فصل3

گلبرگ
پيامهاي آسمان

درس 5

راهنماشناسي

پيامبر رحمت
سؤاالت امتحاني درس پنجم

.1
.2

پيام آيه

سول ّ
الل اُسو ٌة َح َسن ٌ
َة( »...احزاب آیه  )21چه پیام و مفهومي را بیان ميفرماید؟ ( 2مورد)
کان ل َ ُکم فی َر ِ
1آية «لَقد َ

در جاهاي خالي كلمات مناسب بنويسيد.

2گفتار و رفتار پيامبران راه دستیابي به

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

است.

.3
.4

3ع ّزتنفس احساس

4در دین اسالم خیانت به امانت از بزرگترین

.5

5رسول خدا قبل از مبعوث شدن به پیامبري ،در بین مردم به

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

است.
است.

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

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

مشهور بود.

ّ
مشخص كنيد.
درستي يا نادرستي عبارتهاي زير را

.6

6انجام امور شخصي پيامبر (ص) به عهدة خودشان بود  .درست

   نادرست

.7

		
7الزم نیست امانت غیر مسلمان را به او بازگردانیم.

درست

   نادرست

.8

سؤاالت چهارگزينهاي
8در آیه «و اِن َ
ظیم» خطاب خداوند به چه کسياست؟
ّک ل َ َعلي ُخ ُل ٍق َع ٍ

.9

9چرا زندگي پيامبران كاملترين الگوي زندگي انسانهاست؟

الف .حضرت موسي (ع)

ب .حضرت عیسي (ع)

الف .به خاطر بزرگواري و محبت
پ .چون اخالق آنها نيكو بود.
010

پ .حضرت محمد (ص)

ت .حضرت ابراهیم (ع)

ب .چون پيامبران هدایت یافتهاند و بهترين شيوه زندگي را انتخابكردهاند.
ت .زيرا دعوت مردم را با خوشاخالقي ميپذيرفتند.

1از كنار هم قرار دادن عبارتهاي درهمريخته ،حديثي زيبا از پيامبر را كه نشانگر ع ّزتنفس ايشان است به دست آوريد.

«حتي درخواست براي  /خود را از ديگران نخواهيد  /چوب خالل دندان  /هيچوقت انجام كارهاي (شخصي)».
به سؤاالت زير پاسخ كوتاه دهيد.

111

1كدام پيامبر الهي تمام ويژگيهاي اخالقي پيامبران گذشته را داشته است؟

212

1بنا به فرمودة خداوند در قرآن ،چه كسي اسوة حسنة مردم است؟

1 313چه کسانيميتوانند الگوي عملي زندگيانسانها قرار گیرند؟
414

1ع ّزتنفس به چه معناست؟

به سؤاالت زير پاسخ كامل دهيد.

515
616

ً
مین :رحمت جهانیان» معرفيميفرماید؟ (آیه با ترجمه)
1آیهاي را بیان کنید که در آن خداوند پیامبر را:
«رحمة ل ِلعال َ َ

1بنا به فرمایش پیامبر خیانت کننده به امانت هنگام مرگ چه سرانجامي دارد و در چه حالي خدا را مالقات خواهد کرد؟

717

1يكي از نعمتهاي بزرگ خداوند ،فرستادن پيامبران است ،چگونه ميتوانيم شكرگزار اين نعمت باشيم؟

1 818مردم جهان چگونه ميتوانند به بهشت زيباي خداوند و رحمت بيكران الهي برسند؟
919

انديشه و نظر

1چگونه ميتوان ع ّزتنفس خود را حفظ كرد؟

10

پاسخ

گلبرگ

2

رستگاري

3

با ارزش بودن

4

گناهان

5

ي امانتدار)
محمد امین (امین یعن 

6

درست

7

نادرست

8

گزينة «پ»

9

گزينة «ب»

 13پیامبران الگوي انسانها در رفتار و گفتار هستند و الگوي کامل همه
محمد (ص) است.
انسانها حضرت ّ

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

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

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

 14ع ّزتنفس يعني احساس با ارزش بودن ،يعني اينكه خودمان را پيش
ديگران كوچك نكنيم.

