
https://www.heyvagroup.com/subnews/52/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87.html
https://www.heyvagroup.com/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C


 

 

  پنجمبسمه تعالی . سواالت درس 

ردیف سواالت پاسخ

 أُسوَةٌ اهلل رسول فی لَکُم کانَ لَقَد»احزاب سوره 29ی آیه در پیامبر اکرم)ص(

کیست؟ حسنه ی اسوه از منظور «حَسَنَةٌ

9 

با آوردن  *آنها هدایت یافته بودند وتنها کسانی هستند که می توانند

 دین آسمانی، مسیر صحیح زندگی را به ما نشان دهند.

ت، س*همان طور که گفتار پیامبران،راه دستیابی ما به رستگاری ا

 رفتار آنها هم  الگوی عملی زندگی ماست. 

ان پیامبران چگونه انسانهایی هستند ؟ ویژگی های انان را بی

 کنید.

2 

ک خیر. رفتار آنها هم الگوی عملی زندگی ماست وآنها بهترین سب

ند.زندگی را انتخاب می کردند، لذا می توانند الگوی زندگی ما باش

.الگوی عملی ماست؟توضیح دهیدآیا فقط گفتار پیامبران  3 

 چون آنها، افرادی هدایت یافته بودند و بهترین سبک زندگی را

 انتخاب می کردند.

یچرا زندگی پیامبران  می تواند به صورت کامل الگوی زندگ

ما قرار گیرد؟   

4 

امانت داری-عزّت نفس-بزرگواری و محبّت

نام ببرید.سه ویژگی اخالقی و اجتماعی پیامبر را  5 

ن عزّت نفس یعنی احساس ارزشمندی و با ارزش بودن، یعنی خودما

را پیش دیگران،کوچک نکنیم. مثال: انجام کارهای شخصی مان 

 توسط خودمان

 6 با ذکر یک نمونه عزت نفس را تعریف کنید .

ر هیچ وقت انجام کارهای شخصی خود را از دیگران نخواهید، حتی اگ

د.یزی مثل درخواست برای چوب خالل دندان باشدر کوچک ترین چ

؟پیامبر در مورد انجام دادن کارها بدست خود چه می فرماید  7 

ها را می آنخودش  پاره می شد، هرگاه لباس و کفش پیامبر)ص(

بادستان خود،  بازمی کرد. دوخت. وقتی در می زدند، خودش در را

در انجام کارهای خانه به گندم را آسیاب می کرد و آب می آورد...او 

 خانواده اش کمک می کرد.

 8 امام صادق)ع( در مورد ساده زیستی پیامبر چه می فرماید؟

محمّد امین -امانتداری مردم  یکی از بارزترین ویژگیهای پیامبر اعظم چه بود ؟ ودر میان 

 به چه لقبی مشهور بود؟

1 

ز ، مالقات می کند که ااگر بمیرد بر دین من، نمرده و خدا را درحالی عاقبت خیانت در امانت چیست؟ ،با توجه به سخن پیامبر 91 



 

 

 

 

 او خشمگین است.

 
 

 

 ما تو را جز به عنوان رحمت برای جهانیان نفرستادیم.
 

چیست؟« وَ ما اَرسَلناکَ اِلّا رَحمَةً لِلعالَمین» ترجمه ی آیه ی   99 

 

نیکو هستی.ترجمه: به راستی که تو دارای اخالقی بسیار   

 *اشاره به خوش اخالقی پیامبر)ص(
 

 سوره قلم را ترجمه کرده و بنویسید این آیه به کدام 4آیه ی

« وَ اِنَّکَ لَعَلی خُلُقٍ عَظیم»خصوصیت پیامبر اشاره دارد؟  

92 

 

ود کافی است پیامبر اکرم)ص( را به عنوان الگوی عملی زندگی خ

 قرار دهیم.

رحمت بیکران الهی چیست؟راه دستیابی به بهشت و   93 

ی را چون آنها هدایت یافته بودند و بهترین سبک زندگ -پیامبران

 انتخاب می کردند.

د؟ چرا؟زندگی چه کسانی می تواند بهترین الگوی زندگی ما باش  
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