
  آسمان هفتم يها يامپ يزدهمخالصه  مطالب(درسنامه) درس س                   به نام خدا

  بازبيني و اصالح: مبين دشتي                                     تهيه و تنظيم: كارگروه آموزشي پيام نسيم

  https://t.me/payameasman كانال پيام آسمان:      https://t.me/payamenasim كانال پيام نسيم:

  بر بال فرشتگان

لم آموزان هم نشين شدند و دليل اين كار خود را ماموريت خودشان براي پيامبر(ص) پس از ورود به مسجد با گروه ع

  موزش اعالن نمودند.آتعليم و 

  ارزش علم آموزي و عالم

 -2   داد ينم يتبه علم ودانش اهم يكس -1 ن به پيامبري برگزيده شدند:آويژگي هاي جامعه اي كه در 

   تعداد با سوادان اندك بود

  .علم ودانش بودند يادگيريكه مشغول  يوارد شدن در جمع                  

  آزاد كردن اسرا در مقابل با سواد كردن مسلمانان                                                                    

  موزيتشويق مسلمانان به علم آ                                                                   

  از عبادت كننده بدون علم                  يشبه عالم ب يتاهم                                                                     

  ]هنگام منحرف کردن مردم از راه درست یطان:  عالمان مانع شیراز[      

  

            

    

  

  

  

مندي علم و ارزش يها نشانه

 (ص) يامبرپ دانش نزد

              علم ودانش يادگيرندهپاداش 

  طلبد ياز خداوند آمرزش م يشاو برا يپا يرز زمين -1

  گسترانند يم يشپا يررا ز يشانبال ها فرشتگان -2

                                شود يسال عبادت در پرونده اش نوشته م يك ثواب -3



  ش مرا بيفزامي فرمايد : بگو پروردگارا، دان ن قدر ارزش دارد كه به پيامبرشموزي نزد خداوند آعلم آ

حركت كند  يعتررفتن است هر چه سر يراههانجام كارها بدون دانش  ب ارزش دانش از ديدگاه امام صادق(ع):

  شود ياز مقصد دورتر م

و  بدون دانش يكردن راه درست زندگ يداپ يرارسند كه : به راه خود علم داشته باشند  ز يداف خود مبه اه يكسان 

  يستن يرامكان پذ ينشب

  اسالم شكوفا گر علم و دانش

از  در محضر امام يانجابربن ح دانشمندان بزرگ چون يتترب وهزار شاگرد در مجالس امام صادق (ع)  چهاروجود 

  توجه مسلمانان به كسب علم و دانش است. نمونه هاي

  

  

  

  اسالم يها ييراهنما يهكشور در سا يراخ يسالها يها يتموفق نمونه

  ياضير يجهان يادالمپ ينگرفتن دانش آموزان در اول يشيپ �

  يالملل ينب يادهايطال نقره برنز از الم يكسب مدال ها �

  يهسته ا يساخت و پرتاب ماهواره و فناور يبه فناور يافتندست  �

 يعلم يرشته ها يردرخشش دانش آموزان در سا �

  تعطيالت طراحي و منتشر شده است.اين فايل به سفارش كار گروه آموزشي پيام نسيم جهت استفاده دانش آموزان در ايام 

 

)ص(مراحل علم آموزی از ديدگاه پيامبر

آموزش به ديگران عمل کردن به علم به خاطر سپردن گوش فرادادن

 يعلم يها يتموفق داليل

 مسلمانان

  به كسب علم ودانش             يتوجه جد  -1

  ياسالم يمغفلت نكردن از احكام و تعال -2


