
 بسمه تعالی

ومسدرس سواالت  -پیام های آسمان نهم
  اخالق و رفتارما،اعتقادات ساختمان شخصیت ما با چه چیزی ساخته می شود ؟ .1

 پیامبران و مومن های انسان الگوی مناسب برای ساختن شخصیت چه کسانی هستند ؟  .2

 پیامبراناگر کسی از بهترین های زمان خود باشد باید چه کسانی را سرمشق خود قرار دهد؟  .3

 یی با ویژگی های آنهاآشناالزمه سرمشق قرار دادن پیامبران چیست؟  .4

 .مطیع باشد وقتی کسی را برای کار میفرستیم چه صفاتی باید داشته باشد؟  .5

زن و فرزند خود را به دستور  حضرت ابراهیم علیه السالم چگونه در برابر دستورهای خداوند مطیع بود؟ .6

 داد. خدا در سرزمین بدون آب و آبادانی سکونت

 به فرعون خشم علی رغم حضرت موسی علیه السالم چگونه در برابر دستور های خداوند مطیع بود؟  .7

 .کرد دعوت را او و رفت فرعون سوی به خداوند دستور

در برابر سختی ها و مشالکتی که در زندگی برای حضرت ایوب چگونه در برابر دستور خداوند مطیع بود؟  .8

 و از امتحان های الهی سرافراز بیرون آمد. اوپیش آمدصبر کرد 

 مومنان و اکفرانمردم پس از دریافت دین چند دست می شدند؟  .9

 خطر افتادن دنیای خودبه دلبستگی به دنیا و ترس از چرا گروهی دین را نمی پذیرفتند؟  .10

  قتل و استهزای وشمردن  دروغگوداشتند؟ پیامبران با رفتاری چه مخالفان پیامبران  .11

 .سال در برابر تهمت ها و تمسخر ها استقامت کرد 950استقامت حضرت نوح چگونه بود؟  .12

  انداختن وی در آتش و تبعید از وطن،در برابر آزار ها  استقامت حضرت ابراهیم چگونه استقامت کرد؟ .13

لکید دست یافتن به وعده های بزرگ ،اطمینان داشتند که استقامت  پیامبران ناشی از چه بود؟ پایداری  .14

 الهی است.

 گفتند پرورداگر ما هللا است و پایداری کردندقرآن کریم درباره استقامت پیامبران چه می فرماید؟  .15

 پرستیدند. ستاره و خورشید و ماه را میعقاید باطل در زمان حضرت ابراهیم چه بود؟  .16

 و طواف می کردند.اگوساله ای از طال ساختند وبه دور عقاید باطل در زمان حضرت موسی چه بود؟  .17

 پرستی بت عقاید باطل در زمان پیامبر اسالم چه بود؟  .18

 و ندارد خداوند دستورات در ریشه که اعتقادی هر با داشتند؟  یچه مأموریتپیامبران در برابر عقاید باطل  .19

 خدا معتبر نیست مبارزه کنند. نزد

 اندیشه ورزی و تفکرپیامبران به جای خرافات به چه چیزی دعوت می کردند؟  .20

 می نه که پرستی می را چیزی چرا گفت؟ چه او به خویش عموی حضرت ابراهیم علیه السالم در دعوت  .21

 کنند می حل تو از را مشلکی نه و بیند نمی و شنود

 به آوردندو می را دیگری باطل عقیده پیامبران با عقاید خرافی چه می گفتند؟ مخالفان در برابر مبارزه  .22

 .آوریدمی بدشانسی ما برای شما گفتندمی پیامبران

 می شانسی و سیاه گربه -میکند دور را بدشانسی به تخته زدن  -۱۳نحوست عدد خرافات زمان ما چیست؟  .23

 .میکند دور را بال  رنگ ای فیروزه مهره -آورد

 فالگیرها کف بین ها و رمال هامروز چه کسانی مردم را فریب میدهند؟ ا .24

 وقتی ایمان انسان ها به خدا کمرنگ شود؟چه هنگام میل به خرافات در مردم پیدا می شود؟  .25

مبارزه  -استقامت -تسلیم در برابر دستور های خداوندسه مورد از ویژگی های مهم پیامبران را نام ببرید؟  .26

 و خرافات با عقاید باطل

 


