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سرنوشت ابدي انسان ها بر چه اساسی تعیین می شود و براي دستیابی به موفقیت در این مسیر، به ترتیب چه اقداماتی الزم است؟  . 1

اهداف انتخاب شده - توکل و عزم  رفتار انسان ها در دنیا - توکل و عزم 

اهداف انتخاب شده - مراقبت و محاسبه  رفتار انسان ها در دنیا - مراقبت و محاسبه 

اگر پس از .................. معلوم شود در انجام عهد خود سستی ورزیده ایم .................. و در این باره .................. می فرماید: «به حساب خود رسیدگی  . 2
کنید، قبل از اینکه به حساب شما برسند».

مراقبت – به خود ظلم کردیم – پیامبر(ص) محاسبه و ارزیابی – خود را سرزنش می کنیم – امام علی(ع)

مراقبت – به خود ظلم کردیم – امام علی(ع) محاسبه و ارزیابی - از خداوند طلب بخشش می کنیم  - پیامبر(ص)

بعد از مراقبت نوبت،.................. است تا .................. و قرآن کریم، تعبیر اسوة نیکو را براي .................. به کار برده است؟  . 3

محاسبه – عوامل موفقیت یا عدم موفقیت، شناخته شود – حضرت یوسف (ع) 

عهد بستن با خدا – عوامل موفقیت یا عدم موفقیت، شناخته شود – پیامبر اکرم (ص) 

عهد بستن با خدا – میزان موفقیت و وفاداري به عهد، به دست آمد – حضرت یوسف (ع)

محاسبه – میزان موفقیت و وفاداري به عهد، به دست می آید – پیامبر اکرم (ص)

در بیان امام علی(ع) چه چیزي علت از هم گسیختگی تصمیم و کارها می شود و این سخن اشاره به کدام اقدام از اقدامات گام گذاشتن در مسیر قرب  . 4
الهی و ثابت قدم ماندن در این راه دارد؟

آفات زندگی - عهد بستن با خدا آفات زندگی – مراقبت گذشت ایام – مراقبت گذشت ایام – عهد بستن با خدا

استواري بر هدف .................. است و آنان که عزم قوي دارند ..................  . 5

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.

از دیدگاه امام کاظم (ع) بهترین توشۀ مسافر کوي خداوند چیست؟ با این توشه خواستار چه چیزي شده ایم؟  . 6

بندگی و عبادت خدا - خدا بندگی و عبادت خدا - سعادت اخروي

عزم و اراده - خدا عزم و اراده - سعادت اخروي

کدام مورد، ثمرة رعایت دستور «حاسبوا أنفسکم قبل ان تحاسبوا» را بیان نموده است؟  . 7

 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؟  . 8

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

در اسوه قرار دادن پیامبر(ص) و اهل بیت (ع) مهم تر از همه این است که ..................  . 9

به ما ثابت می کند که راهی که با موفقیت طی کرده و به مقصد رسیده اند، موفقیت آمیز است.

می توان از تجربۀ آنان استفاده نمود و مانند آنان عمل کرد. 

از آنان کمک گرفت و با دنباله روي از آنان سریع تر به هدف رسید. 

ما عین ایشان باشیم و در همان حد عمل کنیم. 

شناخت عوامل موفقیت و عدم موفقیت معلول چیست و اگر معلوم شود ناموفق بوده ایم، باید در ابتدا چه کار کنیم؟  . 10

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.

دین و زندگى دهم درس 8 متوسط
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اولین اقدام براي ثابت قدم ماندن در مسیر قرب الهی چیست؟ لقمان حکیم قبل از سفارش فرزندش به صبر، چه توصیه اي به ایشان کرد؟  . 11

تصمیم و عزم براي حرکت - نشان دادن راه و رسم زندگی برنامه ریزي - نشان دادن راه و رسم زندگی

تصمیم و عزم براي حرکت - باقی ماندن بر پیمان خود با خدا و وفاي بر عهد برنامه ریزي - باقی ماندن بر پیمان خود با خدا و وفاي بر عهد

بهره مندي از آخرتی آباد مستلزم کدام اقدام است؟  . 12

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

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.

