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 مهشتاالت درس ؤس

 جاهای خالی راباعبارتهای مناسب تکمیل کنید؟

 الگوی مابرای برنامه ریزی ....................است.                                                          پیامبر)ص(-1

 و.......................سبب رضایت خدا می شود.                            وفای به عهدباقی ماندن برپیمان باخدا -2

 بعد از مراقبت نوبت ...................است تامیزان موفقیت انسان مشخص شود.                      محاسبه-8

 مسیرسعادت                          در................وخوشبختی حرکت کنیم.   وقتی خداازماخشنوداست که ما-4

 هرقدرعزم قوی ترباشد، رسیدن به هدف....................است.                                     آسان تر-5

 درستی یانادرستی عبارات زیررامشخص کنید.

 صحیح             سرنوشت ابدی انسان ها براساس رفتار آن ها تعیین می شود.                      -6

 اسوه بودن پیامبر)ص( وائمه )ع( یعنی ماعین آن ها باشیم ودرهمان حد عمل کنیم.       غلط-7

 سواالت کوتاه پاسخ

 اسوه بودن بزرگان دین درچه اموری است؟دراموری که همواره برای بشر خوب وباارزش بوده اند.-3

 خدا حرکت کرده وثابت قدم باشیم؟چه اقداماتی باید انجام دهیم تادرمسیر بندگی -3
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 الف(تصمیم وعزم برای حرکت  ب( عهد بستن باخدا   ج( مراقبت     د( محاسبه وارزیابی

 بنابرسخن امام حسین)ع(، رسول خدا)ص( اوقات خود را درمنزل چگونه برنامه ریزی می کرد؟  -01

 ، قسمتی برای اهل خانه وقسمتی برای رسیدگی به کارهایایشان اوقات خود را به سه قسمت تقسیم می کرد: قسمتی برای عبادت 

 سب می شود انسان برعهد خود استوار بماند. مراقبت چه تاثیری درزندگی دارد؟ -00

 هرقدرعزم انسان قوی تر باشد، رسیدن به هدف آسان تر است. عزم چه تاثیری دررسیدن به هدف دارد؟-01

 صد برای انجام کارعزم یعنی اراده وق عزم راتعریف کنید؟-01

 الف(استواری برهدف، ب(شکیبایی وتحمل سختی ها برای رسیدن به آن هدف آثار عزم قوی رانام ببرید؟ -04

 محاسبه به معنی ارزیابی وفداری یاعدم وفاداری به برنامه است. محاسبه راتعریف کنید؟-01

 ت یعنی چه؟ منظور ازاینکه خداوند، راه سعادت ماراقرین رضایت خودساخته اس-01

کت الیعنی وقتی خدا ازما راضـی خواهد بود که مادرمسیرسعادت وخوشبختی گام برداریم وآنگاه ازماناخشنودخواهدبودکه به خود ظلم کنیم ودرمسیره 

 خودقدم گذاریم.

قیت یا عدم موفقیت ، شناخته تامیزان موفقیت ووفاداری به عهد، به دسـت آید وعوامل موف  چرابعد ازمراقبت نوبت محساابه وارزیابی اسات؟   -17

 شود.

 سواالت تشریحی

 انسان پس از محاسبه ی اعمالش درصورت موفقیت یا عدم موفقیت چه کارهایی باید انجام دهد؟-01

ایم، خود راســرزنش محاســبه باید معلوم کند که ما در انجام عهد خود با خدا موفق بود ایم یا نه .اگر موفق بوده ایم، خدا را شــکر کنیم واگرناموفق بوده 

 کنیم وازخداوند طلب بخشش کنیم وبا تصمیم قوی تر، دوباره با خداوند عهد ببندیم ووارد عمل شویم.

 چرا درمسیر رسیدن به هدف، وجودالگوواسوه ضروری است؟-01

استفاده نمود ومانند آن ها عمل کرد واز همه مهم  زیرا وجود الگوها اوال به ما ثابت می کند که این راه موفیقت آمیزاسـت ثانیا می توان از تجربه ی آنان 

 تراین که می توان از آنان کمک گرفت وبادنباله روی ازآنان سریع تر به هدف رسید.

 چگونه می توان پیامبر)ص( راکه یک انسان معصوم است، اسوه قرار داد؟-11

وده ومطابق دستورخداوندبوده است واسوه بودن ایشان به این معناست که ایشـان اسوه ی ما است، چون می دانیم که هرکاری انجام داده است، درست ب 

 درحد توان از ایشان پیروی کنیم وخود رابه راه وروش ایشان نزدیک تر کنیم.

 مراقبت ازتصمیم به چه معناست؟-10
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ن، شــرمندگی درمقابل او را به دنبال می آورد، باقی ماندن برپیمان خودباخداووفای به عهد، رشـد وکمال ما وزضـایت خدا را درپی دارد وشــکسـتن پیما   

 عهدی که بسته می شو.دمانند نوزادی است که باید ازآن مراقبت شود تاباعهد شکنی آسیب نبیند.

 آنان که عزم ضعیفی دارند، چه ویژگی هایی دارند؟-11

 کند. درمقابل تند باد حوادث تاب نمی آورندومشکالت راه، ؟آنان را به عقب نشینی وادار می

 آنان که عزم قوی دارند، چه ویژ گی هایی داند؟ سرنوشت رابه دست حوادث نمی سپارندوباقدرت به سوی هدف قدم برمی دارند. -28
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