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دینی دهم تجربی ریاضی فصل هشتم تستی

مطابق آیات قرآن، تمام موارد زیر بازتاب پیمان شکنی با خداست، به جز .................. - 2

عدم طهارت از گناه عدم نگریستن خدا به آن ها در قیامت

عدم بهره در آخرت بی نظمی امور دنیوي

در عهد بستن با خدا، ناخشنودي خداوند معلول  .................. و خشنودي او نتیجۀ  .................. است. - 3

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

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

وادار شدن به عقب نشینی در مقابل مشکالت - گام برداشتن در مسیر رستگاري و خوشبختی خود

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

این که کارهایی غیر از عهدي که با خدا بسته ایم، ما را به خود مشغول نکند، لزوم کدام یک از اقدامات جهت عدم تزلزل گام ها در مسیر قرب الهی را - 4

محاسبه و ارزیابی - براي عهد بستن با خدا، بهترین زمان ها را انتخاب کنیم. 

مراقبت و پاسبانی - براي عهد بستن با خدا، بهترین زمان ها را انتخاب کنیم.

امیرالمومنین علی (ع) به عنوان اسوه و الگوي مسلمانان، چگونه از مسلمانان انتظار یاري دارد؟ - 5

هر کاري کردم، عین من عمل کرده و یاریم رسانید.  هرگاه به جهاد رفتم مرا فرمانبرداري کنید. 

با پرهیزکاري، عفت و دستکاري یاریم نمایید.  از علمم کسب نور و از فرمانم تبعیت کنید. 

مطابق آیات سورة مبارکۀ بقره، وفاي خداوند به پیمان با انسان معلول چیست و آنچه که تجدید عهد و پیمان را ضروري می سازد، کدام امر است؟ - 6

عدم نسیان عهدي که با خدا بسته شده است، در گرو چیست و خداوند براي وفاداران به پیمانش چه ثمراتی را قرار داده است؟ - 7

تکرار عهد در زمان هاي معین - به حساب او زودتر رسیدگی می کند.

سرزنش خود هنگام سستی در عهد - به حساب او زودتر رسیدگی می کند.

تکرار عهد در زمان هاي معین - به زودي پاداش عظیمی به او خواهد داد. 

سرزنش خود هنگام سستی در عهد - به زودي پاداش عظیمی به او خواهد داد. 

مطابق با کالم امام حسین (ع)، رسول خدا (ص) چگونه اوقات خود را در منزل تقسیم می کردند؟ - 8

قسمتی براي عبادت، قسمتی براي اهل خانه و قسمتی براي رسیدن به کار هاي شخصی و تقسیم آن میان مردم و خود

قسمتی براي مردم، قسمتی براي اهل خانه و قسمتی براي رسیدن به کار هاي شخصی و تقسیم آن میان عبادت خدا و خود

قسمتی براي عبادت، قسمتی براي رسیدن به کار هاي شخصی، قسمتی براي دیگران و تقسیم آن میان اهل خانه و مردم

قسمتی براي مردم، قسمتی براي عبادت، قسمتی براي رسیدن به کار هاي شخصی و تقسیم آن میان خود و اهل خانه

1

مطابق حدیث علوي، «علت» و «راه حل» از هم گسیختگی تصمیمّ ها و کارها چیست؟ - 1

نافرمانی از الگوها - مراقبت گذشت ایام - مراقبت نافرمانی از الگوها - محاسبه گذشت ایام - محاسبه

تأکید می کند و در این راستا، کدام نکته باید رعایت شود؟

مراقبت و پاسبانی - عواملی را که سبب سستی در اجراي تصمیم ما می شود، از سر راه برداریم. 

محاسبه و ارزیابی - عواملی را که سبب سستی در اجراي تصمیم ما می شود، از سر راه برداریم.