شناخته شدن میزان موفقیت و وفاداري به عهد و پیمان با خدا نیازمند .................. است و در صورت موفقیت در انجام عهد خود خوب است  . 14
.................. زیرا ..................

مراقبت – سپاسگزار و شکرگزار او باشیم – او بهترین پشتیبان در انجام پیمان هاست.

محاسبه – عهد و پیمان خود را در زمان هاي معینی، تکرار کنیم – سر رشتۀ کارها به دست خداست.

مراقبت – عهد و پیمان خود را در زمان هاي معینی، تکرار کنیم – سر رشتۀ کارها به دست خداست.

محاسبه – سپاسگزار و شکرگزار او باشیم – خداوند بهترین پشتیبان در انجام پیمان هاست. 

کدام گزینه به درستی اقدامات الزم جهت گام گذاشتن در مسیر قرب الهی و ثابت قدم بودن در این راه را تبیین می کند؟  . 15

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

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

پیامد تکرار عهد در هنگام مراقبت و همچنین محاسبۀ ساالنه در شب هاي قدر هر سال، به ترتیب کدام است؟  . 16

سپاس و شکرگزاري در پیشگاه الهی - جلب رضایت الهی  سپاس و شکرگزاري در پیشگاه الهی - تصمیم گیري بشر براي آینده 

استحکام بیشتر عهد و عدم فراموشی آن - تصمیم گیري بشر براي آینده  استحکام بیشتر عهد و عدم فراموشی آن - سپاس و شکرگزاري در پیشگاه الهی 

«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.

مهم ترین علت ضرورت وجود اسوه و الگوهاي موفق براي حرکت در مسیر هدف و علّت دعوت نیکوترین اسوه از نظر قرآن به الگوگیري از اهل بیت  . 18
علیهم السالم، با رعایت رتبه، چیست؟

اثبات موفقیت آمیز بودن راه با وجود این الگوها - اسوه بودن اهل بیت علیهم السالم در امور با ارزش براي بشر 

کمک گرفتن از آن اسوه ها و سریع تر به هدف رسیدن با پیروي از آنان - رستگاري و نجات انسان با پیروي از اهل بیت علیهم السالم 

اثبات موفقیت آمیز بودن راه با وجود این الگوها – رستگاري و نجات انسان با پیروي از اهل بیت علیهم السالم

کمک گرفتن از آن اسوه ها و سریع تر به هدف رسیدن با پیروي از آنان - اسوه بودن اهل بیت علیهم السالم در امور با ارزش براي بشر

قرآن کریم چه کسی را نیکوترین اسوه معرفی می کند و اسوه قرار دادن پیامبر (ص) به چه معنایی است؟  . 19

اهل بیت (ع) ـ عین اسوه بودن و در همان حد عمل کنیم. پیامبر اکرم (ص) ـ عین اسوه بودن و در همان حد عمل کنیم.

اهل بیت (ع) ـ در حد توان از اسوه پیروي کنیم. پیامبر اکرم (ص) ـ در حد توان از اسوه پیروي کنیم.
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در مسیر بندگی و اطاعت الهی، هنگام عهد بستن با خداوند متعال، ناخشنودي و خشنودي او، تابع کدام است؟  . 20

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

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

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

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

از بین علل ضرورت اسوه و الگو براي حرکت در مسیر هدف، کدام یک از همه مهم تر است؟  . 21

تسریع در رسیدن به هدف، با دنباله روي و کمک از الگوها حصول اطمینان از موفقیت آمیز بودن راهی که در آن قدم می گذاریم. 

کمک گرفتن از آنان در لغزش هاي احتمالی و تشخیص درست از نادرست بهره بردن از تجربیّات آنان در عمل و رفتار

حضرت علی (ع) عامل از هم گسیختگی تصمیم ها را چه می دانند؟ این کالم علوي به چه موضوعی تاکید دارد؟  . 22

گذشت ایام - عهد بستن با خدا گذشت ایام - مراقبت عهدشکنی - عهد بستن با خدا عهدشکنی - مراقبت

