
tg://join?invite=AAAAAEzfl1hWdaNQr2wuGA


 بسمه تعالی

 پیام های آسمانی پایه هفتم سیزدهمسؤاالت درس 

 

 خودت را امتحان کن

 و عقاید با را مردم کند می تالش شیطان که هنگامی دهند؟ می نجات انحراف از را مردم چگونه عالمان -1

 آن جلوی و شوند می انحراف متوجه که هستند عالمان این کند، منحرف درست راه از کارانه فریب تفکرات

  .گیرند می را

 .دهید توضیح را آن مثال یک با است؟ داده روی زمانی چه در مسلمانان علمی های پیشرفت بیشترین -2

 و علم کسب به جدی توجّه کنار در که داد می روی هایی زمان در همواره مسلمانان علمی های موفّقیت

 مجالس در نفر، هزار چهار از بیش مثال، عنوان به .کردند نمی غفلت اسالمی تعالیم و احکام از دانش،

 علمی های رشته از یکی یادگیری به گروهی هر و کردند می شرکت الساّلم علیه صادق امام درس گوناگون

 دانشگاه از بسیاری در هنوز آنها از برخی نام و شدند بزرگی دانشمندان بعدها، که شاگردانی بودند؛ مشغول

 که بود شاگردی هزار چهار این از یکی (شیمی علم پدر) حیان بن جابر. شود می شنیده جهان بزرگ های

 .کرد می علم کسب السّالم علیه صادق امام نزد ها سال

 بینش و دانش بدون را کارهایش که کسی دارد؟ دنبال به ای نتیجه چه بینش و دانش بدون کارها انجام -3

 می دورتر مقصدش از کند، حرکت تر سریع هرچه. رود می بیراهه به که است کسی مانند دهد، می انجام

 .شود

 

 

 

 

 

 



 

 فعالت کالسی

 دانش و علم کسب به که کرد انتخاب را گروهی با نشینی هم مسجد، در اکرم پیامبر چرا شما نظر به -1

زیرا خداوند کسانی که علم می آموزند را مورد لطف و رحمت خود قرار می دهد و گروه  بودند؟ مشغول

و  عالملن با جهل و نادانی مبارزه می کنند و علو آگاهی باعث روشنی فکر و رسیدن به راه درست می شود

 رسالت پیامبر برای همین بود.

 همه برای آموزی علم .است واجب مسلمانی هر بر دانش فراگیری الف( -2

  معلم به نسبت تواضع. باشید فروتن آموزید، می علم او از که کسی برابر در ب( 

 واقعی ثروت. ناپذیر پایان است گنجی دانش و علم ج(

 همیشگی زندگی. اند زنده مرگشان از پس حتی شاند دان و علم اهل که آنانب( 

 : مراحل علم و دانش از دیدگاه پیامبر -3

  دیگران به آن آموزش (4 کردن عمل آن به( 3 سپردن خاطر به( 2 دادن فرا گوش( 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نکات متن

 برای مرا خداوند اما هستند، نیک کارهای انجام مشغول همگی افراد اینمحمد )ص( می فرماید: حضرت  *

 .است فرستاده مردم آموزش و تعلیم

 کسی بدانید مردم، ای* رسول خدا مقام کسی که علم می آموزد را در پیشگاه خدا چگونه توصیف کرده؟ 

 عبادت سال یک ثواب اعمالش کارنامۀ در دارد، برمی که قدمی هر با است، دانش فراگیری دنبال به که

 از برایش اوست پای زیر که زمینی و گسترانند می او پای زیر را هایشان بال فرشتگان. شود می نوشته

 .طلبد می آمرزش مهربانخداوند 

 .بیفزا مرا دانش پروردگارا، بگو،( چیست؟ عِلمًا ز دنی رَب ّ قُل وَ* معنی آیه )