وفاي انسان به عهد و پیمان با خدا - ممعانت از فراموش شدن عهدها   وفاي انسان به عهد و پیمان با خدا - دستیابی به میزان وفاداري به عهد  

نفروختن سوگندها به بهاي ناچیز - دستیابی به میزان وفاداري به عهد   نفروختن سوگندها به بهاي ناچیز - ممعانت از فراموش شدن عهدها  

آهنگ سفر
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لقمان حکیم در سفارش هایش به فرزندش، چه چیزي را نشانۀ عزم و اراده در کار ها معرفی می نماید و فایدة تکرار عهد و پیمان در زمان هاي معین - 9
چیست؟

صبر کردن در مسیر رسیدن به هدف - جلوگیري از نسیان عهد و مستحکم شدن آن

صبر کردن در مسیر رسیدن به هدف - تاب آوردن در برابر تندباد حوادث و گرفتاري ها

نسپاردن سرنوشت به دست حوادث - تاب آوردن در برابر تندباد حوادث و گرفتاري ها

نسپاردن سرنوشت به دست حوادث - جلوگیري از نسیان عهد و مستحکم شدن آن

الگوبرداري از کسانی که در قرن هاي پیشین زندگی کرده اند را چگونه می توان مورد توجه قرار داد؟ - 10

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. 

براي استحکام بیش تر عهد و پیمان، کدام اقدام الزم است و بنا به فرمایش رسول خدا (ص)، کدام مورد باید قبل از محاسبۀ آخرت صورت بگیرد؟ - 11

تکرار عهد در زمان هاي معینی _ «تحاسبوا»     

انتخاب بهترین زمان ها براي عهد بستن _ «تحاسبوا»     

داشتن عزم قوي - دنباله روي از الگوها و اسوه ها  دنباله روي از الگوها و اسوه ها - داشتن عزم قوي 

مراقبت - داشتن صبر در کارها  داشتن صبر در کارها - مراقبت 

به ترتیب علّت «عتاب و سرزنش خود» و «سپاس و شکرگزاري بعد از موفقیت در عهد» کدام یک می باشد؟ - 13

سستی در محاسبه – پشتیبانی خدا در انجام پیمان ها  سستی در محاسبه – تقویت حس قدردانی و ارج گزاري 

سستی کردن در انجام عهد – تقویت حس قدردانی و ارج گزاري  سستی کردن در انجام عهد – پشتیبانی خدا در انجام پیمان ها 

یکی از فواید محاسبه از نظر امیرمؤمنان علی (ع) کدام است و چگونه می توانیم به حضرت علی (ع) یاري برسانیم؟ - 14

«اَحاَط بُِذنوبه» - قناعت و کفایت به غذاي اندك و لباس کهنه «صالح النّفس» - پرهیزکاري و کوشش در راه خدا و درستکاري

«َقبَل اَن ُتحاسبوا» - پرهیزکاري و کوشش در راه خدا و درستکاري «َوَقََف َعلی ُعیوبِه» - قناعت و کفایت به غذاي اندك و لباس کهنه

اولین قدم جهت قرار گرفتن در مسیر قرب الهی چیست و اثر و پیامد آن کدام است؟ - 15

تصمیم و عزم براي حرکت - استواري بر هدف و شکیبایی و تحمل سختی ها عهد بستن با خدا - شکرگزاري و خشنودي خدا

تصمیم و عزم براي حرکت - شکرگزاري و خشنودي خدا عهد بستن با خدا - استواري بر هدف و شکیبایی و تحمل سختی ها

طبق آیات قرآن کریم، محروم شدن انسان از تکلّم با خداوند و نظر لطف الهی، نتیجۀ چیست و شرط خداوند براي وفا به پیمانی که با انسان دارد، - 16
کدام است؟

فروختن سوگندهاي خود به بهاي اندك - وفاي انسان به پیمانش با خدا  فروختن خویش به بهایی کم تر از بهشت - پرستش خالصانۀ خداي یکتا 

فروختن خویش به بهایی کم تر از بهشت - وفاي انسان به پیمانش با خدا فروختن سوگندهاي خود به بهاي اندك - پرستش خالصانۀ خداي یکتا 

مطابق آیات قرآن، تمام موارد زیر بازتاب پیمان شکنی با خداست، به جز .................. . - 17

چه زمانی نوبت محاسبه فرا می رسد و مطابق کالم امام علی (ع) گذر ایام چه آفاتی را در پی دارد و ما را به چه امري وا می دارد؟ - 18