حصول رضایت خدا و شرمندگی در مقابل او معلول چیست؟  . 23

وفاي به  عهد - عدم موفقیت در مسیر قرب الهی وفاي به  عهد - پیمان شکنی

محاسبه و ارزیابی - عدم موفقیت در مسیر قرب الهی محاسبه و ارزیابی - پیمان شکنی

بنابر کالم علوي علیه السالم، آفت تصمیم ها و کار ها چیست و ما در چه اموري می توانیم ایشان را یاري دهیم؟  . 24

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

زیرك ترین انسان ها و عامل از هم گسیختگی تصمیم ها و کارها از نگاه امیرالمؤمنین علی علیه السالم، به ترتیب چه کسی و چه چیزي می باشد؟  . 25

کسی که از خود و عمل خود براي بعد از مرگ حساب بکشد - تنبلی و پیگیري نکردن کارها 

کسی که فراوان به یاد مرگ است - گذشت ایّام

کسی که از خود و عمل خود براي بعد از مرگ حساب بکشد - گذشت ایّام

کسی که فراوان به یاد مرگ است -  تنبلی و پیگیري نکردن کارها
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تعیین سرنوشت ابدي انسان ها  وابسته به رفتار(و اعمال) آن ها  گزینه 3  . 1

الزمۀ دستیابی به موفقیت  مراقبت و محاسبه 

اگر در «محاسبه و ارزیابی» معلوم شود که سستی ورزیده ایم، خود را سرزنش کنیم و مورد عتاب قرار دهیم و از خداوند طلب بخشش کنیم و با تصمیم قوي تر، دوباره با خداوند عهد گزینه 3  . 2
ببندیم و وارد عنمل شویم. پیامبر اکرم(ص) در این باره فرمود: «حاِسبوا َانُفَسُکم َقبَل َان ُتحاَسبوا»  

بعد از مراقبت (یکی از اقدامات براي گام گذاشتن در مسیر قرب الهی و همچنین براي ثابت قدم ماندن در این راه)، نوبت محاسبه است تا میزان موفقیت و وفاداري به عهد، به دست گزینه 4  . 3
آید و عوامل موفقیت یا عدم موفقیت، شناخته شود. 

همچنین قرآن کریم، پیامبر اکرم (ص) را به عنوان الگو معرفی می کند و می فرماید: "رسول خدا براي شما نیکوترین اسوه هاست."

این کالم امام علی(ع) : "گذشت ایام، آفاتی در پی دارد و موجب از هم گسیختگی تصمیم ها و کارها می شود.این سخن " بیانگر لزوم "مراقبت" و از اقدامات مربوط به گام گذاشتن در گزینه 2  . 4
مسیر قرب الهی و ثابت قدم ماندن در این راه است. 

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  . 5
هدف قدم برمی دارند. داستان زندگی پیامبران و بزرگان دین، گواه این مدعاست. 

امام کاظم (ع)می فرماید:« خدایا! می دانم که بهترین توشه مسافر کوي تو عزم و اراده اي است که با آن خواستار تو شده باشد.» گزینه 4  . 6

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  . 7

عهد به نوزاد تشبیه شده که باید از آن مراقبت کرد. استواري بر هدف از آثار عزم قوي براي حرکت است. گزینه 1  . 8

براي حرکت در مسیر هدف، وجود اسوه و الگوهایی که راه را با موفقیت طی کرده و به مقصد رسیده اند، بسیار ضروري است زیرا وجود این الگوها:  گزینه 3  . 9
اوًال به ما ثابت می کند که این راه موفقیت آمیز است. 

ثانیًا می توان از تجربۀ آنان استفاده نمود و مانند آن عمل کرد. 
و از همه مهم تر این که می توان از آن ها کمک گرفت و با دنباله روي از آنان سریع تر به هدف رسید. (مهم ترین دلیل) 

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  . 10

اولین اقدام براي گام گذاشتن در مسیر قرب الهی و هم چنین براي ثابت ماندن در این راه «تصمیم و عزم براي حرکت» است.  گزینه 2  . 11
لقمان حکیم بعد از سفارش هایی که درمورد نشان دادن راه و رسم زندگی به فرزندش می کند، به وي می گوید: برآنچه در این مسیر به تو می رسد صبر کن.

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  . 12

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. 

