1  . 14

- براي رسیدن به مقام قرب خداوند الزم است برنامه ریزي کنیم.
یادمان باشد که یک حسابرسی بزرگ در قیامت در پیش است و اگر خودمان در اینجا به حساب خود نرسیم، در قیامت به طور جدي اعمال ما را محاسبه خواهند کرد.  گزینه 4  . 15

بررسی سایر گزینه ها: 
سایر گزینه ها در مورد ثمر است و آثار محاسبه می باشد.

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 شکستن پیمان، گزینه 3  . 16
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." 
چقدر زیباست که خداوند راه رستگاري ما را با رضایت خود همراه ساخته است؛ یعنی وقتی خدا از ما راضی خواهد بود که ما در مسیر رستگاري و خوشبختی خود گام برداریم. گزینه 3  . 17

کسی که راه سعادت را شناخت و در این مسیر قدم گذاشت، با خداي خود پیمان می بندد که آنچه را خداوند براي رسیدن به هدف مشخص کرده است انجام دهد و خداوند را خشنود گزینه 2  . 18
سازد. و علی (ع) گذشت ایام را علت از هم گسیختگی تصمیم ها می داند.

براي حرکت در مسیر هدف، وجود اسوه ها و الگوهایی که راه را با موفقیت طی کرده و به مقصد رسیده اند بسیار ضروري است، زیرا وجود این الگوها:  گزینه 3  . 19
اوًال به ما ثابت می کند که این راه موفقیت آمیز است. 

ثانیاٌ می توان از تجربۀ آنان استفاده نمود و مانند آنان عمل کرد. 
ثالثًا و از همه مهم تر (مهم ترین) این که می توان از آنان کمک گرفت و با دنباله روي از آنان سریع تر به هدف رسید.
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از این رو قرآن کریم پیامبر (ص) را به عنوان الگو معرفی می کند و می فرماید: "رسول خدا براي شما نیکوترین اسوه است". 

آگاه باش براي هر پیروي کننده اي، امام و پیشوایی است که باید از او تبعیت کند و از علم او کسب نور کند: هشیار باش، امام شما از دنیایش به دو لباس کهنه و دو قرص نان کفایت گزینه 2  . 20
کرده است اما شما قطعًا توانایی این قناعت را ندارید، ولی با پرهیزکاري و کوشش {در راه خدا} و عفت و درستکاري مرا یاري می کنید.

عهدي که ابتدا بسته می  شود، مانند نوزادي است که باید از او مراقبت شود تا با عهدشکنی آسیب نبیند.  گزینه 1  . 21
امام علی (ع) می فرماید:« گذشت ایام، آفاتی دارد و موجب از هم گسیختگی تصمیم ها و کارها می شود.»

آنان که عزم قوي دارند، سرنوشت خود را به دست حوادث نمی سپارند و با قدرت به سوي هدف قدم برمی دارند.  گزینه 4  . 22
به همین جهت بعد از سفارش هایی که لقمان حکیم به فرزندش می کند و راه و رسم زندگی را به او نشان می دهد، به وي می گوید: 

و اصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم االمور 
برآنچه در این مسیر به تو می رسد صبر کن که این از عزم و اراده  در کارهاست.

) و هدف از خلفت انسان عبادت و بندگی خدا و رسیدن به مقام قرب اوست و در سرنوشت ابدي انسان ها بر اساس رفتار انسان در دنیا تعیین می شود (در گزینه هاي  و  و  گزینه 4  . 23
حقیقت، او محبوب و مقصود و هدف اصلی زندگی ماست. هر کس این هدف را دریابد و زندگی خود را در مسیر این هدف قرار دهد، در دنیا زندگی لّذت بخش و مطمئن و در آخرت رستگاري و

خوشبختی ابدي را به دست خواهد آورد.

امام کاظم علیه السالم :  (خدایا می دانم که بهترین توشه و مسافر کوي تو عزم و اراده اي است که با آن خواستار تو شده باشد.) گزینه 1  . 24

از امیر المومنین (ع) پرسیدند: زیرك ترین انسان کیست؟ فرمود: کسی که از خود و عمل خود براي بعد از مرگ حساب بکشد. اسوه بودن در اموري است که همواره براي بشر خوب و گزینه 2  . 25
با ارزش بود اند و با گذشت زمان، حتی درك بهتري از آنها نیز به دست آمده است.
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