قبل از مراقبت - شرمندگی در مقابل خدا - تجدید عهد و پیمان با خدا 

قبل از مراقبت - از هم گسیختگی تصمیم ها و کارها - تجدید عهد و پیمان با خدا

بعد از مراقبت - از هم گسیختگی تصمیم ها و کارها - مراقبت از پیمان

بعد از مراقبت - شرمندگی در مقابل خدا - مراقبت از پیمان 

2

تکرار عهد در زمان هاي معینی _ «حاِسبوا»

انتخاب بهترین زمان ها براي عهد بستن _ «حاِسبوا»

عامل «تسهیل» و «تسریع» در رسیدن به هدف به ترتیب چیست؟ - 12

عدم طهارت از گناه  عدم بهره در آخرت ننگریستن خدا به آن ها در قیامت  از هم گسیختگی تصمیم ها و کارها 
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مهم ترین نکته در تبیین ضرورت وجود الگو ها و پیروي از پیامبر و اهل بیت براي حرکت در مسیر هدف چیست؟ - 19

اسوه قرار دادن اهل بیت (ع) به معناي عمل در حد آن ها و نزدیک تر کردن راه خود به آن هاست

اسوه بودن در اموري است که همواره براي بشر خوب و با ارزش بوده اند.

وجود الگو ها به ما ثابت می کند که مسیر حرکت، راهی موفقیت آمیز است.

می توان از الگو ها کمک گرفت و با دنباله روي از آنان سریع تر به هدف رسید.

طبق فرمودة علی (ع) زیرك ترین انسان کیست؟ - 20

از خود و عمل خود براي بعد از مرگ حساب بکشد. به حساب خود رسیدگی کند، قبل از آنکه به حسابش برسند.

گذشت ایام، باعث از هم گسیختگی تصمیماتش نشود. فراوان به یاد مرگ است و خود را بهتر براي آن مهیا می کند.

پیامبر اسالم (ص)، .................. را موجب رستگاري و نجات انسان می شمردند و اسوه بودن بزرگان دین در اموري است که .................. . - 21

پیمان بستن با خدا - به طور طبیعی و با تحوالت صنعتی تغییر می کند. پیروي از اهل بیت (ع) - به طور طبیعی و با تحوالت صنعتی تغییر می کند.

پیروي از اهل بیت (ع) - همواره براي بشر خوب و با ارزش است.  پیمان بستن با خدا - همواره براي بشر خوب و با ارزش است. 

کیفیت و چگونگی اسوه قرار دادن امام معصوم، در کدام گزینه آمده است؟ - 22

فقط در بعضی از امور دینی باید از تجربۀ ایشان استفاده کنیم. 

در حد توان از ایشان پیروي کنیم و خود را به راه  و روش ایشان نزدیک تر کنیم. 

در بعضی از امور باید دقیقًا مانند ایشان عمل کنیم و در بعضی امور دیگر الزم نیست عین ایشان رفتار کنیم. 

باید تالش کنیم که در همۀ امور زندگی، دقیقًا شبیه ایشان رفتار کنیم. 

زندگی لذت بخش و مطمئن در دنیا و رستگاري ابدي در آخرت معلول چیست؟ - 23

رضایت خدا و شرمندگی در برابر او تابع چیست؟ - 24

– –

– –

آن گاه که امام علی (ع) می فرماید: «گذشت ایام، آفاتی در پی دارد و موجب .................. می شود»، از اقدام .................. براي گام گذاشتن در مسیر - 25

–

– –

بنا بر آیات قرآن کریم، شرطی که خداوند براي وفا به پیمان خود با انسان می گذارد، کدام است و در صورت تخّطی انسان از آن شرط، چه عقوبت - 26

موضوع سرزنش و عتاب هنگام سستی در عهد، ما را متوجه کدام یک از اقدامات در مسیر قرب الهی می نماید و مطابق آیات قرآن، خداوند به چه - 27

تصمیم و عزم براي حرکت - پیروي از برترین اسوه ها

محاسبه - وفاداري نسبت به عهد با خدا ارزیابی - پیروي از برترین اسوه ها

3

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

زندگی را فقط با انجام درست مسئولیت ها به پیش ببریم. زندگی را در مسیر قرب الهی قرار دهیم.

محاسبه و ارزیابی کارها  پیمان شکنی  محاسبه و ارزیابی کارها  گذر ایام بدون نتیجه گیري

باقی ماندن بر پیمان خود با خدا و وفاي به عهد  پیمان شکنی  باقی ماندن بر پیمان خود با خدا و وفاي بر عهد  گذر ایام بدون نتیجه گیري 

صحبت می کند.

