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٢٥

ماست. » عین عمل « شود، به ما داده می

79

شود، چگونه است؟ با ذکر مثال توضیح دهید. به عنوان پاداش یا کیفر به ما داده می» قیامت« آنچه در روز 
خورد، اگـر باطن و چهرة کسی که مال یتیمی را بـه ناحق می« ؛ به عنوان مثال »عین عمل ماست. « پاسخ: 

ر حـال خوردن { آتـش } است امـا در واقعی عمل او در همین دنیـا برمال شود، همگان خواهند دید که او د
و هنگامیکـه وارد جهان آخرت میشود و پردهها کنار میرود، حقیقت و باطن  دنیا این آتش آشکار نمیشود

کشد.گردد و آتش از درون او زبانه میعمل عیان و آشکار می

32

79
به » أَموالَ الْیتَامى ظُلْما إِنَّما یأْکُلُونَ فی بطُونهِم نَارا وسیصلَونَ سعیرًاإِنَّ الَّذینَ یأْکُلُونَ «، نسـاء : 10آیۀ شریفۀ 

اشاره دارد؟» جزاي آن « و » عمل « کدام نوع رابطۀ میان 
پاسخ: رابطۀ سوم ( یعنی، تجسم خود عمل ).

33

79

گـاه آن شود. آنگردد و با تـو دفن میاز تو جدا نمینشینی خـواهـد بـود کـه هرگزبراي تـو نـاچـار هم« 
کـه انتخاب نشینیکن، همشود و تو مسئول آن هستی. پس دقّتهمنشین در رستاخیز بـا تـو برانگیخته می

» :کنی، نیک باشد. می
خدا(ص)الف) نصایح باال، از زبان کدام معصوم نقل شده است؟ پاسخ: رسول

انسان.» کردار « یا » عمل « دارد؟ پاسخ: ب) آن همنشین، چه نام

34

79
نشین(عمل) دقّت کند؟کند که در انتخاب همخدا(ص) به یکی از یاران خود نصیحت میچرا رسول

« خـواهـد بـود و در غیر ایـن صورت،موجـب » انسش « بـاشد مـایـۀ » نیک « نشین او، پاسخ: زیرا اگر هم
شود.او می» وحشت 

35

79
شود؟چه چیزي از اعمال، براي انسان نمایان می» قیامت « در عرصۀ 

پاسخ: تصویر اعمال انسان یا گزارشی از عمل وي، نمایش داده نمیشود؛ بلکه« خود عمل » نمایان میشود و 
بیند. خود را می» عین عمل « هر کس 

36

صفحه ردیف
86 شود. صحیح           غلط تعیین می» رفتار آنان در دنیا « ها بر اساس سرنوشت ابدي انسان 1
86 اوست.» رسیدن به مقام قرب « و » عبادت و بندگی خدا « هدف از خلقت انسان، چیست؟    پاسخ:  2

86
خواهد آورد؟ را به دستبخش و مطمئن و در آخرت رستگاري وخوشبختی ابدي لذّتدر دنیا زندگیچه کسی

پاسخ: هر کس هدف عبادت و بندگی خدا و رسیدن به مقام قرب او را دریابد و زندگی خود را در مسیر این 
هدف قرار دهد.

3

86
کنیم؟ما براي رسیدن به هدف بزرگ عبودیت خداوند و مقام قربی او، الزم است چگونه عمل

زیبا داشته باشد و در راهی قرار در راهی بگذاریم که پایان و سرانجامیریزي کنیم و قدمپاسخ:الزم است برنامه
که خود را گرفتار آتش دوزخ کرد. نگیریم

4

درس  (  آهنگ سفر  )
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٢٦

87
خدا و همچنین براي ثابت قدم ماندن در این راه، شایسته است چه گام گذاشتن در مسیر بندگی و اطاعتبراي

مورد ) اقداماتی را انجام دهیم؟ ( 4
) محاسبه و ارزیابی 4) مراقبت       3) عهد بستن با خدا     2) تصمیم و عزم براي حرکت    1پاسخ: 

5

87

پاسخ دهید:به سؤاالت زیر 
است.» قصد « و » اراده « به چه معناست؟ پاسخ: به معناي » عزم « الف) 

علمی ) ب) آدمی با « اراده » و « عزم »، آنچه را که انتخاب کرده است، « ...... » میسازد. ( عملی-
ج) عزم و ارادة انسانها، « یکسان » است. صحیح         غلط

( آسانتر د) هر قدر عزم « قويتر » باشد، رسیدن به هدف « ...... » است. ( سختتر- 
هـ) دو مورد از آثار عزم قوي را نام ببرید. 