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

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

رس َ
مین( .انبیاء آیه  )107ما تو را جز به عنوان
لناک ا ِّل َرح َم ًة ل ِلعال َ َ
َ 15و ما ا َ َ
رحمت برايتمام جهانیان نفرستادیم.

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

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

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

 16اگر امانت را به صاحبش ندهد ،اگر بمیرد بر دین اسالم نمرده است و
خدا را در حالي مالقات خواهد کرد که از او خشمگین است.

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

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

 17خداوند بزرگ با فرستادن پيامبرانش لطف بزرگي به ما كرده است و ما
تالش ميكنيم با پيروي از راهنماييهاي آنها ،سپاسگزار اين نعمت
باشيم.

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

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

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

 18آنها بايد پيامبر اكرم (ص) را به عنوان الگوي عملي زندگي خود قرار
دهند تا به بهشت زیباي خدا راه یابند.

 10هيچوقت انجام كارهاي (شخصي) خود را از ديگران نخواهيد ،حتي
درخواست براي چوب خالل دندان.

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

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

 19به عهدة دانشآموز است.

 11پيامبر اسالم (ص)

درس 6

اسوة فداكاري و عدالت
سؤاالت امتحاني درس ششم

.1
.2

پيام آيه

ِ
ّاس َمن يَشري ن َ ْف َس ُه ا ِبتِغا َء َم
رضات اهلل» علت فداکاري حضرت علي (ع) در ل َ ْی َل ُةال َمبیت چه بوده است؟
ِن الن ِ
1با توجه به آية « و م َ

در جاهاي خالي كلمات مناسب بنويسيد.

2ماجراي از خودگذشتگي حضرت علي (ع) در شب هجرت به

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

معروف است.

داوطلب مبارزه با عمربن عبدِ ُو ّد شد.

.3

3حضرت علي (ع) در ميدان جنگ

.4

4حضرت علي (ع) حكومت را براي ایجاد

.5

5حضرت علي (ع) در جنگ خیبر ،در قلعه را از جا كند و يهوديان را شكست داد 	.درست

   نادرست

.6

درست

   نادرست

درست

   نادرست

.7
.8

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

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

ّ
مشخص كنيد.
درستي يا نادرستي عبارتهاي زير را

پذيرفت.

6حضرت علي (ع) مأمور شد تا آيات مهم سورة توبه را در ميان مشرکان ّ
مکه با صداي بلند بخواند.

7حضرت علي (ع) در تقسيم بيتالمال همهچيز را به د ّقت و به صورت مساوي ميان تمام مسلمانان تقسيم ميكرد.

سؤاالت چهارگزينهاي

8با توجه به ماجراي زره حضرت امیرالمومنین (ع) و مرد مسیحي کدام گزینه نادرست است؟

ي را سارق زره خود معرفي کرد.
الف .علي (ع) مرد مسیح 
ب .امام فرمود :زرهي که مرد قصد فروش آن را دارد براي من است.

11

اول متوسطه)
پايه هفتم (دوره ّ

1

 .1انسان در زندگي خود به الگو نیاز دارد.
 .2پیامبر خدا حضرت محمد (ص) الگوي همه انسانهاست.

 12پيامبر اسالم (ص)

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


«حفظ آیات و روایات»

اول
 درس ّ

«تعاریف و اصطالحات»

بینای مهربان

ین ما ُکنتُم هرکجا باشید او با شماست.
َو ُه َو َم َع ُکم ا َ َ
زیدن َُّکم اگر شکرگزاري کنید ،ما قطعاً (نعمتها را) زیاد ميکنیم.
لَئِن شُ کرتُم َلَ َ

 درس دوم

َو َ
قال َر ُبُّک ْم أُدعوني
		
اَستَجِ ب ل ُک ْم

استعانت از خداوند

و پروردگارتان گفت :مرا بخوانید.
تا (دعاي) شما را بپذیرم.

