بسمه تعالی
سؤال های درس چهارم پیام های آسمانی پایه هفتم
خودت را امتحان کن
 .1نیکی به پدر و مادر چه تأثیری بر زندگی ما در دنیا و آخرت دارد؟ نیکی به پدر و مادر در دنیا باعث
برکت مال ،طول عمر با عزت و رفع بال ،از بین رفتن فقر ،تأثیر آن در آخرت ،آسانی مرگ ،رضای خداوند و
بهشت الهی می شود.
.2علّت آزار و فشار قبر سعد بن معاذ چه بود؟ علت فشار قبر سعد این است او با خانواده اش در خانه بد
اخالقی می کرد.
.3در مورد آثار صدقه دادن بنویسید .صدقه دادن موجب نجات از مرگ بد و رهایی از هفتاد نوع بال است.
 .4حضرت علی (ع) چگونه خود را برای مرگ آماده کرده بود که از آن هراسی نداشت؟ 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 فرق ندارد که او به سراغ مرگ برود یا اینکه مرگ به سراغش آید.
فعّالیت کالسی
 .1آیا تاکنون به مرگ فکر کرده اید؟ به نظر شما چرا از شهدا همواره با افتخار یاد می شود؟ زیرا آنان باال
ترین سرمایه شان را که جانشان بود را در راه رضای خدا و سربلندی وطن و احیای دین فدا کرده اند.
 .2رفتار اشخاص بد اخالق و خوش اخالق را در هر یک از موارد زیر با هم مقایسه کنید:

فقیری از او کمک می خواهد.

خوش اخالقی :اگر داشته باشد کمک می کند
اگر نداشته باشد با خوش روی می گوید ندارم
بد اخالقی :رو بر می گرداند و کمک نمی کند

مادرش از او می خواهد در انجام
کاری کمکش کند.
کسی نسبت به او اشتباهی کرده
است و از او عذر خواهی می کند.

خوش اخالقی :اگر می تواند انجام می دهد و اگر نمی تواند با خوش
رویی می گوید نمی توانم
بد اخالقی :سر و صدا می کند و از انجام کار سر باز می زند

خوش اخالقی :عذر خواهی را می پذیرد
بد اخالقی :می خواهد از او انتقام بگیرد.

پیشنهاد
فکر می کنید کسانی که از این دنیا رفت هاند چه انتظارهایی از فرزندان خود دارند؟ انجام کار های خیر ،دعا
و صرف فاتحه
سؤال های متن
.1ابوذر به مردی که از او پرسید(:چرا ما از مرگ می ترسیم؟) چه پاسخی داد .زیرا شما دنیایتان را آباد کرده
اید و آخرتتان را خراب و ویران ،و معلوم است که دوست ندارید از آبادانی به ویرانی بروید.
.2چند کار که باعث آسانی مرگ می شود را نام ببرید)1 .نیکی به پدر و مادر )2خوش آخالقی  )3صدقه
.3امام صادق(ع) در باره پیوند با خوشاوندان و نیکی به پدر و مادر چه 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.
.4آیا صدقه فقط از نوع مالی است؟ خیر -صدقه فقط مالی نیست و هر نوع کمک به دیگران در راه خداوند،
صدقه محسوب می شود.