ها براي رسیدن به آن هدف.) شکیبایی و تحمل سختی2) استواري بر هدف                 1پاسخ: 
غلط  و) کارهاي بزرگ، عزم بزرگ میخواهد. صحیح

و ارادة ضعیف دارند را با صاحبان عزم قوي مقایسه نمایید.ز) افرادي که عزم
و مشکالت راه آنـان را به  پاسخ: آنانکـه عزم و ارادة ضعیفی دارند، در برابر تُند باد حوادث تاب نمیآورند

و با قدرت به عقبنشینی وادار میکند اما آنانکه عزم قوي دارند، سرنوشت را به دست حوادث نمیسپارند
دارند. ( داستان زندگی پیامبران و بزرگان دین، گواه این مدعاست. )سوي هدف قدم بر می

6

87

از مـوارد گام گذاشتن در مسیر بندگی و اطاعت خدا و همچنین براي ثابت قدم ماندن در ایـن راه، قدم دوم 
، شناخته »خداست بندگی« که همان که راه سعادت را پاسخ: کسییعنی؛ ( عهد بستن با خدا ) را توضیح دهید.

آنچه را خداوند براي رسیدن بـه ایـن بندد کها خداي خود پیمان میـخواهد در این مسیر قدم بگذارد، بو می
راه « د، ـکه خداونسازد. چقدر زیباست» خشنود « است، انجام دهـد و خداوند را هـدف مشخص کرده

اخته است. س» رضایت خود « ما را قرین » سعادت 

7

87
خواهد بود؟» ناخشنود « و چه زمانی از ما » خشنود « و » راضی «چه زمانی خدا از ما 

گام برداریم؛ و » در مسیر سعادت و خوشبختی خود « خدا از ما راضی و خشنود خواهد بود که ما پاسخ: زمانی
قدم برداریم.» هالکت خویش به خود ظلم کنیم و در مسیر « زمانی از ما ناخشنود خواهد بود که 

8

88

ها را بنویسید.دربارة عهد خود با خدا خوب است، دو پیشنهاد را انجام دهیم؛ آن
هاي قدر و شب و یا ها را انتخاب کنیم. بعد از نماز، شبپاسخ:    اول: براي عهد بستن با خدا، بهترین زمان

هستند.هاي خوبی براي عهد بستن با خدا روز جمعه زمان
هاي قدر هر سال، تکرار هاي معینی، مانند آخـر هر هفته، آخر ماه یا شبدوم: عهد و پیمان خـود را در زمان

و به فراموشی سپرده نشود. کنیم تا استحکام بیشتر پیدا کند

9

88
اي را در پی دارد؟ شکستن پیمان چگونه است؟ ماندن بر پیمان خود بـا خدا و وفاي بر عهد، چه نتیجهباقی

آورد. را به دنبال می» شرمندگی در مقابل او « همچنین، شکستن پیمان » رضایت خدا را در پی دارد « پاسخ: 
10
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88 کرد؟» مراقبت « تولّد شده باید شود، مانند نوزاد تازه مچرا از عهدي که ابتدا بسته می
پاسخ: « تـا با عهد شکنی، آسیب نبیند. »

11

88
گذشت ایـام، آفـاتی در پی دارد و مـوجـبِ از هم گسیختگی « فرمایند: حـدیث امام علی(ع) که در آن می

بندگی و اطاعت خدا و یک از اقدامات مربوط بـه گام گذاشتن در مسیر بـا کدام» شود. ها و کارها میتصمیم
»مـــراقــبــت « دارد؟ پاسخ: » ارتباط « ثابت قدم ماندن در این راه، 

12

88

بندد هر روز نیم ساعت قبل از طلوع آفتاب، از خواب برخیزد و پس از نماز صبح، یک صفحه که عهدمیکسی
قرآن بخواند؛ باید مراقب چه چیزهایی باشد؟

» و  پاسخ: باید مراقب باشد که « کارهاي دیگر، او را به خود مشغول نکند و این تصمیم خود را فراموش نکند
»شود، از سر راه بردارد. عواملی را که سبب سستی در اجراي این تصمیم می« نیز 

13

88 است؟» محاسبه « چرا بعد از مراقبت، نوبت 
ه عهد، به دست آید و عوامل موفّقیت یا عدم آن، شناخته شود. پاسخ: تا میزان موفّقیت و وفاداري ب