 درس پنجم

«سوره غافر آیه »60

پیامبر رحمت

پیامبراکرم(ص)فرمود:هیچوقتانجامکارهاي(شخصي)خودراازدیگراننخواهیدحتي
(در کوچکترین چیزي مثل) درخواست براي چوب خالل دندان
«الوافيبالوفیات صفدي ،ج ،1ص»72

رس َ
حم ُةل ِلعالمین
َوماأَ َ
لناکا ِّل َر َ
نفرستادیم.

ما تو را جز به عنوان رحمت براي تمام جهانیان

 درس هفتم

«سوره انبیا آیه»107

برترین بانو 

پیامبر اکرم (ص) فرمود :خداوند فاطمه را دوست دارد و دوستداران فاطمه را نیز
دوست دارد .خداوند با خوشحالي فاطمه خشنود و با خشم او خشمگین ميشود.


مط ّهرات :چیزهایي که نجاسات را پاک ميکنند.
صدقه :کمک مالي به نیازمندان و هر نوع کمک به دیگران در راه خداوند.
محمد (ص) است« .و ما ا َ
َ
رسلناك
پيامبر رحمت :منظور پيامبر اكرم حضرت ّ
مين»
ا ِ ّال َرحم ًۀ ل ِلعال َ َ
محمد (ص) است ،خداوند اخالق
حضرت
اكرم
پيامبر
به
مربوط
خلقٌ عظيم:
ّ
ايشان را بسيار نيكو معرفي ميكند.
ليلۀالمبيت :شب هجرت پيامبر است كه حضرت علي (ع) در آن شب با
از خود گذشتگي و فداكاري به جاي پيامبر در بستر ايشان خوابيد تا پيامبر
بتواند از مكه خارج شود.
فداكار :كسي است كه براي خدمت به دين و جامعه خود از مال ،سالمتي،
خانواده و حتي از جان خود ميگذرد و آنها را در راه هدف پاك و بزرگ فدا
ميكند.
الگوي زندگي پس از پيامبر :اميرالمؤمنين علي (ع) برترين الگو پس از
پيامبر است.
بلوغ شرعي :بلوغ شرعي سرآغاز واجب شدن تكاليف ديني است .یعني بر هر
پسر و دختري واجب ميشود مانند بزرگساالن به احکام دین خود مانند نماز،
روزه ،حجاب و  ...عمل کنند.

«ارشاد القلوب ،ج  ،2ص »231

متخصص در دين مجتهد يا فقيه ميگويند.
مجتهد يا فقيه :به افراد
ّ

 1

3
 درس چهاردهم

راههای بهرهمندی از یاری خداوند:

صبر و تقوا :اگر ما بتوانیم در برابر مشکالت و سختیها صبر کنیم و در هر موقعیتی
گناه نکنیم ،خداوند بیش از پیش ما را یاری خواهد کرد.

کمال همنشین

امام صادق (ع) ميفرماید :براي اینکه کسي را به درستي بشناسید ،تنها به طوالني
بودن رکوع و سجود نمازش نگاه نکنید ،بلکه به راستگویي و امانتداري او بنگرید.
کسي که زبانش راستگو باشد ،اعمالش نیز پاک خواهد شد.

نمونه :یاری مسلمانان پس از شکست اولیه در جنگ اُحد که بواسطه صبر و تقوا

«کافي ،ج  ،2ص »105



و توجه مسلمانان ،خداوند آنان را یاری فرمود.

