
 بسمه تعالی

 تمفپیام های آسمانی پایه ه سومال های درس ؤس

 خودت را امتحان کن

.چرا پادشاه زیرک از رفتن به جزیره هیچ ترسی در دلش نداشت؟ زیرا او برای خود توشه آماده نموده بود و 1

 استفاده کرد. برای رفتنش همه چیز را مهیا کرده بود و از راهنمایی کسی که از پایان این ما جرا آگاه بود

مرگ برای چه کسانی وحشتناک و ناخوشایند است؟چرا؟ کافران و بد کارانی که تمام زندگی خود را به .2

خوش گذرانی و تفریح در دنیا می پردازند و برای سفر خود توشه راه آماده نمی کنند، اصالً دوست ندارند از 

 معنای پایان خوشی ها و سر آغاز سختی هاست.این دنیا بروند، زیرا می دانند مرگ برای آنها به 

.حالت مؤمنان در هنگام مرگ را توضیح دهید. کسانی که در زندگی خود به خدا و پیامبرانشان  ایمان 3

مانند پادشاه زیرکند که رفتن از شهر، هیچ ترسی برایش نداشت،  دارند و به فکر زندگی پس از مرگ هستند،

  د خود در آرامش و راحتی به سر خواهند برد.چرا که می داند در زندگی جدی

 فعّالیت کالسی

الف( به نظر شما اگر پادشاه زیرک به جای کار و زحمت یک ساله، خوش گذرانی و زندگی راحت در قصر را 

انتخاب می کرد، چه سرانجامی در انتظار او می بود؟ او را نیز مانند پادشاهان گذشته پس از پایان یک سال 

 حتی از بین می رفت.ای دور می بردند و هیچ گونه امکاناتی همراه نداشت و به رابه جزیره 

ب( اگر کمی فکر کنیم در می یابیم که داستان زیرک شباهت های زیادی با زندگی خود ما در دنیا دارد. 

 این شباهت ها را پیدا کنید و مانند نمونه، جا های خالی زیر را پر کنید.

بود که به آن شهر آمده بود به راهنمایی نیاز داشت.                                                زیرک که اولین با .1

 وشبختی نیاز مند راهنمایی پیامبران هستیم.خمانیز که تنها یک بار به دنیا می آییم، برای 

                                    .او می توانست تمام وقتش را به استراحت در قصر بپردازد.                     2

 مانیز ممکن است در این دنیا به راحت طلبی و آسایش تمام عمرمان را سپری کنیم. 

                                                                                .زمان پادشاهی اش خیلی زود سپری شد.3

 ی زود به پایان برسد و یا مدت زمان آن کم یا زیاد باشد.زمان زندگی ما نیز ممکن است خیل
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.اصالً گمان نمی کرد که نگهبانان ناگهان نیمه شب به سراغش بیایند.                                                    4

 هر لحظه که فکرش را نمی کنیم به سراغمان بیاید و ما را به جهان آخرت ببرد. مرگممکن است فرشته 

نگهبانان هنگام رفتن به او اجازه هیچ کاری ندادن.                                                                        .5

 را هم نداریم. به هنگام رفتن ما نیز اجازه خداحافظی حتی با نزدیک ترین افرادمان

او در آن جزیره در جایی زندگی می کرد که خودش ساخته بود.                                                       .6

 ما نیز بهشت را با دسترنج و تالش خود در این دنیا می سازیم.

سا کنان آن شود.                  .اگر زیرک وارد این شهر نمی شد، هرگز نمی توانست روزی پادشاه جزیره زیبا و7

اگر خدای رحمان ما را خلق نمی کرد و فرصت زندگی را به ما نمی داد و به دنیا نمی آمدیم، نمی توانستیم 

  زندگی بکنیم.
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