بعد از مراقبت، نوبت محاسبه است تا میزان موفقیت و وفاداري به عهد، به دست آید و عوامل موفقیت یا عدم موفقیت، شناخته شود. بعد از محاسبه اگر معلوم شود که در انجام عهد گزینه 4  . 14
خود موفق بوده ایم، خوب است خدا را سپاس بگوییم و شکرگزار باشیم؛ زیرا می دانیم که او بهترین پشتیبان ما در انجام پیمان هاست.

براي گام گذاشتن در مسیر قرب الهی و هم چنین براي ثابت  قدم ماندن در این راه شایسته است اقدامات زیر را انجام دهیم:  گزینه 1  . 15

 تصمیم و عزم براي حرکت  عهد بستن با خدا  مراقبت  محاسبه و ارزیابی

عهد و پیمان خود را در زمان هاي معین، مانند آخر هفته، آخر ماه یا شب هاي قدر هر سال تکرار کنیم تا استحکام بیشتر پیدا کنند و به فراموشی سپرده نشود.  گزینه 4  . 16
یکی از بهترین زمان هاي محاسبۀ ساالنه، شب هاي قدر ماه مبارك رمضان است تا بتوانیم براساس آن تصمیم هاي بهتري براي آینده بگیریم. 

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. 

براي حرکت در مسیر هدف، وجود اسوه و الگوهایی که راه را با موفقیت طی کرده و به مقصد رسیده اند، بسیار ضروري است؛ زیرا از همه مهم تر این که می توان از آنان کمک گرفت و گزینه 2  . 18
با دنباله روي از آنان سریع تر به هدف رسید. پیامبر(صلی اللّه علیه و آله و سلم) همواره از اهل بیت به عنوان انسان هایی برتر که مسیر زندگی را با موفقیت پیموده اند و پیروي از آنان موجب

رستگاري و نجات انسان می شود، یاد کرده و ما را به الگوگیري از آنان دعوت کرده است.

قرآن کریم پیامبر گرامی (ص) را به عنوان نیکوترین اسوه معرفی می کند و پیامبر نیز از اهل بیت به عنوان انسان هایی برتر که مسیر زندگی را با موفقیت پیموده اند و پیروي از آنان گزینه 3  . 19
موجب رستگاري می شود، یاد می کند. مطابق دستور خداوند، اسوه قرار دادن پیامبر به این معنا نیست که ما عین او باشیم و در همان حد عمل کنیم؛ بلکه بدین معنا است که در حد توان از ایشان

پیروي کنیم و خود را به راه و روش ایشان نزدیک تر کنیم.

در مسیر بندگی خدا و اطاعت او یکی از اقدامات، عهد بستن با خداست و وقتی خداوند از ما راضی خواهد بود که ما در مسیر سعادت و خوشبختی خود گام برداریم و آنگاه از ما گزینه 1  . 20
ناخشنود خواهد بود که به خود ظلم کنیم و در مسیر هالکت خود قدم گذاریم. 

) به ما ثابت می کند که این راه براي حرکت در مسیر هدف، 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  . 21

) از همه مهم تر اینکه می توان از آنان کمک گرفت و با دنباله روي از آنان سریع تر به هدف رسید. ) می توان از تجربۀ آنان استفاده نمود و مانند آنان عمل کرد.  موفقیت آمیز است. 

امام علی (ع):« گذشت ایام آفاتی در پی دارد و موجب از هم گسیختگی تصمیم ها و کارها می شود.» گزینه 3  . 22

باقی ماندن بر پیمان خود با خدا و وفاي به  عهد، رضایت خدا را در پی دارد و شکستن پیمان (عهد شکنی) شرمندگی در مقابل او را به  دنبال می آورد. گزینه 1  . 23

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  . 24
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.» 

از امیرالمؤمنین علی علیه السالم پرسیدند:«زیرك ترین انسان ها کیست؟ فرمود:«کسی که از خود و عمل خود براي بعد از مرگ حساب بکشد»  گزینه 3  . 25
همچنین ایشان می فرمایند:« گذشت ایام آفاتی در پی دارد و موجب از هم گسیختگی تصمیم ها و کارها می شود.» 
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