
 بسمه تعالی

 سؤاالت درس دوازدهم پیام های آسمانی پایه هشتم

 خودت را امتحان کن

 از شدن نیاز بی برای تالش و كار .كنید بیان را مورد سه دارد؟ جامعه و فرد برای فوایدی چه كردن كار -1

 برای توانایی كردن، كار دیگر فایده .دارد قرار بزرگ های عبادت جزء بلکه نیست؛ ناپسند تنها نه دیگران،

 مشکالت ساختن برطرف كار، ثمرات از دیگر یکی .است خیر كارهای در مشاركت و سخاوتمندی انفاق،

 .است اجتماعی

 و خرید قمار، دزدی، مانند حرام راه از را اموالش انسان اگر .است حرام آنها درآمد كه ببرید نام شغل چند -2

 .ندارد را آنها از استفاده حق كسی و است حرام اموال آن آورد، دست به قاچاق اجناس فروش

 را كیفیت بی وسیله كه كسی .شود حرام آنها صاحبان درآمد است ممکن كه ببرید نام حالل شغل سه -3

 كه مقدار همان به فروشد، می بیشتر قیمتی با را آن و دهد می قرار كیفیت با و خوب وسیله بندی بسته در

 كارمندی یا و برگرداند؛ خریدار به را آن است واجب و شود می حرام او مال كند می دریافت بیشتری پول

 نپردازد، وظایفش به كاری ساعت در اگر بپردازد؛ اداری امور انجام به كارش محل در روز هر است موظف كه

 .است حرام برایش پول آن از استفاده نیست و او حق كند، می دریافت كه پولی

 به حرام راه از كه مالی -دعاها نشدن مستجاب دارد؟ انسان زندگی بر بدی آثار چه حرام كار و كسب -4

 كه كسی -)از بین رفتن بركت مال(.داشت نخواهد بركتی شود زیاد هم اگر و شد نخواهد زیاد آید، دست

 را باد می برد()باد آورده دهد می دست از را آن هم نادرست جای در آورد، دست به نادرست راه از را اموالش

 فعالیت کالسی

مزاحمت های  -تکدیگری -فقر آورد؟ می وجود به جامعه در دیگری مشکالت چه بیکاری شما نظر به

 قاچاق موتد مخدر و... -وابستگی به دیگران -اعتیاد -كاله برداری -دزدی -خیابانی

 

 

 



 نکات متن

باقر در حال كا كردن بود و مردی به او گفت:)اگر در این حال مرگت فرا رسید چه می كنی؟( ایشان  امام *

 تا كنم می تالش من. ام رفته دنیا از خدا عبادت حال در رسد، فرا مرگم حال این در اگرچه پاسخی دادند؟ 

 از باشد قرار اگر. است خداوند عبادت این. سازم نیاز بی دیگران كمک از را هام خانواد و خودم كردن، كار با

 .رسد فرا مرگم معصیت و گناه حال در كه بترسم این از باید بترسم، چیزی

 حالل كسب و كار آن، جزء نُه كه دارد جزء ده عبادت* رسول خدا در باره ی كار و تالش چه می فرماید؟ 

 .است

* امام صادق )ع( در پاسخ كسی كه گفته بود:) مال حرامی كه در راه حالل صرف شود چگونه است؟( چه 

 .كند پاک را دیگری حرام تواند نمی حرام كار اما است، نیک كارهای كند، می پاک را گناهان آنچهفرمود؟ 

 را اموال آن همه اگر حتی كه شود می بزرگی گناه مرتکب آورد، دست به حرام راه از را اموالش كسی اگر* 

 خواهد افزوده گناهانش به گناهی بلکه شود؛ نمی پاک گناهانش تنها نه كند، مصرف نیز خوب كارهای در

 .شد

 كنند، مى پیمانه خود براى وقتى كه آنان* خداوند در قرآن كریم كم فروشان را چگونه معرفی می كند؟ 

 مى كم كنند، وزن یا پیمانه دیگران براى خواهند مى كه هنگامى و گیرند، مى كامل طور به را خود حق

 .گذارند


