
 یبسمه تعال

 سؤاالت درس وهم پیام های آسماوی پایه هشتم

 خودت را امتحان که

 را اتاق الٔپ .تٙٛیسیذ دارد تیطتزی رٚاج جأعٝ در وٝ را آٔیش اسزاف رفتارٞای اس ٕ٘ٛ٘ٝ پٙج 1

 لاتُ ٚسایُ ؛خٛرد یٔ غذا تذ٘ص ٘یاس اس تیص ؛ضٛد یٔ خارج اتاق اس ٚ وٙذ یٔ رٞا رٚضٗ

 یٔ سادٜ اِتحزیز ِْٛاس تا  ؛ریشد ٔی دٚر ا٘ذ ٜضذ وٟٙٝ دیٍز ایٙىٝ ٔتٟا٘ٝ تٝ را خا٘ٝ استفادٜ

 چطٓ تزای ؛وٙذ یٔ استفادٜ ٌزا٘میٕت ِٛاسْ اس ِٚی، وٙذ تزطزف را اش ی٘ٛضتار ٘یاسٞای تٛا٘ذ

 ٘ذار آٟ٘ا تٝ ٘یاسی ٚالعاً وٝ خزد یٔ را ٚسایّی دیٍزاٖ تا چطٕی ٓٞ ٚ

 تزاتز دٚ ای خا٘ٛادٜ اٌزفزدی:  ؟دارد د٘ثاَ تٝ اجتٕاعی ٚ فزدی ٞای سیاٖ چٝ ٌزایی ٔصزف 2

 اش ٘تیجٝ وٝ  وٙذ ٔصزف ٘طذٜ خزاب تا را آٖ تٕاْ تایذ یا، وٙذ خزیذ خٛراوی ٔٛاد ٕٞیطٍی ٔمذار

 ٚ اسزاف ٞٓ ایٗ وٝ تزیشد دٚر را اضافی ٔمذار ایٙىٝ یا  است ٔختّف ٞای تیٕاری ٚ ٚسٖ افشایص، پزخٛری

 خزیذ ٘یش اجتٕاعی ٘ظز اساجتٕاعی:  -.دارد د٘ثاَ تٝ را ٔحزٚٔیت ٚ فمز ٚ است اِٟی ٞای ت٘عٕ دادٖ ٞذر

 ایٗ تٝ. دٞذ یٔ افشایص را آٖ لیٕت ،واال ضذٖ وٕیاب. ضٛد یٔ آٖ ضذٖ وٕیاب ٔٛجة، واال ٘یاس اس تیص

 .اتذی یٔ واٞص ٔزدْ خزیذ تٛا٘ایی ٚ ضٛد ٔی ٘تز ٌزا رٚس ٞز واالٞا، فٍزایی ٔصز رضذ تا تزتیة

 ٔٛجة فٍزایی ٔصز .وطا٘ذ ٔی ٚاتستٍی تٝ را جأعٝ یه چٍٛ٘ٝ سدٌی ٔصزف ٚ اسزاف دٞیذ تٛضیح 3

 تالی دیٍز وطٛرٞای اس واالٞا دائٕی ٚاردات جش ای ٜچار وٝ چزا؛ ضٛد یٔ ٘یش تیٍا٘ٝ وطٛرٞای تٝ ٚاتستٍی

 .داضت ٘خٛاٞذ آٟ٘ا ٞای ٝخٛاست پذیزش جش ای ٜچار ضٛد ٚاتستٝ دیٍزاٖ تٝ ّٔتی اٌز ٚ ٔا٘ذ ٘خٛاٞذ

 واالی، خزیذ ٍٞٙاْ در .٘ىٙیٓ خزیذ ٘یاس ٔمذار اس تیطتز ٞزٌش ؟چیست اسالْ ٘ظز اس ٔصزف صحیح رٚش 4

  .٘یست آٖ ویفیت ٘طاٍ٘ز ٕٞیطٝواال یه لیٕت وٝ تاضیٓ داضتٝ تٛجٝ اِثتٝ، وٙیٓ ا٘تخاب را تز ویفیت تا

 خٛد ٔتجزتٝ تٝ اجٙاس ا٘تخاب در .٘ىٙیٓ تٛجٝ ضٙٛیٓ یٔ آیٙذٜ در واال یه ضذٖ ٌزاٖ ٔدرتارٜ وٝ ضایعاتی تٝ

