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 دینی دهم تجربی ریاضی فصل هشتم تشریحی

این حدیث پیامبر اکرم (ص): «حاِسبوا َانُفَسُکم َقبَل ُتحاِسبوا» بیانگر کدام یک از اقدامات براي گام برداشتن در مسیر قرب الهی و همچنین براي ثابت قدم - 1
ماندن در این راه است؟

این مثال، کسی عهد می بندد که هر روز پس از نماز صبح، یک صفحه قرآن بخواند؛ او باید مراقب باشد که کارهاي دیگر، او را به خود مشغول نکند و - 2
این تصمیم خود را فراموش نکند و نیز عواملی را که سبب سستی در اجراي این تصمیم می شود، از سر راه بردارد، بیانگر کدام یک از اقدامات براي گام

گذاشتن در مسیر قرب الهی و همچنین براي ثابت قدم ماندن در این راه است؟

- باقی ماندن بر پیمان خود با خدا و وفاي بر عهد و شکستن پیمان، به ترتیب، چه چیزي را به دنبال دارد؟ 3
براي عهد بستن، بهترین زمان ها کدام اند؟ - 4

راه رستگاري چیست؟ - 5

چه چیزي عزم هاي بزرگ می خواهد؟ - 6
عزم به چه معنا است؟ و آدمی با عزم چه چیزي را عملی می سازد؟ - 7

اولین اقدامی که براي گام برداشتن در مسیر قرب الهی و همچنین براي ثابت قدم ماندن در این راه، الزم است، چیست؟ - 8

چگونه می شود انسان هاي بزرگی را که حدود  سال قبل زندگی کرده اند، اسوه قرار داد؟ - 91400
قرآن کریم، چه کسی را به عنوان الگو معرفی می کند و دربارة ایشان چه می فرماید؟ - 10

آیۀ شریفۀ «َو َاصِبر َعلی ما َاصابََک ِانَّ ذلَِک ِمن َعزِم اُالُموِر» که سفارش لقمان حکیم به فرزندش است را ترجمه کنید.  - 11

چه زمانی خداوند از ما راضی خواهد بود و به چه هنگام ناخشنود خواهد بود؟ - 12
آثار عزم قوي را نام ببرید. - 13

براي گام برداشتن در مسیر قرب الهی و همچنین براي ثابت قدم ماندن در این راه، شایسته است چه اقداماتی را انجام دهیم؟ - 14
آیا اسوه قراردادن پیامبر اکرم (ص) بدین معناست که ما عین او باشیم و در همان حد عمل کنیم؟چرا؟ - 15

مقصود از اینکه رسول خدا (ص) براي مسلمانان اسوه است، چیست؟ - 16

براي ثابت قدم ماندن در مسیر قرب به خداوند چه اقداماتی الزم است؟ - 17
از این حدیث: «امام حسین (ع) از پدر گرامی خود نقل می کند که رسول خدا (ص) در منزل، اوقات خود را سه قسمت می کرد. قسمتی براي عبادت، - 18
قسمتی براي اهل خانه و قسمتی براي رسیدگی به کارهاي شخصی. سپس آن قسمتی را که به خود اختصاص داده بود، میان خود و مردم تقسیم می کرد و

مردم را به حضور می پذیرفت و به کارهایشان رسیدگی می کرد.» چه مفهومی دریافت می گردد؟
پیامبر اکرم (ص) همواره از اهل بیت تحت چه عنوانی یاد کرده و چه سفارشی در این باره کرده اند؟ - 19

یکی از بهترین زمان هاي محاسبۀ ساالنه چه زمانی است و چرا؟ - 20
پیامبر اکرم (ص) دربارة محاسبه و ارزیابی چه فرمودند؟ - 21

بعد از مراقبت، نوبت چیست و چرا؟ - 22
یکی از اقدامات براي گام گذاشتن در مسیر قرب الهی و همچنین براي ثابت قدم ماندن در این راه، «مراقبت» است. امام علی (ع) در این باره چه می  - 23

فرماید؟
عهدي که ابتدا با خدا بسته می شود، مانند چیست و چرا؟ - 24

چه چیزي رضایت خدا را در پی دارد و چه چیزي شرمندگی در مقابل او را به دنبال دارد؟ - 25
عهد و پیمان خود را در چه زمانی هاي معینی تکرار کنیم و چرا؟ - 26

چگونه انسانی با خداي خود پیمان می بندد که آنچه خداوند براي رسیدن به این هدف مشخص کرده است، یعنی واجبات الهی را انجام دهد و خداوند - 27
را خشنود سازد؛ همچنین از انجام آنچه که ما را از این هدف دور می سازد، یعنی کارهاي حرام، اجتناب کند؟

