به نام خدا
دبیرستان سهام خیام ( دوره اول)
سواالت مفهومی پیام های آسمانی  -پایه هشتم
درس اول  :آفرینش شگفت انگیز
 1ـ حکیم کیست ؟ چرا به خداوند دانا حکیم می گویند ؟
 2ـ از نظم و هماهنگی این جهان شگفت انگیز چه نتیجه ای می گیریم ؟
 3ـ ارتباط نیاز های انسان و آفرینش جهان در چیست ؟
 4ـ چرا ما انسان ها به خداوند متعال نیازمندیم ؟
 5ـ هدف از آفرینش جهان شگفت انگیز چیست ؟
درس دوم  :عفو و گذشت
 1ـ شرایط توبه به مقبول چیست ؟
 2ـ چگونه بفهمیم که توبه ما مورد قبول خداوند واقع شده است ؟
 3ـ آیا اگر حق الناس به عهده کسی باشد توبه او قبول است ؟
 4ـ آیا هر بخشش و گذشتی برای انسانهای خطاکار الزم است ؟
 5ـ در چه صورت می توانیم از خطاهای دیگران چشم پوشی کنیم ؟
درس سوم  :همه چیز در دست توست
 1ـ چرا پاداش اعمال خوب ما ده ها برابر یا صدها برابر می شود ؟
 2ـ بهشتی که خداوند وعده داده چگونه توصیف شده است ؟
 3ـ چگونه انسان ها می توانند نعمت و لذت های بهشت را نصیب خود کنند ؟
 4ـ دوزخ چگونه جایگاهی است و جایگاه چه کسانی است ؟
 5ـ آیا شیطان گناهان ما را در قیامت به عهده می گیرد ؟
درس چهارم  :پیوند جاودان
 1ـ علت تاکید قرآن بر نعمت اهل بیت چیست ؟

 2ـ بر اساس احادیث نبوی تنها راه رسیدن به بهشت زیبای خداوندچیست ؟
 3ـ چرا باالترین نعمت که در نزد پروردگار سوال می شود  ،نعمت اهل بیت است ؟
 4ـ تاویل و تفسیر قرآن به چه معناست ؟
 5ـ چه چیز باعث شده که پیامبر و اهل بیت باالترین نعمت شناخته شوند ؟
 6ـ آیا به تنهایی می توان راه صحیح و سعادت در زندگی را بیابیم ؟
درس پنجم  :روزی که اسالم کامل شد
 1ـ علت ناامیدی دشمنان اسالم در در روز غدیر خم چه بود ؟
 2ـ آیا شک و تردیدی در بین مسلمانان از ماجرای روز غدیر وجود دارد ؟
 3ـ علت بر طرف شدن نگرانی پیامبر بعد از اعالم خبر جانشینی حضرت علی (ع ) چه بود ؟
 4ـ از سخن معروف پیامبر اکرم (ص ) در روز غدیر به چه چیزی پی می بریم ؟
 5ـ چرا حضرت علی ( ع ) بهترین فرد برای جانشینی پیلمبر بود ؟
درس ششم  :نردبان آسمان
 1ـ چرا نماز می خوانیم ؟
 2ـ بخشی از ثواب نماز همه ی نمازگزاران برای چه کسی است ؟
 3ـ علت سفارش اسالم به خواندن نماز در مسجد چیست ؟
 4ـ چرا گفتن اذان و اقامه عمل پسندیده و قابل تقدیر در اسالم است ؟
 5ـ ترک چهعبادتی انسان را به مرز هولناک کفر و بی ایمانی می کشاند ؟ چرا ؟
 6ـ آیا نماز در ادیان دیگر وجود داشته و دارد ؟
درس هفتم  :یک فرصت طالیی
 1ـ چرا ماه رمضان پر برکت ترین ماه نام گرفته است ؟
 2ـ چه عاملی باعث می شود که در این ماه از گناه دوری کنیم ؟
 3ـ روزه داری چگونه روح تقوا و صبر را در انسان تقویت می کند ؟
 4ـ پاداش کارهای نیک در ماه رمضان در مقایسه با ماه های دیگر چگونه است ؟