 را ٖ آ، است سآِ ای ٚسیّٝ ٚلتی تا .تاضیٓ داضتٝ اعتٕاد تثّیغاتی ٞای آٌٟی اس تیطتز اطزافیاٖ ٚ

 .است جذیذ ٔٚسیّٝ خزیذاس تز ٝعالال٘، ٔعیٛب ٔٚسیّٝ یه تعٕیز ٔعٕٛالً. دٚر٘یٙذاسیٓ

 

 



 فعّالیت کالسی

ٞٓ تزن د٘یا وار ٘ادرستی است ٚ ٞٓ اسزاف ٚ سیادٜ رٚی تذ است. تٟتزیٗ اس ایٗ دٚ ٔیا٘ٝ رٚی ٚ اعتذاَ 

 )تزخٛرداری اس أىا٘ات د٘یا( است.

 ت متهسؤاال

َ َٔٗ لُُآیٝ ) ٔعٙی*  ٞای تسیٙ وسی چٝ: تٍٛ( چیست؟ اِزِّسقِ َِٔٗ اِطَّیِّثاتِ َٚ ِِعِثادِٜ اَخزَجَ اَِّتی اهلل سیَٙةَ حَزَّْ

 وٝ ای] پاویشٜ یٟای رٚس ٚ ،است آٚردٜ پذیذ خٛد تٙذٌاٖ تزای وٝ [تٟایی سیٗ]؛است وزدٜ حزاْ را اِٟی

 [است آفزیذٜ

ٛ تُسزِفٛا ال َٚ اضزَتٛا َٚ وُّٛا َٚٔعٙی آیٝ ) *  اسزاف ِٚی ،تیاضأیذ ٚ تخٛریذ ( چیست؟إُِسزِفیَٗ یُحِةُّ ال اَِّٟ٘

  .٘ذارد دٚست را وٙٙذٌاٖ اسزاف خذاٚ٘ذ سیزا ،٘ىٙیذ

، چٝ ضیٜٛ ٞایی را در پیص ٔی وٙٙذ تیطتز ٚ تیطتز را خٛد فزٚش رٚس ٞز ایٙىٝ تزای، تشري ٞای ضزوت*

 را آٖ ضٕا اٌز ٚ است ٚیژٜ آٟ٘ا واالی وٝ وٙٙذ یٔ ٚإ٘ٛد چٙیٗی رٚا٘ تثّیغات ا٘ٛاع اس استفادٜ تاٌیز٘ذ؟ 

 ُٔذ، ٔخاطثاٖ جذب تزای تشري ٞای تضزو ایٗ ضٍِزد تزیٗ یاصّ !ایذ ٔا٘ذٜ عمة جأعٝ اس تاضیذ ٘ذاضتٝ

 ا٘تخاب ٔطٟٛر ٞای تضخصی ٚ ٞٙزپیطٍاٖ، ٚرسضىاراٖ ٔیاٖ اس را اٍِٛٞا ایٗ ٔعٕٛالً ُٔذساسٞا .است ساسی

 .ضٛ٘ذ آٟ٘ا واالی ٔوٙٙذٜ تثّیغ خٛاٞٙذ یٔ آ٘اٖ اس ٚ وٙٙذ یٔ

 ٘یش را جأعٝ فزٍٞٙی ٞای ٝپای، وٙذ یٔ ٚارد جأعٝ تز وٝ التصادی ٞای ةآسی تز عالٜٚ ٔذٌزاییچٍٛ٘ٝ *

 وٝ رٚضی ٚ دار٘ذ لزار اسالٔی وطٛرٞای تٕذٖ ٚ فزًٞٙ تا وأُ تعارض در اٍِٛٞا ایٗ ؟وٙذ یٔ سست

 وٝ ٚارداتی اٍِٛٞای ایٗ اس تمّیذ .است اِٟی ادیاٖ ٞای ٝتٛصی تزخالف وأالً، وٙٙذ یٔ ٔعزفی س٘ذٌی تزای

 تٝ را اٚ ٚ دٞذ یٔ تغییز را ٔسّٕاٖ ا٘ساٖ فىز طزس ٚ سّیمٝ رفتٝ رفتٝ، دار٘ذ تعّّك تیٍا٘ٝ ٞای ًفزٞٙ تٝ

 .دٞذ یٔ سٛق تیٍا٘ٝ فزًٞٙ اس وٛروٛرا٘ٝ رٚی ٝد٘ثاِ