سستی در محاسبه  چهارم سستی در محاسبه – سوم

از هم گسیختگی تصمیم ها و کارها  چهارم از هم گسیختگی تصمیم ها و کارها  سوم

نافرجامی براي او خواهد داشت؟

نفروختن پیمان الهی بهاي ناچیز - هر آنچه در دنیا کرده است بر باد می رود. نفروختن پیمان الهی به بهاي ناچیز - بهره اي در آخرت نخواهند داشت. 
وفا کردن انسان به پیمان الهی - هر آنچه در دنیا کرده است بر باد می رود. وفا کردن انسان به پیمان الهی - بهره اي در آخرت نخواهند داشت.

کسانی به زودي پاداش عظیمی خواهد داد؟

مراقبت - وفاداري نسبت به عهد با خدا
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رسیدن به زندگی سرشار از لذت و مطمئن در دنیا و رستگاري و خوشبختی اخروي معلول چیست و سرنوشت ابدي انسان ها بر اساس کدام است؟ - 28

عبادت خدا و تقرب الهی را به عنوان هدف زندگی قرار دادن - رفتار انسان ها در دنیا

عبادت خدا و تقرب الهی را به عنوان هدف زندگی قرار دادن - کامل تر بودن برنامۀ ارائه شده به آن ها

تنظیم زندگی دنیایی خود بر اساس برنامۀ ارائه شده توسط مکاتب بشري - کامل تر بودن برنامۀ ارائه شده به آن ها

تنظیم زندگی دنیایی خود بر اساس برنامۀ ارائه شده توسط مکاتب بشري - رفتار انسان ها در دنیا

در مسیر بندگی و اطاعت الهی و عهد بستن با خداوند متعال، ناخشنودي و خشنودي او به ترتیب تابع کدام است؟ - 29

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

مطابق با فرمایشات قرآن کریم، کدامیک از نتایج ذکر شده در ارتباط با فروختن پیمان الهی و سوگند خود به بهاي اندك نمی باشد؟ - 30

امیرالمؤمنین علی (ع) به عنوان اسوه و الگوي مسلمانان، چگونه از مسلمانان انتظار یاري دارد؟ - 31

هرکاري کردم، عین من عمل کرده و یاریم رسانید.  هرگاه به جهاد رفتم مرا فرمانبرداري کنید. 

با پرهیزکاري، عفت و درستکاري یاریم نمائید.  از علمم کسب نور و از فرمانم تبعیت کنید. 

این سخن امام علی (ع) که می فرمایند: «گذشت ایام، آفاتی در پی دارد و موجب از هم گسیختگی تصمیم ها و کارها می شود» مربوط به .................. از - 32
..................

– –

مراقبت – به حساب خود رسیدگی می کند.  مراقبت – از خود و عمل خود براي بعد از مرگ حساب بکشد.

طبق فرمودة امام علی (ع) زیرك ترین انسان کیست؟ - 33

از خود و عمل خود براي بعد از مرگ حساب بکشد.  به حساب خود رسیدگی کند قبل از آنکه به حسابش برسند. 

کسی که عیب هاي خود را بشناسد و آنها را برطرف کند.  فراوان به یاد مرگ است و خود را بهتر براي آن مهیا می کند. 

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؟ - 34

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

براساس سخن امیرمؤمنان علی (ع)، گذر زمان چه آفاتی دارد و این حدیث، به کدام اقدام الزم براي ثبات قدم در مسیر بندگی و اطاعت خدا اشاره - 35
دارد؟

باعث از هم گسیختگی تصمیم ها و کار ها می شود. - مراقبت عامل سستی در عهد و تصمیم و سرزنش فرد است. - محاسبه

باعث از هم گسیختگی تصمیم ها و کار ها می شود. - محاسبه عامل سستی در عهد و تصمیم و سرزنش فرد است. - مراقبت

یکی از آثار عزم قوي که از پژوهش در وحی الهی به دست می آید، کدام است و امام کاظم (ع) در مورد آن چه فرمایشی دارد؟ - 36

«َو اصِبر َعَلی ما َاصابََک» - گذشت ایام، آفاتی در پی دارد و موجب از هم گسیختگی تصمیم ها و کارها می شود».