درس هشتم  :نشان ارزشمندی
 1ـ تفاوت بین قوانین الهی و قوانین بشری چیست ؟
 2ـ اثرات و فواید احکام و قوانین الهی در چیست ؟
 3ـ علت توصیه و تاکید امام صادق (ع ) در مورد حفظ نگاه به نامحرم چیست ؟
 4ـ آیا احکام الهی فقط برای سالمت جسم ما توصیه شده است ؟
 5ـ مهم ترین پیامد های بد حجابی چیست ؟
درس نهم  :تدبیر زندگانی
 1ـ نظر و دیدگاه اسالم در مورد مصرف و مصرف گرایی چیست ؟
 2ـ چه عواملی باعث می شود که انسان به مصرف گرایی توجه کند ؟
 3ـ هدف شرکت های بزرگ تبلیغاتی از تبلیغات چیست ؟
 4ـ چه راه کارهایی برای مقابله با مصرف گرایی پیشنهاد می کنید ؟
 5ـ تبلیغات روانی در فروش محصوالت شرکت های بزرگ چه چیزی را القا می کنند ؟
درس دهم  :دو سرمایه گرانبها
 1ـ چه شباهتی در مورد زمان و فرصت عمر وجود دارد ؟
 2ـ اندیشه انسان چه تاثیری بر انسان دارد ؟
 3ـ معاشرت با افراد نامنظم چه تاثیری بر زندگی ما دارد ؟
 4ـ اشتباهات و خطاهای انسانها نتیجه چیست ؟ چرا ؟
درس یازدهم  :آفت های زبان
 1ـ آیا غیبت فقط با زبان صورت می گیرد ؟
 2ـ چرا دروغ کلید همه زشتی ها است ؟
 3ـ چرا غیبت گناه کبیره و حرام است ؟
 4ـ ارزش سخن گفتن و کالم در دین اسالم را بیان کنید .
 5ـ چگونه می توان از گناهان زبان و آفت های زبان دوری کرد ؟

درس دوازدهم  :ارزش کار
 1ـ کار و اشتغال چه تغییرات و اثراتی در رشد جامعه دارد ؟
 2ـ آیا کسب و کار حرام آثار مخرب و بدی بر زندگی انسان دارد ؟
 3ـ دلیل توصیه های فراوان دین اسالم به کار و تالش چیست ؟
 4ـ مشکالتی که بر اثر بیکاری جوانان در جامعه شکل می گیرد را توضیح دهید .
 5ـ چطور می شود که حقوق یک کارمند یا بخشی از حقوق آن حرام می شود ؟
درس سیزدهم  :کلید گنج ها
 1ـ با توجه به فرمایش امام صادق ( ع ) اثر دعا نکردن چیست ؟
 2ـ چرا در اجابت برخی دعاها تاخیر می شود ؟
 3ـ چهار مورد از آداب دعا را نام ببرید .
 4ـ امام باقر ( ع ) چگونه حاجات خود را از خداوند می خواستند ؟
 5ـ بر اساس روایت های رسیده  ،بهترین اوقات دعا  ،چه زمان هایی است ؟
درس چهاردهم  :ما مسلمانان
ِخوةُ )) چیست ؟
ِنون ا َ
 1ـ پیام آیه (( ِا َّنما َ المُوم َ
 2ـ اهل سنت و شیعیان درباره ی جانشینی پیامبر اسالم ( ص ) چه اعتقادی دارند ؟
 3ـ چرا قدرت های استعمارگر  ،همه تالش خود را به کار می برند تا اتحاد مسلمانان را از بیت ببرند ؟
 4ـ با توجه به فرمایش امام صادق ( ع ) چهار مورد از حق مسلمان بر مسلمان را بنویسید .
 5ـ اعتقادهای مشترک بین مسلمانان کدام اند ؟
درس پانزدهم  :حق الناس
 1ـ آیا حق الناس فقط مربوط به مادیات و امور مادی است ؟
 2ـ کسی که در دنیا حقوق مردم را ضایع می کند چگونه رضایت آنها را در قیامت به دست می آورد ؟
 3ـ دین اسالم به چه دلیل حق الناس را بزرگترین حق می داند ؟
 4ـ چگونه انسان از رحمت الهی خود را دور می کند ؟