14

88
ایم، چه کاري را خوب است انجام بعد از محاسبه، اگر معلوم شود که در انجام عهد خود با خـدا موفّق بوده

دهیم؟چرا؟
»هاست.ماندانیم که او بهترین پشتیبان ما در انجام پیسپاس و شکرگزاري خداوند؛ زیرا می« پاسخ: 

15

88

و

89

ایم باید چه کاري را انجام بدهیم؟اگر پس از محاسبۀ خود، معلوم شود که سستی ورزیده
تر پاسخ: باید خود را سرزنش کنیم و مورد عتاب قرار دهیم و از خداوند طلب بخشش کنیم و با تصمیم قوي

باشد که یک حسابرسی بزرگ در قیامت در پیش دوباره بـا خداوند عهد ببندیم و وارد عمل شـویم. یادمان 
خواهند کرد.خود نرسیم، در قیامت به طور جدي اعمال ما را محاسبهداریم و اگر خودمان در اینجا به حساب

»  به حساب خود رسیدگی کنید، قبل از اینکه به حساب شما برسند. « پیامبراکرم(ص) فرمود: 

16

89
محاسبۀ خود بپردازیم؟بهتر است چه زمانی به 

نیز به حساب آن هفته، » پـایـان هفته « کارهاي خود را ارزیـابـی کنیم و در » هر شب « پاسخ: بهتر است 
رسیدگی کنیم. همچنین، سالی یک بـار برنامۀ سال خود را مرور کنیم. 

17

89
هاي محاسبۀ ساالنه، چه موقع است؟چرا؟یکی از بهترین زمان

» تـا بتوانیم بـر اسـاس آن، تصمیمهاي بهتري براي آینده  شـبهـاي قـدر مـاه مبارك رمضـان است پاسخ: «
بگیریم.

18

89

چه فرمود؟» چگونه؟«که سؤال شد،ها کیست؟ زمانیترین انساناز نظر امیرالمؤمنین علی(ع)، زیرك
پاسخ: کسیکه « از خود » و « عمل خود » براي « بعد از مرگ » حساب بکشد.( یعنی، چون صبح تا شب به 

اي نفس! امروز روزي کـه بر تو گذشت و دیگر باز « کار و زندگی پرداخت، در شب به خود برگردد و بگوید: 
گردد، خدا دربارة این روز از تو خواهد پرسید که آن را چگونه گذارندي و در آن چه کردي؟ آیا بـه یاد او نمی

» )اي زدودي؟ و ... هگره از کار فروبستۀ مؤمنی گشودي؟ آیا گرد غم از چهرو سپاس از او بودي؟ آیا 

19

https://konkur.info



٢٨

91 ها، چه کسانی هستند؟          برترین اسوه
». پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت ایشان (ع) « پاسخ: 

20

91

« اند، کرده و به مقصد رسیدهکه راه را با موفّقیت طیچرا براي حرکت در مسیر هدف، وجود اُسوه و  الگوهایی
است؟» بسیار ضروري 

آمیز است. این راه، موفقیتکند که) به ما ثابت می1پاسخ: زیرا وجود این الگوها؛ 
مانند آنان عمل کرد.توان از تجربۀ آنان استفاده نمود و ) می2
به هدف رسید. » تر سریع« روي از آنان توان از آنان کمک گرفت و به دنبالهتر؛ اینکه، می) از همه مهم3

21

91 کریم، نیکوترین اسوه را چه کسی معرفی نموده است؟          قرآن
» }خدا(ص)، براي شما نیکوترین اسوه است. رسول«فرماید: کریم می) {قرآنپاسخ: رسول خدا(ص

22

91
اند؟چرا؟پیامبر اکرم (ص)، مــا را به الگو گرفتن از چه کسانی دعوت کرده

اند و هایی بـرتـر، مسیر زنـدگی خـود را بـا موفقیت پیموده؛ زیرا به عنوان انسان»اهل بیت خویش « پاسخ: 
شود.  پیروي از آنان موجب رستگاري و نجات انسان می

23

91

سال قبل زندگی 1400هـاي بزرگی را که در حدود شود انسانچگونه می« اگـر از شما سـؤال شـود کـه: 
چه پاسخ خواهید داد؟» اند، اُسوه قرار داد؟ کرده