آنان که عزم قوي دارند، سرنوشت را به دست حوادث نمی سپارند و با قدرت به سوي هدف قدم بر می دارند. به همین جهت بعد از سفارش هایی که - 28
لقمان حکیم به فرزندش می کند و راه و رسم زندگی را به او نشان می دهد، به وي چه می گوید؟
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آیا عزم و ارادة انسان ها یکسان است و در چه صورت رسیدن به هدف آسان تر است؟ - 29
در نتیجۀ چه چیزي یک انسان در دنیا زندگی لذت بخش و مطمئن و در آخرت رستگاري ابدي را به دست خواهد آورد؟ - 30

الزمۀ رسیدن به این هدف بزرگ و برتر یعنی رسیدن به مقام قرب خداوند چیست و چرا؟ - 31
اسوه بودن در چگونه اموري است؟ همراه با ذکر مثال توضیح دهید. - 32

بعد از محاسبه اگر معلوم شود که در انجام عهد خود موفق بوده ایم، خوب است چه کار کنیم و چرا؟ - 33
براي عهد بستن با خدا خوب است دو پیشنهاد را انجام دهیم. آن دو را بیان کنید. - 34

خداوند چه چیزي را قرین رضایت خود ساخته است و به چه معنا است؟ - 35
به چه 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 اصِبر َعلی ما َاصابََک - 36

ِانَّ ذلَِک ِمن َعزِم اُالموِر» ؟

کار هاي بزرگ چه چیزي می خواهد و چرا؟ - 37
همچنین ممکن است این سؤال پیش آید که پیامبر(ص) یک انسان معصوم است، چگونه می توان ایشان را اسوه قرار داد و مثل او عمل کرد؟ - 38

بعد از محاسبه اگر معلوم شود که در انجام عهد خود سستی ورزیده ایم، خوب است چه کار کنیم؟ - 39
کسی که راه رستگاري را که همان قرب به خداست، شناخته و می خواهد در این مسیر قدم بگذارد، با خداي خود چگونه پیمانی می بندد؟ - 40

امام علی (ع) زیرك ترین انسان را چه کسی می داند و چگونه؟ - 41
از چه رو قرآن کریم، پیامبر (ص) را به عنوان الگو معرفی می کند و می فرماید: «رسول خدا براي شما نیکوترین اسوه است»؟ - 42

براي حرکت در مسیر هدف، وجود چه کسانی ضروري است و چرا؟ - 43
در ترجمۀ آیات زیر بیندیشید و بر اساس آن به سؤاالت زیر پاسخ دهید. - 44

 ( - «و هر کس که نسبت به عهدي که با خدا بسته وفا کند، به زودي پاداش عظیمی به او خواهد داد.» (فتح،

- «کسانی که پیمان الهی و سوگند هاي خود را به بهاي ناچیزي می فروشند آن ها بهره اي در آخرت نخواهند داشت؛ و خداوند با آن ها سخن نمی گوید و به

 ( آنان در قیامت نمی نگرد و آن ها را (از گناه) پاك نمی سازد و عذاب دردناکی براي آن هاست.» (آل عمران،

 ( -« به پیمانی که با من بسته اید وفا کنید تا من نیز به پیمان شما وفا کنم. »(بقره،
الف) آنان که در زندگی پیمان هاي خود را می شکنند به چه عاقبتی دچار می شوند؟ 

 .................. -   .................. -  

  .................. -     .................. -  
ب) عمل به عهد و پیمان هاي خود با خدا، چه ثمراتی دارد؟

  .................. -     .................. -  
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در جدول زیر، سه سخن از امام علی (ع) آمده است. در این سخنان تأمل کنید و آثاري که آن حضرت براي محاسبه بیان فرموده است، استخراج - 45
کنید. 

پیام حدیث 

َمن حاَسَب نَفَسه وَقف علی عیوبه   
 و احاطه بذنوبه و استقال الّذنوب 

 و اصلح العیوب 

  .................. 
  .................. 
  .................. 

 ..................  َثَمرة المحاسبه صالح النفس 

 ..................   َمن حاَسَب نَفَسه َسعدِ 
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یکی از اقدامات براي گام برداشتن در مسیر قرب الهی و همچنین براي ثابت قدم ماندن در این راه، «محاسبه و ارزیابی» است. آن را کامًال توضیح داده - 46
و بگویید پیامبر اکرم (ص) در این باره چه فرمود؟

یکی از اقدامات براي گام گذاشتن در مسیر قرب الهی و همچنین براي ثابت قدم ماندن در این راه، «عهد بستن به خدا» است. آن را توضیح دهید. - 47
یکی از اقداماتی که براي گام گذاشتن در مسیر قرب الهی و همچنین براي ثابت قدم ماندن در این راه الزم می باشد، «تصمیم و عزم براي حرکت - 48

است». آن را توضیح دهید.
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امیرالمؤمنین (ع) دربارة چگونگی پیروي از ایشان چه می فرماید؟ - 49

یکی از اقدامات براي گام گذاشتن در مسیر قرب الهی و همچنین براي ثابت قدم ماندن در این راه، «مراقبت» است. با ذکر مثال آن را توضیح دهید و - 50
بگویید امام علی (ع) در این باره چه می فرماید؟
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