پاسخ های پیشنهادی پرسش های کتاب پیام های آسمانی سال اوّل دوره ی متوسطه ی اوّل ( هفتم )
درس اول تا هشتم
فصل اوّل
درس اوّل ( بینای مهربان )

پاسخ :
 – 1گاهی انسان ها با بی دقتی یا سهل انگاری و یا حتی از سر نادانی ،خودشان را در برابر حوادث قرار
می دهند .و خود را از حفاظت خداوند محروم می کنند .صفحه ی 4
 - 2شکر نعمت  ،ناسپاسی در برابر خداوند است.
 – 3شکر واقعی این است که از نعمت ها در راه حرام استفاده نکنیم.
امام صادق علیه السالم می فرماید  ( :شکر نعمت آن است که از آنچه خداوند حرام کرده است  ،دوری کنی ) .

شکر نعمت ،نعمتت افزون کند

کفر نعمت ،از کفت بیرون کند

صفحه ی 7

درس دوّم ( استعانت از خداوند )

پاسخ :
 – 1چون می خواست به هارون بفهماند که تنها خداوند است که به کسی نیازمند نیست و تنها خداوند است
که قدرت یاری رساندن به بندگانش را دارد.
 – 2گاهی اوقات از خداوند چیزهایی را درخواست می کنیم که به مصلحت مان نیست .خداوند که بهتر از
هرکس دیگری از سود و زیان ما آگاه است ،به جای خواسته ی ما ،چیزی را که مفیدتر و مناسب تر است به
ما می دهد .صفحه ی 13
 – 3به شرط اینکه صبر و تقوا داشته باشند.
 – 4الف ) با جهاد در راه خدا و دفاع از دین با جان و اموالمان  ،ب ) با عمل به دستورات خداوند در انجام
دادن آن چیزی که بر ما واجب کرده ،ج ) دوری از چیزهایی که بر ما حرام کرده است.

صفحه ی  14و 11
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فصل دوّم
درس سوّم ( تلخ و شیرین )

پاسخ :
 – 1زیرا پادشاه زیرک به جای استراحت کردن مانند پادشاهان دیگر وقتش را صرف استراحت نکرده بود
و برای خودش در جزیره جای زیبایی ساخته بود .وضعیت ما انسان ها نیز در هنگام رفتن از این دنیا با
انسان های دیگر متفاوت است.
 -2کافران و بدکارانی که تمام زندگی خود را به خوشگذرانی و تفریح در دنیا می پردازند و برای سفر خود
توشه ای آماده نمی کنند ،اصالً دوست ندارند از این دنیا بروند ( 0 .چرا ) زیرا می دانند مرگ برای آنها به
معنای پایان خوشی ها و سرآغاز سختی هاست .صفحه ی 26
 – 3کسانی که در زندگی خود به خدا و پیامبرانشان ایمان دارند و به فکر زندگی پس از مرگ هستند ،مانند
پادشاه زیرک اند که رفتن از شهر  ،هیچ ترسی برایش نداشت چرا که می دانند در زندگی جدید خود نیز
در آرامش و راحتی به سر خواهند برد .صفحه ی 26
درس چهارم ( عبور آسان )

پاسخ :
 – 1امام صادق علیه السالم می فرماید  :هر کس پیوند خود را با بستگانش محکم کند و با پدر و مادرش
بسیار خوش رفتار و مهربان باشد ،دشواری های مرگ بر او آسان می شود و در دنیا نیز هرگز فقیر و تهی
دست نمی شود .صفحه ی 31
 – 2علّت فشار قبر سعد این است که او با خانواده اش در خانه بد اخالقی می کرد .صفحه ی 32
 – 3امام صادق علیه السالم می فرماید  :صدقه دادن موجب  -1نجات یافتن از مرگ بد  -2رهایی از هفتاد
نوع بالست.

صفحه ی 34

 – 4امام علی علیه السالم فرمود  :کسی که از گناهان بپرهیزد و به واجباتش عمل کند و خود را به اخالق
نیکو بیاراید ،دیگر برایش فرقی ندارد چگونه بمیرد .به خدا قسم برای پسر ابوطالب فرقی ندارد که او به
سراغ مرگ برود یا اینکه مرگ به سراغش آید .صفحه ی 34
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فصل سوّم
درس پنجم ( دین  ،گنج بی پایان )

پاسخ :
 -1خیر زیرا انسان برای رسیدن به خوشبختی هر راهی را آزمایش می کند ،اما باز هم نمی تواند خوود را از
وضعیت تأسف باری که در آن قرار دارد نجات دهد ،چرا کوه تنهوا بوه تجربوه و دانوش محودود خوود تکیوه
می کند .صفحه ی 41
 - 2ارزش دین وقتی بیشتر مشوخ

موی شوود کوه بودانیم ،اگور پیوامبران راه درسوت خوشوبختی را بیوان

نمی کردند ،ما هرگز نمی توانستیم خودمان این راه را پیدا کنیم .صفحه ی 42
 – 3به سعادت دنیا و آخرت نمی رسیدند .خیر تفاوتی نداشت .
درس ششم ( پیامبر رحمت )

پاسخ :
 – 1پیامبران الهی  -پیامبران چون خود هدایت یافته بودند ،بهترین شیوه ی زندگی را انتخاب موی کردنود،
بنابراین زندگی آن ها به صورت کامل می تواند الگوی زندگی ما قرار گیرد .صفحه ی 44
 – 2رسیدن به بهشوت بورای او ممکون نیسوت  .بنوابراین توالش کنویم بوا پیوروی از راهنموایی هوای آن هوا
سپاسگزار این نعمت الهی باشیم.
 - 3امام صادق علیه السالم درباره ی ساده زیستی پیامبر اکرم می فرماید :
(  -1هرگاه لباس و کفش رسول خدا پاره می شود ،خوودش آن هوا را موی دوخوت -2 ،وقتوی در موی زدنود
خودش در را باز می کرد -3 .با دستان خودش گندم و جو را آسیاب می کرد و آب می آورد -4 .در انجوام
کارهای خانه  ،به خانواده ی خود کمک می کرد ) .صفحه ی 13
 - 4عزت نفس احساس با ارزش بودن است ،یعنی اینکه خودمان را پیش دیگران کوچک نکنیم.

صفحه ی 11
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درس هفتم ( اسوه ی فداکاری و عدالت )

پاسخ :
 -1الف) شکست عمرو بن عبدود به دست حضرت علی (ع) ب ) در کنار رسول خدا ماندن در جنگ اُحُد
ج ) شکست یهودیان و از جا کندن قلعه ی خیبر در جنگ معروف خیبر

صفحه ی 14

 - 2حق مظلوم را از ظالم بستانند و به او بازگردانند .صفحه ی 61
 - 3از آگاهان عهد گرفته در برابر شکم بارگی ستمگران و گرسنگی مظلومان سکوت نکنند.

صفحه ی 61

درس هشتم ( برترین بانو )

پاسخ :
 -1تا مبادا امام علی (ع) نتواند خواسته ی حضرت فاطمه را برآورده کند و شرمنده ی او شود.

صفحه ی 72

 – 2به این دلیل که امام علی (ع) ایمان را بر ثروت برتری می داد .صفحه ی 64
 ) 1 – 3حیا و عفت

 ) 2عالقه ی شدید به پیامبر  ) 3حضور در اجتماع  ) 4ساده زیسوتی  )1ایثوار و

بخشندگی
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