پاسخ:« اُسوه بودن آن بزرگان مربوط به اموري که به طور طبیعی و با تحوالت صنعتیتغییر میکنند، نیست. 
اند. اُسـوه هـا از این قبیلها و لباسوسایل حمل و نقل، وسایل خـانه، امکانات شهري، شکل و جنس پارچه

اند و بـا گذشت زمان، حتّی درك بهتري از ري است که همواره براي بشر خوب و با ارزش بودهبودن در امو
ها نیز به دست آمده است. آن

24

91

خدا(ص) در منـزل، اوقات خویش را بـه چند دسته طبق نقل امـام حسین(ع) از پـدر گرامی خویش، رسول
کرد؟بنویسید.  تقسیم می

پاسخ: « سه قسمت »؛ 1) قسمتی براي عبادت.   2) قسمتی براي اهل خانه.    3) قسمتی براي رسیدگی به 
تقسیم میکرد و و  کارهاي شخصی. ( سپس آن قسمتی را کـه بـه خود اختصاص داده بود، میان خود و مردم

کرد. )پذیرفت و به کارهایشان رسیدگی میمردم را به حضور می

25

91 آید؟چه چیزي به دست می)،25از حدیث باال ( سؤالِ 
» و « تقسیم زمان »، درس و الگویی همیشگی است که از حدیث باال به دست میآید. پاسخ: « برنامهریزي

26
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91

توان ایشان را اُسوه قرار داد و مثلِ او عمل پیامبر(ص) یک انسان معصوم است؛چگونه می« اگر سؤال شود:
چه پاسخی باید بدهیم؟» کرد؟ 
دانیم کـه هر کاري کـه انجام داده،درست بوده دهیم؛ چون میمــا، ایشان را اُسوة کامل خـود قرار می« پاسخ: 

کـه مـا عین او باشیم و  و مطابق دستور خـداوند بوده است. امـا اُسـوه قرار دادن ایشان، بـه این معنا نیست
و خـود را بـه راه و روش  در همان حد عمل کنیم، بلکه بدین معناست که در حد توان از ایشان پیروي کنیم

ایشان نزدیکتر کنیم. »

27

93

ممکن است زمان هرز رفته و تلف شده داشته باشد؟» انسان « چرا در میان موجودات، فقط 
تواند با عدم هاي خود برسد و میتواند با انتخاب صحیح به هدفاست، می» مختار « پاسخ: زیـرا موجودي 

الهی، زمان هـرز رفته و تلف شده داشته باشد؛ در حالی کـه مـوجـودات دیگر از ایـن استفاده از این نعمت
اند.نعمت محروم

28

93 است، چیست؟» اُسوه « خدا(ص)، براي مسلمانان که رسولمقصود از این
نمود.» تبعیت « و از ایشان » توان به راه او رفت می« پاسخ: یعنی 

29

صفحه درس نهم: (  دوستی بـا خـدا ) ردیف
99 ها و کارهاي انسان، چیست؟سرچشمۀ بسیاري از تصمیم

».  دوستی « و » محبت « پاسخ: 
1

99 » او دارد. » و « محبتهاي فعالیتهاییکه آدمی در طول زندگی انجام میدهد، ریشه در « دلبستگیها 2
99 دهد؟جهت میکدام عامل، به زندگی آدمی 

 « پاسخ: « محبتها
3

99

را بـا ذکر » تر است. تر و گستردهمحبت شدیدتر باشد،تأثیر آن نیز در زندگی عمیقبـه هر میزان که « عبارت: 
توضیح دهید. مثال

دهد. که دوستدار ثروت است، سمت و سوي همۀ کارهاي خود را رسیدن به ثروت قرار میپاسخ: مثالً کسی
که محبوب و مشغولی شب و روز او دست یافتن به آخرین مـدهـاست و کسیکه شیفتۀ مـد است، دلکسی

سازد.دهد، ظاهر و حتّی سبک زندگی خود را شبیه وي میمعشوق خود را دانشمند یا هنرمندي قرار می
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باید چه کاري را » ر ارزش دارد؟ یک انسان چقد« به اعتقاد عالمه محمد تقی جعفري، اگـر بخواهیم بدانیم 
کند؟          انجام دهیم؟ وي به کالم کدام معصوم، استناد می

»ورزد؟ به چه چیزي عشق می« و » به چه چیزي عالقه دارد؟ « پاسخ: باید ببینیم 
ارزش هر انسانی به اندازة چیزي است که دوست میدارد. »  کـه میفرمـاید: « امـام علی(ع) وي بـه کالم

کند. استناد می
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