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 پیام نهم 35فعالیت کالسی صفحه 

 با موضوع این درباره باشیم. خدا امر تسلیم خود، پوشش و رفتار گفتار، در توانیممی چگونه مسلمان یک عنوان به ما شما، نظر به
 .کنید گفتگو هایتان کالسی هم

 .با الگو قرار دادن پیامبران که در برابر امر خدا تسلیم بودند:  پاسخ

 سوم درس نهم دینی کالسی فعالیت جواب

 پیام نهم 38فعالیت کالسی صفحه 

 توانیم در راه خدا استقامت کنیم؟به نظر شما در موارد زیر چگونه می
 .کندشیطان ما را برای ترک واجباتی همچون نماز و روزه وسوسه می -۱

 .کندنامناسب می کسی ما را دعوت به حضور در برخی مجالس و یا برخی فضاهای مجازی -۲
 .کندشیطان ما را برای ناسزا گفتن به دیگران به هنگام خشم و عصبانیت وسوسه می -۳

 !ارسالی:  پاسخ
برای جلوگیری از وسوسه های شیطان می توان با مطالعات درباره برکات نماز و روزه و فواید آنها در زندگی خود را تقویت کنیم و  -1

 .درباره اثار آن مطلع شویم

گاهی کامل پیدا   -2 ثار نامطلوب مجالس یا فضاهای نامناسب آ با شرکت کردن در مجالس مذهبی و فرهنگی میتوانیم از وضعیت و آ
 .کنیم و از شرکت کردن در اینگونه مجالس خودداری کنیم

ثار نامطلوب عصبا -3 نیت مطلع شویم همچنین با مراجعه کردن به آیات و روایات ائمه معصومیت هنگام عصبانیت میتوانیم از آ
 .سبب می شود که از آنها چیزهایی یاد گرفته و در هنگام عصبانیت خود را کنترل کنیم

 پیام نهم 42فعالیت کالسی صفحه 

 کنید، وجود دارد؟ای که در آن زندگی میهایی در منطقهچه خرافه
 می روند؟ به نظر شما چرا مردم به دنبال این خرافات

سازد و صاحب مو اگر موی سر را در راه بریزند، گنجشک برده و با آن النه می -1در مناطق مختلف متفاوت است ولی برای نمونه: :  پاسخ
دندان افتاده را باید سه بار شست و سپس دفن  -3آورد. اگر ناخن گرفته شده را زیر دست و پا بریزند، فقر می -2گیرد. سرگیجه می

 .گذاشت تمامی خرافات ناشی از جهل و عقاید باطل است و باید با آنها مبارزه کرد کرد و در سوراخ دیوار



 ۳ درس نهم دینی کن امتحان را خودت جواب

 پیام نهم 42خودت را امتحان کن صفحه 

 .یک نمونه از تسلیم پیامبران الهی در برابر دستورات خداوند را بیان کنید- ۱
آید، به خواست خداوند و برای امتحان کردن اوست، در برابر تمامی آنها دگی برایش پیش میهایی که در زنمشکالت و سختی:  پاسخ

 .صبر کرد و خود را خواست خداوند نشان داد

 کردند؟چرا پیامبران الهی در راه انجام دستورات خداوند استقامت فراوانی می- ۲
 .شتندکردند ایمان دازیرا به راه خود و آنچه به آن دعوت می:  پاسخ

 .های مهم پیامبران را نام ببریدسه مورد از ویژگی- ۳
 پیروی نکردن از عقاید باطل و مبارزه با آنها -3اسد قامت و پایداری در راه خدا  -2تسلیم در برابر امر خداوند : 1- پاسخ

 


