
 بسمه تعالی

  هشتم پایهآسمانی  های پیام( گرانبها سرمایه دو) دهم درس سؤاالت

 خودت را امتحان کن

دارد؟ در هر دو برگشت به گذشته امکان ندارد و آن  وجود تهایی شباه چه زمان گذشتن و ابرها حركت . بین1

 گز تکرار نخواهد شد.هر زمان

خیر، نعمت تفکر و  .دهید توضیح است؟ كافی آخرت و دنیا در ما خوشبختی برای تنهایی به عمر نعمت آیا. 2

 تعقل به همراه نعمت عمر می تواند انسان را خوشبخت كند.

 توانایی كه هستند كسانی چرا؟ كند؟ می معرفی تر گمراه نیز چهارپایان از را كسانی چه حکیم خداوند. 3

ی نم عبرت بینند می آنچه از ولی دارند، چشم. كنند نمی استفاده خداوند نعمت این از ولی دارند، اندیشیدن

                                        .كنند نمی استفاده آن از خداوند دستورات شنیدن برای ولی دارند، گوش گیرند،

 را آنها و دانسته تر گمراه هم چهارپایان از است، الل و كر (هایشان دل) كه را نها انسا از گروه این خداوند

 .كند می معرفی موجودات بدترین

 فعّالیت کالسی

 چیست؟ در دو ن ای های تفاوت دارد؟ فوتبال مسابقۀ یک با هایی شباهت چه دنیا، در ما زندگی شما نظر به

را از شباهت ها: زمان در حال گذر است و به عقب بر نمی گردد. هر لحظه به مانند فرصتی است كه اگر آن 

افسوس آن را بخوریم.                                                                                          دست دهیم باید 

تفاوت ها: اگر یک بزی فوتبال را ببازیم مشکل خیلی بزرگی بوجود نمی آید ولی اگر فرصت عمر را از دست 

 دهیم هرگز دوباره به دست نمی آید.

 

 

 



 مطالب متن

می  دست بی دلیل از را زندگی فرصت های و نمی دانند را خود عمر واقعی ارزش كه كسانی درباره خداوند *

 گوید می رسد، می فرا آنها از یکی مرگ كه هنگامی چه می فرماید؟ می روند، دنیا این از خالی دست با و دهند

 چنین] هرگز؛ .آورم جاى به بودم كرده ترک كه را اى شایسته كارهاى شاید، برگردان[ دنیا به] مرا پروردگارا؛

 [!است گذشته همچون كارش بازگردد، اگر و] گوید می زبان به او كه است سخنی این!  [نیست كار در بازگشتی

 پس گذرند، می ابرها مانند هات * موال علی )ع( در باره ی استفاده درست از فرصت ها چه می فرماید؟  فرص

 .شمرید غنیمت را خوب های فرصت

ا كردن، در نظر نگرفتن اولویت ها، تنبلی، امروز و فرد و * چهر عامل هدر دادن عمر را نام ببرید. بی حالی

 معاشرت با افراد بی نظم

 هر وقت هربرای فرد چه مشکالتی پیش می آید؟  نباشد مشخص كارها اولویت انسان برای زندگی در اگر* 

 برای هم دیگر فرصتی و افتد می قلم از مهم كارهای صورت این در دهد، انجام را رسید ذهنش به كه كاری

 عجله خود كارهای انسان در می شود موجب كارها اولویت بندی به بی توجهی .ماند نخواهد باقی آنها انجام

 با اگر كه صورتی در دهد، انجام را كارها همه باید و است كم وقتش كند می احساس همواره چون ؛باشد داشته

 سرانجام به كامل استواری با و حوصله و صبر با تواند می را همگی دهد، انجام را كارهایش بندی اولویت و برنامه

 .برساند

 شود، محروم آن از كسی اگر كه است عمر و زندگی همین آخرت و دنیا در خوشبختی برای ما سرمایه اوّلین* 

 .كند ای استفاده هیچ تواند نمی نیز دیگر های نعمت از

 .است اندیشیدن و عقل قدرت گیاهان، و حیوانات با انسان های تفاوت از یکی* 

 خود پیشرفت های راه به دنیا در خوشبختی بر عالوه ارزشمند، نعمت این از استفاده با توانیم می ها انسان ما *

 .كنیم انتخاب خود رستگاری برای را راه بهترین الهی پیامبران كمک با و بیندیشیم خوب زندگی در

 .خواند می فرا آن به عمل و نیکی سوی به را انسان تفکر* موال علی )ع( در باره نتیجه تفکر چه می فرماید؟ 

 های ساعت از ،[خداوند های هنشان در] تفکر ساعتی* رسول اكرم درباره تفکر و ارزش آن چه می فرماید؟ 

 .است برتر[ تفکر بدون] كردن عبادت طوالنی


