
شود؟ نمایش داده می انسان برای تصویر اعمال« قیامت»آیا درعرصه ی -433

گوید؟ می کنند،چه می خودمعرفی گمراهی راعلّت او که دوزخیان درپاسخ شیطان-441

چیست؟« مارا به دنیا باز گردان تا عمل صالح انجام دهیم»پاسخ قطعی خداوند به درخواست دوزخیان -441

فتن از خداوند بنویسید؟گفتگوی نگهبانان جهنم با دوزخیان را در مورد تخفیف گر-442

را توضیح دهید؟« قراردادیه ی رابط»وجزای آن  عمل میان های رابطه ازمیان-443

: آهنگ سفردرس نهم

سواالت چند گزينه ای
 انسان با کدام امر آنچه را که انتخاب کرده است، به فعالیّت در می آورد؟ - 444

ج( قلب و غریزه          د( فطرت و روح   ه و عزم         ب( نیت و انگیزه         الف( اراد 

 تفاوت درجات انسان ها به کدام عامل بستگی دارد؟ -445

الف( درجات عمل         ب( درجات علم              ج( درجات عزم           د( درجات فهم 

روايات و آيات بخش
تصمیم ها و  گذشت ایام آفاتی دارد و موجب از هم گسیختگی »چه نکاتی می توان از فرمایش امام علی)ع( -445

به دست آورد؟«کارها می شود.

به کدام  «گذشت ایام آفاتی دارد و موجب از هم گسیختگی تصمیم ها و کارها می شود.»فرمایش امام علی)ع( -447

 اندن در مسیر بندگی باید انجام دهیم، اشاره دارد؟یك از اقداماتی که برای ثابت قدم م

بنویسید؟« برسند. به حساب خود رسیدگی کنید، قبل از این که به حساب شما »یك پیام برای فرمایش پیامبر)ص( - 443

خود را سه قسمت می منزل اوقات  پیامبر)ص( در »چه نکاتی می توان از حدیث امام حسین)ع( که از پدر گرامی خود نقل می کند؛ - 443

 ؟بدست آورد« رسیدگی به کارهای شخصی.. سمتی برای اهل خانه و قسمتی برایکرد. قسمتی برای عبادت و ق

قرآن کریم در مورد مقام الگوی پیامبر )ص( چه فرموده است ؟-451

حضرت علی )ع( افت تصمیم گیری را در چه می دانستند ؟-451

:دهيد تشخيص را ازنادرست را درست های گزاره 

اسوه قرار دان پیامبر)ص( به این معناست که ما عین او باشیم و به همان حد عمل کنیم.-452

وجود اسوه والگوها، برای حرکت در مسیر هدف بسیار ضروری است. -453

سرنوشت ابدی انسان ها براساس گفتارشان در دنیا تعیین می شود.-454

قرین رضایت ما ساخته است.خداوند راه سعادت ما را -455



باقی ماندن بر پیمان خود با خدا و وفای به عهد، رضایت خدا را در پی دارد.-455

برنامه ریزی و تقسیم کار، درس و الگویی همیشگی است.-457

وجود الگوها به ما ثابت می کند که می توان از تجربه دیگران کمك گرفت.-453

راقبت می رسد.بعد از محاسبه نوبت به م-453

.اگر بعد محاسبه معلوم شود در انجام عهد خود موفق بوده ایم از خداوند طلب بخشش می کنیم -451

:كنيد تكميل مناسب عبارات با را خالي جاهای

سرنوشت ابدی انسان ها براساس ....... آنان در دنیا تعیین می شود.-451

.............. ساخته است.خداوند راه سعادت ما را قرین -452

باقی ماندن بر پیمان خود با خدا و ..............رضایت خدا را در پی دارد.-453

برترین اسوه ی ما در زندگی .......... و .......... ایشان است.-454

برنامه ریزی و ........... درس و الگویی همیشگی است.-455

است که همواره برای بشر....... و......... بوده اند. اسوه بودن اهل بیت در اموری-455

اسوه قرار دان پیامبر)ص( به این معنا ...... که ما ...... او باشیم و به همان حد عمل کنیم. -457

.اگر بعد محاسبه معلوم شود در انجام عهد خود موفق بوده ایم،خداوند را ......... می گوییم  -453

. می رسد. تا میزان ............. بدست آید.نوبت به ....... مراقبت از اعمال،بعد از -453

اصطالحات زیر را تعریف كنيد 

عزم-471

محاسبه-471

:دهيد كوتاه پاسخ زیر سواالت به-

معنای چیست؟  عزم به-472

از اقداماتی که برای ثابت قدم ماندن در مسیر بندگی باید انجام دهیم را نام ببرید؟ ‹مورد2›-473

از آثار انسان های صاحب عزم را در زندگی نام ببرید؟« مورد2»-474

از آثار انسان های فاقد عزم را در زندگی نام ببرید؟« مورد2»-475

بهترین زمان برای محاسبه ساالنه زمانی است؟-475

برترین اسوه ی ما در زندگی چه کسانی هستند؟-477



اسوه بودن پیامبران و امامان مربوط به چه اموری است؟-473

بعد از مراقبت از اعمال، نوبت چه عملی است؟-473

چرا باید عهد و پیمان خود را در زمان معینی انجام دهیم؟-431

:دهید کامل پاسخ زیر سواالت به-431

رابطه ای با اختیار دارد؟عزم چه -432

چرا در میان موجودات فقط انسان ممکن است زمان هرز رفته و تلف شده داشته باشد؟-433

مقصود از این که رسول خدا)ص( برای مسلمانان اسوه است چیست؟-434

اقداماتی را که برای ثابت قدم ماندن در مسیر بندگی باید انجام دهیم،را بنویسید؟-435

از تفاوت های افراد صاحب عزم و افراد فاقد عزم را بنویسید؟«مورد2»-435

انسان در چه صورتی می تواند در دنیا زندگی لذّت بخش و در آخرت رستگاری را بدست آورد؟-437

مراقبت را با مثالی شرح دهید؟ -433

بکند؟  سیر قدم بردارد چه باید کسی که راه سعادت را که همان بندگی خداست بشناسد برای این که در این م-433

خداوند راه سعادت ما را قرین رضایت خود ساخته است،یعنی چه؟ -431

دو پیشنهادی را در عهد با خدا خوب است انجام دهیم، بنویسید؟-431

چرا عهدی را که با خدا بسته ایم باید مراقبت کنیم؟-432

چیست؟بعد از مراقبت از اعمال، محاسبه برای -433

یکی از بهترین زمان های محاسبه چه زمانی است و چرا؟-434

برترین اسوه ی ما در زندگی چه کسانی هستند؟چرا؟ -435

چرا وجود اسوه والگوها، برای حرکت در مسیر هدف بسیار ضروری اند؟-435

؟ه اند، اسوه قرار دادسال قبل زندگی کرد 1411بنویسید؛ چگونه می شود انسان های بزرگی را که حدود -437

با وجود این که پیامبر)ص( یك انسان معصومی است، چگونه می توان مثل او عمل کرد؟-433

:اعتماد بر او درس دهم 

سواالت چند گزینه ای

خداوند به داود )ع( وحی کرد هر بنده ای از بندگانم به جای پناه بردن به دیگری با نیت ›فرمایش امام صادق)ع( -433

 به کدام یك از موارد توکل اشاره دارد؟‹ خالص  به من پناه آورد..

 الف( مبنای توکل       ب( شرایط توکل        ج( آثار توکل            د(حقیقت توکل