اول
 درس ّ

ی ا ِن تصبروا و تَتَّقوا َو ....
بَل َْ
ج هزار نفر
ترجمه :آری اگر صبر کنید و تقوا پیشه کنید ......پروردگارتان شما را با پن 
از فرشتگان نشاندار یاری خواهد کرد.
یاری دادن خداوند :منظور از یاری خدا ،یاری دین اوست و یاری دین او:
 .1با جهاد در راه خدا با جان و مال

بینای مهربان

خداوند مهربانترین است و از حال همه خبر دارد .او چون همه ما را دوست
دارد ،از ما و تمامی آفریدههایش به خوبی مواظبت میکند (این سخن پیام آیه
زیر است).
َف ّ
ِمین
الراح َ
خیر حافظاً َو ُه َو ا َ َ
رح ُم ّ
الل ٌ

خداوند بهترین نگهدارنده است و او مهربانترین مهربانان است.

 .2عمل به دستورات خداوند در انجام واجبات

نکته :گاهی انسانها با بی دقتی یا سهلانگاری و یا حتی از سر نادانی دچار حادثه

 .3ترک محرمات

میشوند نه این افراد با اشتباهات یا گناهانی که مرتکب میشوند ،خودشان را از

خداوند به کسانی که او را یاری دهند ،وعده یاری داده است.

حفاظت خداوند محروم میکنند.
نشانههای محبت خداوند به انسان:

نصر ُکم ...
یا اَیّها ال ّ َ
تنص ُروا اهللَ یَ ُ
ذین آ َمنوا ا ِن ُ
ای کسانی که ایمان آوردهاید اگر خدا را یاری کنید ،او [نیز] شما را یاری میکند و...

محافظت خداوند از انسانها
برتری دادن انسان به سایر موجودات
نعمتهای فراوان از جمله :نعمت یادگیری

5

7

29

اول متوسطه)
پایه هفتم (دوره ّ

ناسپاسي نعمت :استفادة ناصحيح از نعمتها ،ناسپاسي در برابر خداوند است.
ياري خداوند :منظور از ياري خداوند ،ياري دين اوست.

«سوره حدید آیه »4

«سوره ابراهیم آیه »7

گلبرگ

سؤاالت امتحاني درس :پيامهاي آسمان

ساعت شروع 9 :صبح

رديف

سؤاالت

الف

پيام و مفهوم آيه

ب

در جاهاي خالي كلمات مناسب بنويسيد.

پ

ّ
مشخص كنيد.
درستي يا نادرستي عبارتهاي زير را

ت

آزمون نوبت دوم ()1

خير ل َ ُكم و َعسي اَن تُحِ ّبوا شيئ ًا و َه َو ش َّر ل َ ُكم َو ا ُ
ون» پيامهاي
هلل يَ ْع َل ُم و اَنتم ال تَع َل ُم َ
 .1با دقت در آيه شريفة «َ ...عسي اَن تَك َرهوا شيئ ًا و هو ٌ
آيه را بيان كنيد.

1/5

 .7مأموم نبايد تكبيرۀاالحرام را پيش از امام بگويد.

درست

نادرست

 .8تمام غسلها به یک صورت انجام میشود و تنها نیتهای آنها متفاوت است.

درست

نادرست

 .9اگر مأموم به اشتباه پیش از امام سر از رکوع بردارد ،نمازش باطل است.

درست

نادرست

 .10دروغ گفتن به شوخي اشکالي ندارد.

درست

نادرست

 .11بدرفتاري با خانواده موجب فشار قبر ميشود.

درست

نادرست

سؤاالت چهارگزينهاي

 .12مهمترين و سادهترين راه جلب ياري خداوند چيست؟

ب .دعا

الف .روزه

		
الف .چون آنها سادهزيست بودند.
		
پ .چون اخالق آنها نيكو بود.

 .14اصل ا ّول و مهم برنامهريزي  . . . . . . . . . . . . . . . . . .است.

