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 مپیام نه 46فعالیت کالسی صفحه 

های علمی و وضعیت ق مردم، ارتباط کشورهای مختلف با یکدیگر، پیشرفتبه نظر شما در دوران ظهور امام زمان، چه تغییراتی در اخال
 .اقتصادی جامعه رخ خواهد داد

 .در دوران ظهور وضعیت مسائل مختلف اصالح شده و با مدیریت حجت خدا و یارانش، به حد متعالی و کمال خود خواهد رسید: پاسخ
 .دیگراننددر اخالق: اکثر مردم با تقوا و مقید به رعایت حقوق 

 .آیددر ارتباطات: همه دنیا تبدیل به یک سرزمین واحد و زیر نظر حکومت جهانی امام )ع( در می
شود که دیگر ها آنقدر قوی میای پیش از آن است. وضع اقتصادی انسانعلم به حدی پیشرفت خواهد که غیر قابل مقایسه با زمانه

 .کنندمردم در رفاه و امنیت کامل زندگی می های نیازمند مشکل شده و همهپیدا کردن انسان

 مچهار درس نهم دینی کالسی فعالیت جواب

 مپیام نه 48فعالیت کالسی صفحه 

کنند شخصیت مهربان امام زمان را به صورت فردی خشن و های خود سعی میبه نظر شما چرا برخی از کشورهای غربی در کتاب یا فیلم
 ؟جنگ طلب نشان دهند

ی خواهند چهره امام زمان )عج( را خشن و قیام او را خونین و هدفش را تخریب کنند و شوق و اشتیاق مردم را نسبت به چون م: پاسخ
 .امام کمرنگ کنند

 مپیام نه 49فعالیت کالسی صفحه  

ران امام زمان )ع( را داشته باشیم، چگونه باید زندگی وگو کنید و بگویید برای اینکه ما نیز لیاقت حضور در جمع یابا دوستان خود گفت
 .کنیم

به دستورات دینی عمل کنیم، به فقیران بخشش داشته باشیم، راستگویی را سر لوحه کار خود قرار دهیم، به نماز و عبادات : پاسخ
 … بیشتر توجه کنیم، از کارهای حرام دوری کنیم و

 4 درس نهم دینی کن امتحان را خودت جواب

 مپیام نه 52خودت را امتحان کن صفحه 

 .در چند جمله کوتاه، اتفاقات بعد از ظهور امام زمان )ع( را توصیف کنید -۱
های ظالمانه نیسات. علم و دانش آنچنان شکوفا شده است که تمام عدالت سراسر جهان را فراگرفته و خبری از حکومت: پاسخ



شود کسی بر حقوق دیگران ها آنقدر رشد کرده که کمتر دیده میناچیز است. فهم انسان های بشر در طول تاریخ در برابر آنپیشرفت
 .کننددست اندازی کند، همه جا سبز و خرم است و همه با شادی و خوشبختی در کنار هم زندگی می

کرد. از این خبر دا دعوت میسال قوم خود را به سوی خ ۹۵۰دهد که حضرت نوح )ع( عمری طوالنی داشت و فقط قرآن کریم خبر می -۲
 ؟توان گرفتای میچه نتیجه

 .با توجه به این آیه، داشتن عمر طوالنی برای یک انسان غیر ممکن نیست:  پاسخ

 .با توجه به سخن امام رضا )ع( سه ویژگی منتظران واقعی امام زمان )ع( را بنویسید -۳
رهای نیک، خودداری از آزار و اذیت دیگران، گشاده رویی، خیر خواهی و صبور بودن، خوش رفتاری، همسایه داری، ترویج کا: پاسخ

 مهربانی با مؤمنان

 .دو شرط مهم از شرایط ظهور حضرت مهدی )ع( را بنویسید -۴
ای امام هالف( آمادگی مردم جهان برای همراهی با قیام امام )ع( ب( وجود یاران باوفایی است که تا پای جان در راه اهداف و آرمان: پاسخ

 .)ع( بایستند

 مچهار درس نهم دینی های پیشنهاد جواب

 مپیام نه 52پیشنهاد صفحه 

 .وگویی صمیمانه به قلم بیاوریدای به امام مهدی )ع( احساس خود را درباره ایشان، در گفتدر نامه
 رسالم من به یوسف گم گشته دل زهرا و گل خوشبوی گلستان انتظا: پاسخ

ای آرزوی آرزومندان، ای نجات دهنده دردمندان، ای دریای بیکران، ای آفتاب روشنی بخش زندگی من که از تأللو چشمانت که همانند 
ها و کند، ای کسی که آمدنت پایان همه رنجکند و دل تاریک و سیاه مرا نورانی میهای دلم عبور میخورشید صبح دم از درون پنجره

ام که دل نورانی شما را ام و اعمال ناشایستی داشتهدانم که پیرو خوبی برایتان نبودهشریت است. میهای بمرهم همه زخم
هایم را ام. ولی افتخارم این است که امام خوبی چون شما دارم و نام زیبای شما آرام بخش من است. بیا مارا صدا کن، دسترنجانده

های گناه نجات بخش. تو کلید در های جهل و گرفتاریل خشکیده من ببار و مرا از تاریکیبگیر و بلند کن مرا، پس ای باران رحمت، بر د
 .تنهایی من، من تو را محتاج

 