« ِانَّ ذلَِک ِمن َعزِم اُالموِر » - «گذشت ایام، آفاتی در پی دارد و موجب از هم گسیختگی تصمیم ها و کارها می شود».

« ِانَّ ذلَِک ِمن َعزِم اُالموِر » - «خدایا می دانم که بهترین توشۀ مسافر کوي تو عزم و اراده اي است که با آن خواستار تو شده باشد». 

«َو اصِبر َعَلی ما َاصابََک» - «خدایا می دانم که بهترین توشۀ مسافر کوي تو عزم و اراده اي است که با آن خواستار تو شده باشد»
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بی بند و باري در زندگی دنیوي عدم تزکیه از گناه سخن نگفتن خداوند با عامالن آن بی بهره شدن از نعمات اخروي

اقدامات گام گذاشتن در مسیر بندگی و اطاعت خداست و زیركترین انسان از دیدگاه ایشان، کسی است که  

محاسبه و ارزیابی  از خود و عمل خود براي بعد از مرگ حساب بکشد. محاسبه و ارزیابی  به حساب خود رسیدگی می کند. 
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» در ارتباط با کدام موضوع، پیرامون پیروي از ایشان است و «آگاه باش که براي هر پیروي کننده اي، امام و پیشوایی است  روایت امیرالمؤمنین (ع): - 37⋯

یکی از پیام هایی که به نحو صحیح از آیۀ  «َو اصبِر َعلی ما اصابََک ِانَّ ذلَِک ِمن َعزِم اُالمور»   برداشت می شود کدام است؟  - 38

صبر بر مصیبت که عالی ترین نوع صبر است، متبوع عزم قوي است.  

نصیحت لقمان به فرزندش که آموزش راه و رسم زندگی است، شامل مثبت شمردن مصائب است.  

استواري بر هدف و تحمل سختی ها براي رسیدن به آن هدف، از آثار عزم قوي است.  

یکی از فواید مشکالت و سختی ها، آسان نمودن مسیر دست یابی به کمال نهایی انسان یعنی تقّرب الهی است.  

بعد از مراقبت، نوبت  .................. است تا  .................. و بیان امام علی (ع) که می فرماید: «چون هر صبح تا شب به کار و زندگی پرداخت، در شب به - 39

– – –

– – – –

امیرالمؤمنین (ع) دریکی از احادیث خود دربارة چگونگی پیروي از ایشان، راه هاي پیروي از خود را چه چیزهایی بیان می کند؟ - 40

پرهیزکاري و کوشش در راه خدا و عفت و درستکاري  ایمان به خدا و عمل صالح و عفت و حیا 

قناعت و کسب علم، کوشش در راه خدا و حیا  ایمان به روز جزا و پرهیزکاري و تقوا و عمل صالح 

قرآن کریم، ما را به کدام واکنش در برابر مصائب و مشکالت فرا می خواند و از این رو ضرورت کدام امر تبیین می گردد؟ - 41

شرط عمل به عبارت قرآنی «به پیمانی که با من بسته اید وفا کنید تا من نیز به پیمان شما وفا کنم» چیست و با توجه به آیۀ «و هر که به عهدي که با خدا - 42

شناخت عوامل موفقیت یا شکست در عهد - به حساب خود رسیدگی کنید، قبل از اینکه به حساب شما برسند.

از سر راه برداشتن موانع اجراي عهد - کسی که از فرمان خدا سرپیچی می کند، او را دوست ندارد.

شناخت عوامل موفقیت یا شکست در عهد- کسی که از فرمان خدا سرپیچی می کند، او را دوست ندارد.

از سر راه برداشتن موانع اجراي عهد - به حساب خود رسیدگی کنید، قبل از اینکه به حساب شما برسند.

اگر پرسیده شود: «پیامبر (ص) انسانی معصوم است؛ چگونه می توان ایشان را اسوه قرار داد و چگونه باید عمل کنیم؟» در پاسخ چه می گوییم؟ - 44

باید ایشان را اسوة خویش قرار دهیم و همانند ایشان عمل کنیم.

چون می دانیم هرکاري که انجام می دهند مطابق دستورات الهی است، لذا باید عین ایشان عمل کنیم.