ب .راستگويي

الف .اولويتبندي

متخصص در دين چه ميگويند؟
 .15به افراد
ّ

ب .مجتهد

الف .متديّن

2
پ .جهاد

ت .صبر

ب .چون پيامبران بهترين شيوه زندگي را داشتند.
ت .زيرا با اكثريّت مردم همراهي ميكردند.
پ .توجه به رقبا
پ .عالم

 .16كلمات ستون «الف» را به كلمات مناسب در ستون «ب» وصل كنيد( .يك كلمه اضافه است).

الف

1

1/25

 .2نعمتهاي خداوند هركدام نشانهاي از  . . . . . . . . . . . . . . . . . .او به انسان است.
 .3گفتار پيامبران نشانگر راه دستيابي به  . . . . . . . . . . . . . . . . . .است.
 .4برپا داشتن  . . . . . . . . . . . . . . . . . .آنقدر نزد خداوند ارزشمند است كه آن را به تمام پيامبرانش آموخت.
 .5مستحب است نمازهاي واجب  . . . . . . . . . . . . . . . . . .خوانده شود.
 .6سخنان حضرت فاطمه (س) در  . . . . . . . . . . . . . . . . . .نمونهای از حضور مؤثر ایشان در اجتماع مردم بود.

 .13چرا زندگي پيامبران كاملترين الگوي زندگي انسانها است؟

ث

نمره

ب

صدقه

عجله

گناه

رهايي از هفتاد نوع بال

مزدور شيطان

حجاب

آرامش و امنيت

حوادث

ت .انتخاب
ت .اجتهاد
1

ثروت

ج

به سؤالهاي زير پاسخ كوتاه دهيد.

 .17خداوند با چه شروطي مسلمانان را در ادامه جنگ اُحد ياري فرمود؟
 .18تنها چه کساني ميتوانند مسیر صحیح زندگي را به ما نشان دهند؟
 .19چهار مورد از نجاسات را نام ببريد؟
 .20يكي از كارهاي مستحب قبل از ظهر جمعه را بنويسيد.
 .21منظور از مط ّهرات چیست؟ دو مورد آن را نام ببرید.
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آزمون4

پایه هفتم ـ منتخب []4

مدت امتحان 70 :دقيقه

گلبرگ

گلبرگ

رديف

پيامهاي آسمان

چ

سؤاالت

نمره

 .22من کیستم؟ یک از زیباترین و ارزشمندترین نمونههای همدلی مسلمانان با یکدیگر هستم ،با من همه در صفهای منظم ایستاده و به راز و نیاز
مشغول میشوند ،قلبهای مؤمنان به خداوند نزدیکتر شده و به خداوند توجه بیشتری پیدا میکنند و خدا نیز همه را مورد لطف و رحمت بیشتری قرار
میدهد» . . . . . . . . . . . . .« .
 .23در جدول زیر مشخص کنید هر یک از ذکرها مربوط به چه قسمتی از نماز است؟

0/5

به سؤاالت زير پاسخ كامل دهيد.

ذکر

ردیف

1/5

قسمتهای نماز

1

سبحان َرب ّ ِی ال ْعظیم و ب ِحمدِه
َ

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

2

شهد اَن ال اِل َه ا ِّل ا ُ
حد ُه ال شَ َ
ریک لَه و...
هلل َو َ
اَ ُ

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

3

ربی االَعلی َو ب ِحمدِه
َ
سبحان َّ

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

.24چرا نباید بدون دلیل اقامه نماز را به تأخیر انداخت؟
ي بگیرد؟
 .25چرا انسان عجول نميتواند تصمیمهاي درست 
السالم خداوند از آگاهان در برابر شکم بارگي ستمگران چه عهدي گرفته است؟
 .26با ّ
توجه به سخن اميرمؤمنان علي عليه ّ
 .27عاقبت راستگویی و دروغگویی را بیان کنید.
 .28انجام کارها بدون دانش و بینش چه نتیجهاي به دنبال دارد؟
 .29مسئوليت مشترك مردان و زنان براي حفظ پاكي جامعه چيست؟

1
1
1
1/25
1/5
2
جمع نمره

20

پاسخ تشريحي آزمون ()4
1

برخي تكاليف را شايد دوست نداشته باشيم ،ولي آنها براي ما خير و خوبي
هستند و شايد چيزي را دوست بداريم و آن براي ما بد باشد ولي خدا
ميداند چه چيزي به سود ما و چه چيزي به زيان ماست)1( .

