
 بسمه تعالی

 سؤاالت درس هشتم پیام های آسمانی پایه هشتم

 خودت را امتحان کن

تابلو های راهنمایی و رانندگی ضامن  دارد؟ وجود دین قوانین و رانندگی و راهنمایی تابلوهای میان شباهتی چه. 1

حفظ جان و مال ما است ما را تا مقضد راهنمایی می کند و قوانین دین ما را از آسیب های روحی و جسمی حفظ می کند 

 و ما را به سرمنزل مقصد زندگی که قرب الهی است، نزدیک می کند.

 حفظ حیا، حفظ نگاه، حفظ پوشش مناسب چیست؟ نامحرمان برابر در زن و مرد هر وظایف ترین مهم. 2

 یکی باز هوس مردان توسط گرفتن قرار آزار مورد و ناامنی .دهید توضیح خالصه صورت به را بدحجابی آثار. 3

 .خدا از انسان شدن دور .است جامعه در زن شدن ارزش کم بدحجابی دیگر ی نتیجه .است خطرات این از

 فعّالیت کالسی

رای  است؟ شده داده قرار رانندگان مسیر در تابلوها این چرا نیست؟ دشوار تابلو همه این با کردن رانندگی شما نظر به

 حفظ سالمتی و جان خود رانندگان

 سؤاالت متن

 شآرام و سالمتی حفظ برای که هستند قوانینی حقیقت در اسالمی احکامسالمی چیست؟ * دلیل ضرورت احکام ا

 محافظت هولناک های هدر به سقوط و انحراف از را انسان تواند می آنها به توجه و اند شده وضع انسان جسمی و روحی

 .کند

 .است رفتار و گفتار در حیا حفظ نامحرمان، برابر در مسلمان هر وظیفه اولین* 



 که گویید،م سخن ناز با پسچیست؟ « مَعروفًا قَوالً قُلنَ وَ مَرَضٌ قَلِبه فی الَّذی فَیَطمَعَ بِالقَولِ تَخضَعنَ فاَل»* معنی آیه 

 .وییدبگ سخن پسندیده های شیو به بلکه بیفتد؛ طمع به[ است گرفتار هوسرانی مرض به که] بیماردل شخص

 .نیست زنان و مردان میان تفاوتی موضوع این در و است حرام شود، نامحرمان تحریک سبب که عملی هر انجام* 

 .آنهاست به نگاه از پوشی چشم نامحرم، افراد برابر در مسلمان زن و مرد هر ی وظیفه دومین* 

 هک است شیطان زهرآگین تیرهای از تیری[ نامحرم به] کردن نگاه* امام صادق )ع( درباره ی نگاه حرام چه می فرماید؟

 که کوتاهی های نگاه بسیار چه. است کافی صاحبش کشیدن گمراهی به برای همین و کارد می انسان دل در را گناه تخم

  .دارند پی در طوالنی حسرتی

 بزرگ گناهی خودش آنکه بر عالوه حرام نگاه* نگاه حرام چه مشکالت روحی و مذهبی برای انسان ایجاد می کند؟ 

 یک اب تنها ابتدا در بزرگ، های جنایت و ها جرم برخی. رود می شمار به نیز دیگر بزرگ گناهان ساز زمینه و مقدمه است،

 .اند شده آغاز حرام نگاه

 هب نگاه از را خود چشم کسی* پیامبر اکرم )ص( درباره ی خودداری از نگاه به نامحرم و ارتباط با خدا چه می فرماید؟ 

 .کند می ایجاد او دل در را خودش با ارتباط شیرینی خداوند آنکه مگر بندد، نمی فرو نامحرم

 و مردان در آن مقدار اما است، جامعه افراد ی همه ی وظیفه بدن، پوشاندن هرچند که است این توجه قابل ی نکته اما* 

 .آنهاست آفرینش نوع به مربوط تفاوت این دلیل که است متفاوت زنان

 او های زیبایی شود می سبب زن مناسب پوشش و حجاب* حجاب چگونه باعث ارزشمندی و آرامش زنان می شود؟ 

 به آرامش با توانند می زنان خود هم ترتیب، این به. نیندازد طمع به را آنان و پدیدارنشود هوسران افراد چشم برابر در

 .ماند می سالم جامعه مردان ی سازنده و مثبت فعّالیت برای فضا هم و بپردازند خود اجتماعی و فردی امور


