
 بسمه تعالی

 دهم پیام های آسمانی پایه هشتمپانزسؤاالت درس 

 خودت را امتحان کن

باید بتواند حق  كند؟ رعایت را كسانی چه حقوق باید یابد، راه الهی بهشت به دارد دوست كه كسی -1

ی وظایف»و حق الناس  «دارد داوظایفی كه نسبت به خ»، حق اهلل «وظایفی كه نسبت به خود دارد»الفنس 

 را ادا كند. «دارد مردمكه نسبت به 

آن جامعه  افتاد؟ خواهد جامعه در اتفاقی چه كنند، توجهی بی یکدیگر حقوق به نسبت مردم همۀ اگر -2

و امکان زندگی در آن وجود نخواهد داشت و نا امنی و ظلم و ستم آن جامعه را یافت  دروی آرامش را نخواه

 یرید و آن جامعه فرو می پاشد.فرا می گ

تالش و كوشش در جهت حفظ وسایل  .كنید بیان دارند، شما بر ها كالسی هم كه را حقوقی از نمونه سه -3

 در جهت حفظ نظم مدرسهتالش  –در جهت رشد علمی كالس و مدرسه تالش  –مدرسه 

حفظ  .كنید بیان دارند، شما بر (…و خواهر برادر، مادر، پدر،) خانواده افراد كه را حقوقی از نمونه سه -4

محبت و ابراز  –به آنان در هنگام سختی و مشکالت كمک  –اعضای خانواده احترام و شخصیت تک تک 

 دوستی به آنان

 عّالیت کالسیف

 .كنید كامل دیگر مثال چند با را زیر جدول و كنید توجه هها نمون به  -1

 ی توجهی به حق اهللب

 .گیرد ینم روزه رمضان ماه در دلیل بدون كه كسی-1

 كسی كه نماز نمی خواند. -2

 .كسی كه خمس و ذكات نمی پردازد-3

 بی توجهی به حق الناس

 .زند یم تهمت دیگران به كه كسی-1

 كسی كه پشت سر دیگران غیبت می كند.-2

 كسی كه كم فروشی می كند.-3

 بی توجهی به حق النفس

 .كند یم تلف بیهوده را وقتش و عمر كه كسی-1

 كسی كه به سالمت خود بی توجه است.-2

 كند.ه برای رشد فکری خود تالش نمی كسی ك-3

حق النفس زیرا هركس كه   دارد؟ بیشتری اهمیت وظیفه، نوع سه این از میک كدا اجرای شما نظر به-2

 برای خود تالش كند و حق خود را خوب ادا كند در پی آن می تواند حق خداوند و مردم را ادا كند.



 سؤاالت متن

 النّاس حقّ جزء نیز آنان شخصیت و اسرار آبرو، حفظ بلکه نیست؛ مردم مالی حقوق در فقط النّاس حقّ* 

 .است

 با ها نانسا اوقات گاهی كه است گسترده نقدر آ دیگران حقوق دامنه* دامنه حقوق مرد تا چه حد است؟ 

 در و برند می بین از را مردم از زیادی عده حقوق باشند، داشته توجه خودشان اینکه بدون كارها بعضی انجام

 آتشی هك كنید تصور را كسی مثالً .شوند یم رو هروب طلبکاران از زیادی بسیار جمعیت با ناگهان قیامت روز

 گرفتن آتش باعث او توجهی بی همین و كند ینم خاموش را آن رفتن، هنگام و كند می روشن جنگل در را

 .شود یم جنگل از وسیعی بخش

 داخ رحمت از* رسول اكرم در باره كسانی كه نسبت به حفظ محیط زیست بی توجه اند چه می فرمایند؟ 

 مردم عبور راه كه كسی همچنین و كند آلوده را عمومی های هاستراحتگا و ها هگا فتوق كه كسی است دور

 .كند سد را

 یم سفارش مسلمانان همه به تنها نه اسالم دینسالم چه دیدی نسبت به حفظ محیط زیست دارد؟ * دین ا

 ردیف در را الهی های تنعم این از حفاظت و رشد به كمک بلکه باشند؛ كوشا زیست محیط حفظ در كند

 .شمارد یم عبادات


