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 ...............................................................................................................................................................................................................

چه ا ه نآعمل به  توضیح بده ن ها به پدرت و مادرت نیکی و کمک کنی را فهرست کن و آ( کارهایی را که می توانی به وسیله 2

 نتیجه ای برای حال و آینده ات خواهد داشت.

 ...............................................................................................................................................................................................................

( در حال گذر از خیابان هستی و یک فرد نابینا را می بینی که در حال عبور از عرض خیابان هست و ماشین ها هم بوق می 3

 زنند.با مشاهده این صحنه چه کاری انجام می دهی؟

 ی داد برایت صدقه محسوب می شود؟ ...... چرا؟ آیا عملی را که انجام خواه ............................................................................  

درس پنجم )پیامبر رحمت(

وردن از آ ساراکه از مینا بزرگتر است از او می خواهد برایش یک لیوان آب بیاورد؛ ولی  سینابا هم خواهر و برادرند.  ساراو  سینا( 1

 آب خودداری کرد. و بین آنها جر و بحث افتاد.

  سارا    سینا    الف( به نظر شما در این مشاجره حق با چه کسی است؟

........................................... ب( کسی که حق با او نبوده چه ویژگی را باید داشته باشد؟

.......................................................................................................  ج( این ویژگی چه تأثیری در شخصیت او دارد؟

انجام می دهی.چرا؟ نتیجه آن را بر اخالق و رفتار  د( با توجه به ماجرای سینا و سارا اگر شما در این موقعیت قرار بگیری چه کاری

............................................................................................................................................................. های خود بنویس.

عنوان امانت تحویل می دهد و پس از یکماه آن را از شما طلب می کند.هزار تومان به  055( شخصی به شما 2

 خیر       بلهالف( آیا پول را به او برمی گردانی؟ 

....................................................................... ب( در صورتی که پاسخت مثبت است چقدر از آن مبلغ را به او پس خواهی داد؟ .

ج( اگر مبلغ را پس ندهی چه نتیجه ای برایت در پی خواهد داشت؟) با توجه به سخن پیامبر توضیح بده(

 ...............................................................................................................................................................................................................

درس ششم )اسوه فداکاری و عدالت(

( با انجام چه کارهایی می توانی فداکاری خود را برای دین خدا ثابت کنی. کارهایی را که انجام می دهی را در طول دو هفته 1

 لیست کن و به کالس ارائه بده.

 نتیجه فداکاری و تمرین کردن آن چه تاثیری بر زندگی فردی و اجتماعی تو خواهد داشت؟ 

 ...............................................................................................................................................................................................................

 ( بر اساس ماجرای زیر به سؤاالت پاسخ بده.   2
در دوران حکومت امیرالـمؤمنین)ع( میان ایشان و مرد مسیحی به خاطر یک زره اختالف افتاد هر یک از طرفین ادعا می کرد که زره مال اوست .

شدند. قاضی با دیدن حاکم مسلمین به نشانه احترام دست به سینه از جا بلند شد. امام از این حرکت کار آن ها به دادگاه افتاد و هر دو در آنجا حاضر 

ون و ن چقاضی ناراحت شدند. قاضی به نفع فرد مسیحی حکم کرد و زره را به او داد. امیرالـمؤمنین)ع( نیز به دلیل نداشتن شاهد، حکم قاضی را بدو

 چرا پذیرفتند.

................................................................................ علی)ع( در ابتدای ورود به دادگاه از قاضی ناراحت شدند؟الف( چرا حضرت 



79- 79تحصیلی سا  – طراح سؤال : مبین دشتی –سواالت عملکردی پیام های آسمان هفتم   

صفحه4

............................................................................................................. ب( به نظر شما قاضی باید چه رفتاری انجام می داد؟ چرا؟

................................................................................................  ؟می گیریج( با توجه به قضاوت قاضی چه نتیجه ای از این داستان 

یت ها قرار بگیری چه کار هایی را انجام خواهی داد؟د( چنانچه در آینده قاضی دادگاه بشوی و در این گونه موقع

 .............................................................................................................................................................................................

رین بانو (درس هفتم ) برت

اه آینده مدر طول مدت یک این قسمت از زندگی ایشان الگو قرار دادن با مطالعه و  حضرت فاطمه)س( ساده زیست بودند.( 1

داد را فهرست کن و در کالس برای بقیه خواهی ساده زیستی را در خانواده خود تمرین کن وکارهایی را که در این زمینه انجام 

 دوستان بازگو کن.

 .............................................................................................................................................................................................

 ه آن را در آینده ات مشخص کن.این نوع ساده زیستی چه تغییراتی در زندگیت ایجاد کرده است؟ و نتیج

 .............................................................................................................................................................................................

زلزله شود و مردم به شدت نیازمند کمک باشند.در این موقعیت چگونه می توانی به این یک شهری نزدیک به شما  ( چنانچه در2

 ) با توجه به ماجرا بخشش و ایثار حضرت فاطمه)س(( افراد کمک کنی؟

 .............................................................................................................................................................................................

درس هشتم ) افتخار بندگی (

 فرمول تبدیل سال شمسی به قمری به شیوه زیر است.( 1

  سال تولد شمسی +11 = فرمول :  سال قمری 

  بصورت تقریبی در اینجا بنویسید. حساب کنید و تاریخ رسیدن بلوغ شرعی خود را     /    /1  

احکامی را می توانی انجام بدهی. و دینی به سن بلوغ نرسیده ای چه تکالیف( شما به عنوان شخصی که هنوز 2

 .............................................................................................................................................................................................

 این  تکالیف دینی که در بعد از بلوغ بر تو واجب است را در خانه یا مدرسه و یا مسجد و ...... انجام بده و  اکنون چند مورد از

 مشخص کن انجام این کارها چه نتیجه ای برایت در پی خواهد داشت.

 .............................................................................................................................................................................................

ر طول یک هفته انجام بده که خداوند از تو نزد ( طبق سخن امام صادق)ع( به عنوان یک نواجوان نورسیده کارهایی را د3

 )آن ها را در یک جدول بنویس و در کالس ارائه کن(فرشتگانش افتخار کند.

 .............................................................................................................................................................................................

درس نهم ) به سوی پاکی (

( ظرفی را که با دهان سگ نجس شده است را با رعایت موارد بهداشتی همراه با آب ، خاک و تشت)با هماهنگی مدیر و معلم( 1

 .به کالس بیاور و شیوه تطهیر آن را در کالس انجام بده

 .............................................................................................................................................................................................