باید خویش را به روش ایشان نزدیکتر کنیم و در حّد توان پیروي کنیم.

باید در حد ایشان عمل کنیم و راه و روش آنان را انجام دهیم.

-
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از نظر آن حضرت در چه مواردي می توان ایشان را یاري کرد؟

چگونگی پیروي از ایشان - پرهیزکاري و کوشش در راه خدا   علت پیروي از ایشان - پرهیزکاري و کوشش در راه خدا  

علت پیروي از ایشان - درستکاري و اصالح عیوب   چگونگی پیروي از ایشان - درستکاري و اصالح عیوب  

خود برگردد و بگوید: اي نفس! امروز روزي بود که بر تو گذشت و دیگر باز نمی گرد د.» مربوط به کدام است؟

عهد بستن با خدا  میزان موفقیت و وفاداري به عهد، به دست آید  مراقبت محاسبه – عوامل موفقیت یا عدم موفقیت شناخته شود  محاسبه

محاسبه  میزان موفقیت و وفاداري به عهد، به دست آید  مراقبت عهد بستن با خدا  عوامل موفقیت یا عدم موفقیت، شناخته شود  محاسبه

تا بآوري و شکیبایی - مراقبت از عهد و پیمان    تاب آوري و شکیبایی - تصمیم براي حرکت   

جلب رضایت و اطاعت از خداوند - مراقبت از عهد و پیمان   جلب رضایت و اطاعت از خداوند - تصمیم براي حرکت  

بسته وفادار بماند ...» وفاداري به عهد با خدا چه نتیجه اي را به دنبال خواهد داشت؟

شناخت مسیر رستگاري - گرامی داشت در بهشت  شناخت مسیر رستگاري - پاداش عظیم الهی 
انجام واجبات و ترك محرمات - پاداش عظیم الهی  انجام واجبات و ترك محرمات - گرامی داشت در بهشت

حدیث: «اي نفس! امروز روزي بود که بر تو گذشت و دیگر باز نمی گردد...»، بر چه مفهومی تأکید و با کدام حدیث تناسب مفهومی دارد؟ - 43

َصابَک ِإنَّ ذلَک ِمن عزم اُالموِر» در مقام بیان کدام مفهوم است و ثمرة مستقیم عمل به آن چیست؟ آیه شریفۀ «و اصبر علی ما أَ - 45

یم و عزم - کسب رضایت الهی کسب رضایت الهی  راه
راه هاي استحکام تصمیم و عزم - تسهیل رسیدن به هدف 

ثمرات و آثار عزم قوي - کسب رضایت الهی   ثمرات و آثار عزم قوي - تسهیل رسیدن به هدف
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چرا وجود اسوه هاي موفق براي رسیدن به هدف براي ما ضروري اند؟ - 46

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

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.

اسوه بودن اهل بیت به این معناست که .................. و مهم ترین نتیجۀ الگو قرار دادن اهل بیت این است که .................. - 47

–

–

–

–

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 ماندن در - 49

«خشنود کردن خداوند» مربوط به اقدام .................. بوده و داستان زندگی پیامبران و بزرگان گواه این مدعاست که .................. - 50

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.
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عین آن ها باشیم و در همان حد عمل می کنیم  از تجربۀ آن ها استفاده کرده و مانند آنان عمل می کنیم.

عین آن ها باشیم و در همان حد عمل می کنیم  با دنباله روي از آن ها سریع تر به هدف می رسیم.

خود را به راه و روش ایشان نزدیک تر کنیم  از تجربه آنان استفاده کرده و مانند آنان عمل می کنیم.

خود را به راه و روش ایشان نزدیک تر کنیم  با دنباله روي از آن ها سریع تر به هدف می رسیم.

- پیامد «محاسبۀ ساالنۀ اعمال» و «تکرار عهد» در شب هاي قدر و در هر سال به ترتیب کدام است؟ 48

گرفتن تصمیم هاي بهتر براي آینده - حمد و سپاس به درگاه الهی گرفتن تصمیم هاي بهتر براي آینده - محکم شدن عهد و عدم نسیان آن

بی تابی در برابر تندباد حوادث - محکم شدن عهد و عدم نسیان آن بی تابی در برابر تندباد حوادث - حمد و سپاس به درگاه الهی

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