...............................................................................................................................................
محبت ()0/25
2
ّ
...............................................................................................................................
 3رستگاري ()0/25
...............................................................................................................................
 4نماز ()0/25
...............................................................................................................................
 5به جماعت ()0/25
...............................................................................................................................................
 6مسجد مدینه ()0/25
...............................................................................................................................
 7درست ()0/25
...............................................................................................................................
 8درست ()0/25
...............................................................................................................................
 9نادرست ()0/25
...............................................................................................................................................
 10نادرست ()0/25
...............................................................................................................................................
 11درست ()0/25
...............................................................................................................................................
 12گزينة «ب» ()0/5
...............................................................................................................................................
 13گزينة «ب» ()0/5
...............................................................................................................................................
 14گزينة «الف» ()0/5
...............................................................................................................................................
 15گزينة «ب» ()0/5
...............................................................................................................................................
حوادث ()0/25
رهايي از هفتاد نوع بال ( )0/25گناه
 16صدقه
مزدور شيطان

عجله ( )0/25آرامش و امنيت

حجاب ()0/25
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 17به شرط صبر و تقوا داشتن ()0/5
...............................................................................................................................................
 18پیامبران با آوردن دین آسماني ()0/5
...............................................................................................................................................
 .1 19خون ( .2 )0/25ادرار ( .3 )0/25مدفوع ( .4 )0/25سگ ()0/25
...............................................................................................................................
 20غسل جمعه ()0/5
...............................................................................................................................
 21مط ّهرات نجاسات را پاک میکنند ( )0/5مانند آب و زمین ()0/5
...............................................................................................................................
 22نماز جماعت ()0/5
...............................................................................................................................................
 .3سجده ()0/5
 .2تشهد ()0/5
 .1 23رکوع ()0/5
...............................................................................................................................................
 24زیرا کسی که نمازش را بدون دلیل به تأخیر بیندازد ،دعوت خدا را در
برپایی نماز سبک شمرده و به آن بی احترامی کرده است)1( .
...............................................................................................................................................
 25وقتي دچار شتابزدگي ميشویم ،نميتوانیم خوب فکر کنیم و به همین دلیل از
تصمیمگیري صحیح بازميمانیم و هر تصمیمي ميتواند یک اشتباه بزرگ باشد)1( .
...............................................................................................................................................
 26خداوند از آگاهان عهد گرفته در برابر شكمبارگي ستمگران و گرسنگي مظلومان
سكوت نكنند)1( .
...............................................................................................................................................
 27عاقبت راستگويي نجات است و عاقبت دروغگويي ،حسرت و پشيماني .نتيجه
دروغگويي در دنيا خواري و در آخرت عذاب جهنم است)1/25( .
...............................................................................................................................................
 28امام صادق علیهالسالم ميفرماید :کسي که کارهایش را بدون دانش و بینش
ي است که به بیراهه ميرود .هرچه سریعتر حرکت
انجام ميدهد ،مانند کس 
کند ،از مقصدش دورتر ميشود)1/5( .
...............................................................................................................................
 29حفظ حجاب و پوشش مخصوص مردان و زنان از دستورات مهم اسالم است .مردان و
توجه نامحرمان را به سوي خود جلب ميكند بپرهيزند
زنان بايد از انجام هر رفتاري كه ّ
و به حفظ حيا و عفّت پايبند باشند)2( .
توجه نامحرمان را به سوي انسان جلب كند ،حرام است.
نكته :انجام هر رفتاري كه ّ

